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Het verminderen van onze klimaatimpact is een van de belangrijkste uitdagingen waar wij en de hele bouwindustrie voor staan.
Tegelijkertijd neemt de marktvraag naar duurzame producten radicaal toe. VBI, een onderdeel van Consolis, is vastbesloten om het
voortouw te blijven nemen in de duurzame transformatie van onze sector. Met als doel om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk,
klimaatneutraal te zijn!
Prefab betonproducten hebben de toekomst vanwege de vele voordelen: flexibel, veelzijdig, kosteneffectief en een extreem lange
levensduur.
We maken nu grote stappen in het verminderen van de klimaatimpact van onze producten. En we doen dit door een holistische
benadering. Met o.a. receptoptimalisatie, slim ontwerpen, industriële productie, hergebruik van elementen en recycling van
retourgenomen materiaal. Daarbij werken we nadrukkelijk in strategische partnerships, samen met onze klanten, de industrie en
wetenschappelijke instituten.
Hoe ziet VBI duurzaamheid en circulariteit? En hoe gaan we daarmee om? Wat zijn onze antwoorden op de duurzame uitdagingen van
vandaag en morgen? Dat delen we graag in deze uitgave van ‘VBI onderweg naar klimaatneutraal’.
Eduard van der Meer, algemeen directeur VBI

“We zijn vastbesloten om het voortouw te blijven
nemen in de duurzame transformatie van onze sector”
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“Echte duurzaamheid
bereik je in de keten.
Samen. Stap voor stap,
trede voor trede.”
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Het belang van
duurzaamheid
Circulair bouwen betekent het
ontwikkelen, gebruiken en
hergebruiken van gebouwen, gebieden
en infrastructuur, zonder natuurlijke
hulpbronnen onnodig uit te putten,
de leefomgeving te vervuilen en
ecosystemen aan te tasten. Bouwen op
een wijze die economisch verantwoord
is en bijdraagt aan het welzijn van mens
en dier. Hier en daar, nu en later.
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Duurzaamheid en circulariteit zijn containerbegrippen. Dat maakt ze echter niet minder belangrijk. In de
bouw is de relevantie ervan immers groot. De bouwsector neemt namelijk 50% van het grondstoffenverbruik
in Nederland voor zijn rekening. Ons handelen kan dus van grote betekenis zijn. De vraag naar woningen
is daarbij groot en neemt ook nog toe. De bouwsector staat dus voor een enorme uitdaging. Versnellen en
tegelijkertijd verduurzamen.

Van het Akkoord van Parijs naar de
duurzame stappen van VBI
Akkoord van Parijs
In december 2015 werd in Parijs de 21e klimaatconferentie van de Verenigde Naties gehouden. De
bedoeling van deze conferentie was om een wettelijk bindende, universele overeenkomst te sluiten
voor het klimaat, en dit voor alle landen ter wereld. Er moesten afspraken gemaakt worden om de
uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5
tot 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Bron: circulairebouweconomie.nl
Dit leidde uiteindelijk tot het Akkoord van Parijs en dat is geratificeerd door bijna 200 landen.
Het akkoord verplicht de deelnemende landen om ambitieuze maatregelen te nemen
voor nationaal klimaatbeleid en om over de uitvoering daarvan te rapporteren. Daarbij
ondersteunen de rijke landen de ontwikkelingslanden financieel het behalen van hun
doelen door bij te dragen in het Green Climate Fund van de Verenigde Naties.
Het Akkoord van Parijs heeft voor Nederland geresulteerd in het
opstellen van het Klimaatakkoord.
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Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het werd door het toenmalig kabinet gepresenteerd in 2019 en
is in feite de Nederlandse uitwerking van het Akkoord van Parijs. Het betreft een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 bijna te halveren
(inmiddels verhoogd tot 55%) ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% zijn teruggebracht.
Ruim 150 partijen overlegden aan vijf klimaattafels over Elektriciteit, Industrie, de Gebouwde Omgeving, Landbouw en Landgebruik en
Mobiliteit. Daarnaast en ten dienste van die tafels hebben vele werkgroepen en taakgroepen gewerkt aan onderdelen van specifieke
sectoren.

Sustainable Development Goals (SDG’s)
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te
maken. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Ze vormen een
mondiaal kompas om uitdagingen aan te gaan zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het unieke aan zowel het Akkoord van
Parijs als de SDG’s is dat de steun voor deze initiatieven wereldwijd enorm is.
Consolis VBI onderschrijft de doelen van de Verenigde Naties. Intern hebben we geïdentificeerd in welke gebieden wij een belangrijk
verschil kunnen maken. We hebben 7 Sustainable Development Goals geselecteerd.

“We dragen actief bij aan de Agenda 2030
voor Duurzame Ontwikkeling.”
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Ambitie

Ons doel is om toonaangevend
te zijn in klanttevredenheid in
combinatie met een duurzame
groei en winstgevendheid.

Ons doel is om een cultuur te
creëren van ‘zero accidents’
en betrokken en gemotiveerd
personeel met gelijke kansen
voor eenieder.

VBI streeft naar CO₂ neutrale
bedrijfsprocessen en producten.

Aandachtgebieden
• Klanttevredenheid
• Partnerships
• Duurzame groei en
winstgevendheid
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Aandachtgebieden
• Veiligheid
• Medewerkersbetrokkenheid
• Diversiteit
• Zakelijke ethiek

Sustainable
Development Goals

Sustainable
Development Goals

WAARDIG WERK EN
ECONOMISCHE GROEI

GOEDE GEZONDHEID
EN WELZIJN

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN TE
BEREIKEN

GENDER-GELIJKHEID

Aandachtgebieden
• Verantwoord
grondstoffengebruik
• CO₂ reductie in proces en
product
• Circulariteit o.b.v. hergebruik
• Remontabel ontwerpen

Sustainable
Development Goals
VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE
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klimaatverdrag VN
(1992)

Programma Nederland
Circulair in 2050
(2016)

Een economie zonder
afval (2050)
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Millenniumdoelen
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Overeenstemming
SDG’s (2015)

Grondstoffen akkoord
(2017)

CO2 uitstoot met 55%
verminderd (2030)
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Oprichting MVO
Nederland (2004)

Parijs Akkoord
(2015)

Betonakkoord
(2018)

50% minder gebruik
primaire grondstoffen
(2030)

Klimaatakkoord NL
(2019)
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Betonakkoord
Medio 2016 namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het
Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Het Betonakkoord zet
zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire
economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. VBI heeft een actieve rol gespeeld bij de tot standkoming van het
Betonakkoord en was in 2018 één van de ondertekenaars.

De doelstellingen voor 2030 vanuit het Betonakkoord zijn als volgt:
Samenwerking in de betonketen
voor verdere verduurzaming

Consistente uitvraag van
duurzaam beton

Een vermindering van CO2-uitstoot
in de betonketen met 30% t.o.v.
1990 als ondergrens, met daarbij een
inspanning gericht op de nationale
CO2-reductie ambitie van 49% per
2030 (inmiddels verhoogd tot 55%) uit.
het Regeerakkoord Rutte III (2017)

100% hoogwaardig hergebruik van
vrijkomend beton (grondstoffen,
elementen, componenten) waarbij
er transparantie is over de herkomst
en samenstelling van het beton dat
gerecycled wordt en behoeve van de
kwaliteit voor toekomstig hergebruik
en waarbij aansluiting gezocht
wordt bij erkende keurmerken en
transparante meetmethodes

Het creëren van een netto
positieve waarde van natuurlijk
kapitaal in de betonsector
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Het bevorderen van innovaties
en sociaal kapitaal

“Duurzaam beton, daar
maken wij ons hard voor”
Basis voor vernieuwing
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De visie van VBI
op duurzaamheid
“Een duurzaam gebouw is een gebouw
dat aangepast kan worden aan de
behoeften van de mensen die er
wonen of werken. Want alleen als een
gebouw langdurig in gebruik is, gaan
we duurzaam om met de grondstoffen
en energie die nodig waren voor de
bouw. Circulaire gebouwen gaan
verder dan de gebruiksfase, ook
in demontage en hoogwaardig
hergebruik moet worden voorzien.”

Onze ambitie is om om
te allen tijde tenminste
15% beter te presteren
dan de standaarden
in de lokale prefab
industrie.
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De behoefte aan woningen en utiliteitsgebouwen is groot en de wereld om ons heen verandert continu. Tegelijkertijd ligt onze
bijdrage aan een duurzamere samenleving onder een vergrootglas. Circulariteit is niet voor niets een hot topic. Dat vertaalt zich
bijvoorbeeld in de opstelling van opdrachtgevers, zeker vanuit overheidswege, die steeds strengere duurzaamheidseisen hanteren.
Duurzaamheid en circulariteit beginnen wat VBI betreft bij de oorsprong. De oorsprong van de materialen én de oorsprong van het
ontwerp. Daarbij gaat het onder meer om materiaal met een verantwoorde herkomst (CSC), een lage MKI-waarde en maximaal
hergebruik van betongranulaat. Het ontwerp moet gericht zijn op losmaakbaarheid en functie- en indelingsaanpasbaarheid. Een
lange levensduur moet bij het ontwerp centraal staan.
Daarbij houden we rekening met de perspectieven van alle belanghebbenden in de keten. Van architect tot constructeur en van
aannemer tot opdrachtgever en gebruiker. Zo bieden wij hen maximale ondersteuning in het behalen van hun CO2-reductie
doelstellingen.
Onze manier van bouwen is niet (langer) in beton gegoten. Je ziet dat ook terug in de visie op circulariteit. Aanvankelijk was het
toegespitst op materiaal(her)gebruik, maar nu is het steeds meer een bredere visie op duurzaamheid die bestaat uit verschillende
niveaus. Van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw
als geheel. Een lange levensduur is een ultieme voorwaarde voor een duurzaam gebouw. Gerealiseerd met voldoende flexibiliteit en
gebouwd met duurzame materialen die geproduceerd zijn volgens een efficiënt proces. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd
betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de toekomst.

De ontwikkeling van duurzame producten met
een lage CO2-impact en hoge circulariteit staat
hoog op de strategische agenda van VBI.
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Deze flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie van een gebouw. Met onze draagconstructies dragen we bij aan
omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds aan te passen zijn aan de wensen van de eindgebruiker.

Circulariteit is ook remontabiliteit
Gebouwen en woningen zodanig ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel
zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen met nieuwe bestemmingen. De keuze voor remontabel ontwerpen en
bouwen is uit oogpunt van waardebehoud en de lage milieulast een grote stap voorwaarts.
Remontabiliteit, het demonteren van materialen én deze in hun oorspronkelijke vorm remonteren. Dat is natuurlijk hergebruik in
optima forma. Het vraagt bij gebouwconstructies meer ontwerpen op basis van prefab in combinatie met droog bouwen. Door het
toepassen van grote overspanningen ontstaat enerzijds flexibiliteit voor toekomstige nieuwe gebruiksfuncties en anderzijds, door
de remontabele constructies en herbruikbare materialen, kansen voor herbestemming.
Demontabel bouwen vraagt dus hierop al te anticiperen in de ontwerpfase. Echter, de complexiteit van de dagelijkse praktijk staat
uniforme oplossingen niet altijd toe. Elk gebouw heeft zijn eigen stabiliteitsaspecten en bovendien hebben ook andere factoren
invloed op het ontwerp en de uitvoering. Denk hierbij aan factoren als akoestische eisen, gewenste vloerafwerking, gevolgen van
druklaagloos construeren en het vóór aanvang bouw al denken aan demontage-aspecten.
De visie van VBI is dat remontabel vaak goed mogelijk is, maar het vraagt van ons allen wel om een andere kijk op zowel het
bouwkundige als constructieve ontwerp. Door te denken in mogelijkheden kunnen we dit samen realiseren.
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De 4 circulaire
uitgangspunten

De visie van VBI
op duurzaamheid

Gebruik duurzame
(en/of circulaire)
materialen

Maak losmaakbare
en remontabele
verbindingen
voor hoogwaardig
hergebruik

Bouw functie- en
indelings-aanpasbare
gebouwen

Eén ding weten we ook: duurzaamheid strekt verder dan het (her) gebruik van grondstoffen
en energiegebruik. Bij duurzaam bouwen gaat het om comfortabele en gezonde gebouwen,
energieneutraal, stikstofvrij, circulair, natuurinclusief (goed voor biodiversiteit) en
klimaatadaptief (bestand tegen extreme weersomstandigheden).
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Circulariteit en duurzaamheid
omvatten meer dan grondstoffen,
uitstoot en energie
In de bouw dient zich een waaier
aan van nieuwe mogelijkheden,
experimenten en bouwmethoden.
Duurzaamheid en circulariteit in de
bouw zijn sterk afhankelijk van het
gebouwtype, de omvang, de functie en
de rekenmethoden.

Pas hoogwaardig
hergebruik van
grondstoffen toe

Voorwoord

De visie van VBI
op duurzaamheid
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Bouwwaardemodel
Vanuit het Betonakkoord is het Bouwwaardemodel ontwikkeld. Dit model laat zien hoe de bouw stappen kan of zelfs móet zetten
in verduurzamen. In het Bouwwaardemodel zijn verschillende ontwerpstrategieën samengebracht. Architecten en constructief
ontwerpers zullen naast bijvoorbeeld Value Hill ook de R-ladder van circulariteit herkennen en het 6-S model van Stewart Brand.
De ontwerpmethodes hebben met elkaar gemeen dat de kringlopen worden gesloten en dat technische materialen oneindig
hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.

Een goed circulair
ontwerp creëert
waarde voor nu én
voor de toekomst, met
een zo laag mogelijke
milieu-impact. Dit sluit
zeer goed aan op de
visie van VBI.

In het kort komt het erop neer
dat VBI, naar aanleiding van het
Betonakkoord, samen met de gehele
keten de volgende doelen nastreeft:

Het belang van duurzaamheid

De eerste stap in het Bouwwaardemodel is het inkopen en gebruiken van duurzame materialen. Duurzaam zijn materialen met
een lage milieu-impact, die minder primaire grondstof nodig hebben en/of biobased zijn. De duurzaamheid van materialen wordt
bepaald aan de hand van LCA’s (Levens Cyclus Analyses) en MKI’s.
De volgende stap is het zorgen dat de materialen en bouwdelen remontabel zijn. Dan kunnen zij vaak in de huidige vorm elders
weer worden hergebruikt. Het is dan wel van belang dat je losmaakbaar ontwerpt en bouwt; dus zonder gebruik te maken van
een druklaag en, indien van toepassing, met bereikbare en losmaakbare verbindingen. Het is natuurlijk nog duurzamer als het
gehele draagstructuur behouden kan blijven en flexibel is qua indeling en functie. Dat zijn dan ook de hoogste twee stappen in het
bouwwaardemodel.
Remontabiliteit en flexibilteit in ontwerp en realisatie wordt bereikt in de keten. Van architect tot constructeur, van producent tot
aannemer en van opdrachtgever tot gebruiker. Bij VBI zijn we ons hiervan zeer bewust en we willen daarom ook een substantiële
bijdrage blijven leveren aan deze ontwikkelingen met lichte, duurzame constructies en met heldere adviezen.

Kiezen voor materialen
en producten met een lage
(of de laagste) MKI

Toepassen van
hergebruikte
grondstoffen

Ontwerpen voor
toekomstig hergebruik
van gebouwelementen

Ontwerpen voor
flexibele, aanpasbare
en klimaatadaptieve
gebouwen

Voorwoord

De visie van VBI
op duurzaamheid
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Het Bouwwaardemodel maakt inzichtelijk hoe elke fase bijdraagt aan een meer circulaire economie.
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Van MPG naar LCA, MKI en NMD
In de bouw is de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) belangrijk. Bij elke aanvraag voor nieuwe kantoorgebouwen en
nieuwbouwwoningen is de MPG verplicht. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Om de MPG vast te stellen
moet de milieubelasting van iedere materiaalsoort bekend zijn. Om deze milieubelasting te bepalen wordt een Levens Cyclus
Analyse (LCA) uitgevoerd door een onafhankelijke gekwalificeerde deskundige en door een 2e assessor gevalideerd. De LCA
resulteert in 19 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 19 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de
schaduwkosten of MKI (Milieu Kosten Indicator) genaamd. De MKI wordt uitgedrukt in Euro’s per eenheid van het product (kg, m3,
m2, etc.).
Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase (NMD). Deze database
wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). In categorie 1 zitten merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers,
waardoor hun specifieke producten en behaalde scores vindbaar en toepasbaar zijn. Een producent of leverancier dient er zelf voor
te zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen. De MKI’s in de MPG-rekentools zijn overigens gesynchroniseerd met de
data in de NMD.

VBI heeft haar kanaalplaten als categorie 1
data vermeld in de Nationale Milieudatabase
en scoort daarmee zeer goed ten opzichte van zowel
generieke kanaalplaten als andere vloersystemen.
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In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst de overheid hoe onze economie kan veranderen naar een
duurzame, volledig circulaire economie in 2050. Hierin is ondermeer de doelstelling genoemd voor 100% hergebruik van
grondstoffen en gelijktijdig de CO2 emissie tot 0% te reduceren. In 2030 dienen we al op de helft van deze doelstelling voor te zijn.
Zeer ambitieus dus.
Hierin maakt VBI grote stappen. Door minder cement te gebruiken en een langere verhardingstijd door nieuwe werkschema’s,
besparen we niet alleen kostbaar cement en gas maar wordt onze CO2 footprint significant verlaagd. Ondertussen werken we,
in samenwerking met TNO en andere prefab leveranciers aan innovatieve betonmengsels waarmee de CO2 footprint nog verder
spectaculair (tot wel 40%) kan worden verlaagd.
Ook neemt het percentage secundaire grondstoffen toe. Door naast de resstromen nu ook betongranulaat van externe bronnen
toe te passen en retourname te bevorderen, neemt het aandeel secundaire grondstoffen fors toe. Precies zoals 100% hoogwaardig
hergebruik in het Betonakkoord is bedoeld.
Bron: TNO 9 december 2021
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Productieproces
VBI produceert in een volledig geconditioneerde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces. Door dit gecontroleerde proces
blijven grondstoffen in de productieketen en gaat er geen materiaal verloren. VBI beschikt al enkele decennia over een uniek
recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces volledig worden hergebruikt. De monitoring van emissies,
afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij structureel op basis van ISO 9001 en ISO14001.

Verantwoording over data
VBI wil graag een stap maken door niet enkel haar financiële maar ook haar niet-financiële data en verantwoordingen te laten
verifiëren door een externe accountant. Daartoe heeft VBI samen met accountant KPMG inmiddels succesvol een assurance traject
doorlopen. Dit traject had als doel om te beoordelen of de inrichting van de data- en rapportagesystemen van VBI – ten aanzien
van betonreststromen – voldoende robuust zijn, en interne controles van voldoende kwaliteit, om verificatie van de gerapporteerde
niet-financiële data en verantwoording mogelijk te maken. Onze ambitie is dat KPMG de niet-financiële KPI’s van VBI, waaronder
onze duurzaamheidsdata, met een toenemende mate van zekerheid kan verifiëren.

Afspraak Betonakkoord ruimschoots gehaald
VBI kan inmiddels stellen dat zij over het boekjaar 2021 ruimschoots heeft voldaan aan de afspraak in het Betonakkoord ten
aanzien van minimum niveaus. Dit doen we door bij onze prefab betonproductie ‘zero waste’, dus zonder afval, te produceren
en door ruim te voldoen aan de minimumeisen van opdrachtgevers voor toepassing van externe betonreststromen. Wij laten dit
jaarlijks door KPMG verifiëren.
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Extern
betongranulaat
naar menger

Duurzame
stappen
van VBI

Betongranulaat
naar menger

VBI productieproces
‘zero waste’ conform
ISO14001.

Breekinstallaties
Betoncentrale

Voorspanstaal
naar hoogovens
Schoonspoelwater
voor het reiningen
van de machines

‘Uitval’ en
aﬂoopstukken
Restbeton uit
gangpad en sparingen

Verwarming
banen
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De kanaalplaat van VBI
De vloer draagt, verwarmt, koelt, scheidt, faciliteert ruimte en aanpasbaarheid en is daardoor het meest strategische onderdeel
van een gebouw. De keuze van de vloer bepaalt ook, vanwege het grote volumeaandeel, voor een aanzienlijk deel de milieulast van
dat gebouw.

5% Kolommen
5-15%

Liggers,
frames

40%

Overig: gevels,
installaties,
dakbedekking,
afwerking, e.d.

60%

Gebouwconstructie

55-65%
Vloeren

10-25%

Wanden

10-15%

Fundatie

Milieulast diagram U-bouw
Bron: ABT

Een kanaalplaatvloer biedt door zijn specifieke eigenschappen, zoals groot overspanningsbereik, laag grondstoffenverbruik, snelle
assemblage en lage kosten veelal veruit de beste oplossing om sneller, duurzamer én betaalbaar te bouwen.
De standaard kanaalplaatvloer is al substantieel lichter dan een massieve vloer, wat zich direct vertaalt in een ruim 40% lagere
milieuschaduwprijs. Een belangrijk aandeel van de milieu-impact van beton is afkomstig van cement gebruik. Door toepassing
van nieuwe bindmiddelen is VBI in staat om de milieuschaduwprijs met nog eens 25-30% te verlagen. Het vormt daarmee een
duurzame en slimme keuze voor gebouwen die moeten voldoen aan actuele prestatieniveaus vanuit BREEAM en GPR.
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De duurzame voordelen van VBI kanaalplaatvoeren
Slank, licht, robuust, recyclebaar, herbruikbaar en adaptief en dit alles met een hele lage milieu-impact!
De kanaalplaatvloer bespaart tot 40% beton ten opzichte van massieve vloeren. Bovendien is VBI CSC Gold Gecertificeerd
(Concrete Sustainability Council) hetgeen de duurzame en verantwoorde herkomst van de grondstoffen van het beton garandeert.

CSC Keurmerk
Het internationale CSC keurmerk voor beton is eenvoudig gezegd wat het FSC keurmerk is voor hout en staat voor Concrete
Sustainability Council. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen als het gaat om de verantwoorde herkomst van
materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid.
Het CSC certificatie-systeem helpt bij het verstrekken van betrouwbaar en onafhankelijk bewijs om de inspanningen en resultaten
met betrekking tot duurzame herkomst te delen. Zowel klanten, belanghebbenden en aandeelhouders profiteren hiervan en kunnen
door ketensamenwerking komen tot duurzame resultaten. Certificaten zijn op verschillende niveau’s te behalen; Bronze, Silver, Gold
en Platinum. De grenswaardes daarvoor worden frequent naar boven bijgesteld. Het certificaat is op zowel de betonmortel als het
prefab beton van toepassing.
In 2017 heeft VBI als eerste prefab vloerenfabrikant CSC certificaat ontvangen. In 2020 heeft VBI het CSC GOLD certificaat behaald.

Circulair
VBI kanaalplaatvloeren zijn circulair op 3 niveau’s:

1
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Ze bevatten een jaarlijks
groeiend aandeel
betongranulaat, waarbij
wij de norm uit het
Betonakkoord ruimschoots
overtreffen.

2

Door remontabel te
bouwen zijn de elementen
hoogwaardig en in zijn
geheel herbruikbaar.

3

Door grote overspanningen
toe te passen blijven
utiliteitsgebouwen en
appartementen flexibel
aanpasbaar voor
toekomstige gebruikers.
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Retourname en recycling
De kanaalplaatvloer is 100% recyclebaar, dat geldt zowel voor het beton als het EPS. VBI biedt de mogelijkheid de kanaalplaatvloer
voor materiaalrecycling terug te nemen en als granulaat toe te passen in nieuwe vloeren. Volumepercentages van 20, 30 of 50%
van het grove toeslagmateriaal zijn vervangbaar door betongranulaat (conform NEN 8005 /CUR aanbeveling 112). VBI vermarkt dit
op basis van de GreenScore-methodiek (zie later in dit document).
VBI kent al vele jaren de mogelijkheid tot retourname en werkt momenteel aan het protocol dat de voorwaarden en uitgangspunten
beschrijft. Aspecten als waardebehoud, vermindering gebruik primaire grondstoffen en verlaging van de milieu-impact worden
hierdoor sterk positief beïnvloed. Bij nieuwe circulaire projecten verstrekt VBI op aanvraag het retourname-certificaat.
VBI heeft haar Kanaalplaatvloer Groen als categorie 1 data vermeld in de NMD en scoort daarmee significant hoog ten opzichte
van generieke kanaalplaten als andere vloersystemen! De impact van deze vloeren versus generieke waardes van 4 vloersystemen
(volgens NIBE Milieuclassificaties) laat zien dat VBI Groen tot de beste keuzes behoort.

De kanaalplaatvloer biedt door zijn specifieke eigenschappen,
zoals groot overspanningsbereik, laag grondstoffenverbruik,
snelle assemblage en lage kosten veelal veruit de beste
oplossing om sneller, duurzamer én betaalbaar te bouwen.
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215%

200%

135%
112%

100%

100%

18%

0%
Massief houten vloer

Op basis van de laatste LCA 2020-berekeningen mogen alle VBIkanaalplaatvloeren met trots het label ‘Groen’ voeren. We leveren daarmee
een significante bijdrage aan een goede MPG-score. Met deze zeer lage, en
nog voortdurend dalende, MKI-waarden van VBI Groen bent u nú al maximaal
voorbereid om aan de toekomstige MPG-grenswaarde van 0,5 te voldoen.

Kanaalplaat

Kanaalplaat hout

VBI Kanaalplaat Groen

VBI kanaalplaat Groen (2e leven)

De MKI’s van de VBI kanaalplaten Groen staan, gevalideerd op basis
van de actuele LCA, als categorie 1 data vermeld in de Nationale Milieu
Database.
De NIBE Milieuclassificaties tonen aan dat de VBI kanaalplaten Groen
(5e kolom), afgezet tegen generieke** waarden van 4 vloersystemen,
tot de beste keuzes behoort.
Bij toekomstig hergebruik van de VBI kanaalplaat (6e kolom) daalt de
milieu-impact voor het 2e leven zelfs tot onder de 20%***.
* VBI Kanaalplaat groen en VBI kanaalplaat groen (2e leven) hebben LCA2020 als bron
** Betreft gemiddelden van branchedate, deze hebben een bandbreedte
*** Op basis van een berekening met de NIBE LCA-tool, niet gevalideerd
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234%

Massief beton

MPG-grenswaarde gaat naar 0,5!

De visie van VBI op duurzaamheid

Bron: NIBE Milieuklassificaties*

Milieuprofiel in % t.o.v. kanaalplaat VBI groen
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Nog meer voordelen
Een aantal ‘ingebouwde’ kenmerken van
beton met betrekking tot bijvoorbeeld
brandwerendheid, trillingen en geluidsoverdracht zorgen ervoor dat er vaak geen
extra voorzieningen nodig zijn en geen extra
materialen toegevoegd hoeven te worden.
Een praktijkvoorbeeld van Reduce & Refuse
uit de 10-R ladder van prof. dr. J. Cramer.
Per 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen
van kracht. Dit zijn de nieuwe eisen
aan de energieprestatie van nieuwe
gebouwen. Voor nieuwe woningen is
daar een indicator bijgekomen: TO-juli.
Het van nature aanwezige accumulatieve
vermogen van steenachtige materialen
stabiliseert het binnenklimaat. Hiermee
draagt de kanaalplaatvloer bij aan minder
temperatuur-overschrijdingsuren in de TOjuli berekeningen ten opzichte van lichte
bouwsystemen.
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EPS
Een goede isolatie is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid in de bouw. Vooral na oplevering van de woning. EPS (expanded
polystyrene) is licht en isoleert zeer goed. EPS bestaat namelijk voor maar liefst 98% uit lucht. Omdat het weinig warmte geleidt,
is stilstaande lucht nog steeds de beste isolator.
VBI heeft in Weurt haar eigen productiebedrijf voor EPS. Bij VBI Weurt maken we elementen voor PS-isolatievloeren, PSrenovatievloeren, isolatieplaatvloeren en funderingsbekisting. EPS is 100% recyclebaar. Ook behoudt EPS zijn isolatiewaarde tijdens
de gehele levensduur. EPS veroudert niet en gaat oneindig mee.

De toekomst van EPS
Door nieuwe technische processen kan er steeds meer EPS worden hergebruikt. VBI past inmiddels al tot 30% gerecycled EPSscrap toe. Ook zijn we steeds succesvoller met het inzamelen van gebruikt EPS. Zowel schoon als nu ook vervuild EPS kan worden
teruggebracht tot de basisgrondstof polystyreen. Deze stof kan vervolgens worden toegepast voor de productie van nieuwe EPS
elementen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan hard.

Het doel is om op termijn geen virgin EPS meer te
gebruiken in VBI isolatieplaatvloeren
We gaan virgin, fossiele EPS op termijn vervangen door secundair EPS-scrap (gerecycled EPS) aangevuld met virgin biobased
(Bio Mass Balanced) EPS, zodra BMB ook uit verantwoord plantaardige grondstoffen (bijvoorbeeld koolzaadolie) gemaakt wordt.
Daarnaast wordt onderzocht hoe we ook de EPS losmaakbaar kunnen toepassen, zodat het hoogwaardig en eenvoudig verwijderd
en opnieuw gerecycled kan worden aan het einde van de levensduur.
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“What’s good for the planet,
is also good for our business.
Our ambition can be nothing
less than to create a zero
emission Consolis!
Mikael Stöhr - CEO Consolis
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Green Spine Line™ Consolis

VBI GreenScore

Consolis heeft duurzaamheid voor alle bedrijven binnen
de groep op haar strategische agenda staan. Consolis
onderzoekt én ontwikkelt voortdurend initiatieven die gericht
zijn op het maximaliseren van de lange termijn voordelen
van geprefabriceerde betonoplossingen voor een circulaire
economie.

Duurzaamheid kent meerdere gradaties: van recycling
van materialen, via hergebruik van onderdelen van
de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het
gebouw als geheel. Het samenspel tussen verschillende
duurzaamheidsniveaus hebben we bij VBI tastbaar
gemaakt met de introductie van VBI GreenScore.
Hiermee is de VBI GreenScore de Nederlandse voorloper
van de internationale GreenSpineLine™. Hiermee wil VBI
de bouwsector stimuleren om, vanuit de visie van VBI,
duurzaam te ontwerpen en te bouwen.

Daarom introduceerde Consolis in 2022 een prestigieus
concept, de GreenSpineLine™. Een waardevol label voor
de meest duurzame prefab betonproducten binnen onze
internationale groep aan bedrijven. Hier liggen wel ambitieuze
maatstaven aan ten grondslag. Zo moet het product tenminste
een 15% lagere CO2 uitstoot hebben vergeleken met de
standaarden in de lokale prefab industrie. Bovendien moet het
product ook een significante aandeel en impact hebben op het
duurzame gebouwontwerp.
De VBI Kanaalplaatvloer Groen voldoet ruimschoots aan deze
criteria en is zijn tijd daarmee ver vooruit.
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De VBI GreenScore-systematiek kent drie verschillende
ontwerpniveaus. Design for Flexibility, Design for Reassembly
en Design for Recycling. Deze duurzaamheidsstappen hebben
een groot hefboomeffect in het voorkomen van afval en het
verlagen van CO2-emissie.
Jaarlijks reikt VBI GreenScore-certificaten uit aan actuele
Nederlandse bouwprojecten. Het betreft projecten die in hoge
mate bijgedragen hebben aan vastgoed met toekomstwaarde,
het opschalen van hergebruik van grondstoffen alsmede
het reduceren van de totale CO2-emissie. Deze GreenScoremethodiek bevordert de opschaling van hergebruik van
grondstoffen. Ontvangers van het GreenScore-certificaat
beschouwen het als een hoge mate van erkenning en
zichtbaarheid van de duurzame ambities die zij als bedrijf
nastreven.
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Projecten kunnen op 1, 2 of 3 niveaus van de methodiek scoren, hetgeen leidt tot respectievelijk het certificaat Bronze,
Silver of Gold.

1. Design for Flexibility /
met het oog op aanpasbaarheid

2. Design for Reassembly /
met het oog op remontage

3. Design for Recycling /
met het oog op hergebruik

Een duurzaam gebouw kenmerkt zich
in eerste instantie door een lange
levensduur. Bruikbaar en functioneel over
een lange tijd betekent dat een gebouw
flexibel aanpasbaar moet zijn aan de
veranderende eisen van de toekomst.

Het is ook belangrijk om gebouwen
zodanig te ontwerpen dat de
draagstructuren aan het eind van de
levensduur van een gebouw remontabel
zijn, want dat biedt kansen voor
hergebruik van vloerelementen in nieuwe
gebouwen.

Ook het gebruik van betongranulaat en
andere secundaire grondstoffen is van
groot belang in een circulaire economie.
VBI kan de verwerking van secundaire
grondstoffen en betongranulaat
aanbieden op basis van de VBI
Greenscore-systematiek.

De methodiek
Design for flexibility
Het uitgangspunt is flexibele aanpasbare gebouwen met
een lange levensduur.
Design for reassembly
We ontwerpen draagstructuren die relatief eenvoudig
remontabel zijn.
Design for recycling
Waar mogelijk wordt bespaard op virgin materiaal en gebruik
gemaakt van secundair materiaal en betongranulaat.
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Bedrijfscampus
Plus Ultra
Silver

Certificering
Bekroonde projecten zijn onder meer:

Hogeschool
Saxion
Silver

Kantoor en
laboratorium
Sensata
Gold

Hogeschool Aeres
Silver

Appartementencomplex
Up Mountain
Bronze
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Onderweg naar
klimaatneutraal
Het verminderen van onze klimaatimpact is een van de
belangrijkste uitdagingen waar wij en de hele bouwindustrie
voor staan.
VBI is vastbesloten om het voortouw te blijven nemen in de
duurzame transformatie van onze sector en maakt daarin nu
grote stappen. Dat doen we graag sámen met u.

Wilt u verder praten?
Of misschien heeft u nog vragen? VBI wil ook met u in gesprek
over onze visie op duurzaamheid. Bel ons of stuur een mail
naar uw vaste aanspreekpunt bij VBI.
+31 (0)26 379 79 79

Als producent van innovatieve prefab vloersystemen biedt VBI industrieel maatwerk om samen met alle partijen in de keten te bouwen aan de toekomst. Hierdoor kan worden
geanticipeerd op snel veranderende vragen uit de markt. Dit maakt VBI niet alleen leverancier maar ook echt een partner. Samen met aannemers, constructeurs, architecten en
projectontwikkelaars werken we dagelijks aan veiligere, slimmere en duurzamere oplossingen. Zo biedt VBI een basis waar we letterlijk en figuurlijk samen op kunnen bouwen.
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