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1 KORTE SAMENVATTING
In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder (maïs, gras) in te kuilen (zuurstofarme
fermentatie en bewaring). Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton (klasse XA3) met cement (LA), om
weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is aanzienlijk: de
ontginning en productie van de primaire grondstoffen en de afvalstromen vergen hoogenergetische
transportmodi en een hoge CO2-uitstoot. ILVO -het Vlaams instituut voor Landbouw-, visserij-, en
voedingsonderzoek- gaat daarom in dit traject op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief. Voor de bouw
van een sleufsilo (voor de experimentele proefboerderij in Melle) mikt het op duurzaam beton op basis van
hergebruikt vermalen sloopbeton, met name op betongranulaten en/of het gebruik van vliegassen en slakken als
alternatief voor cement. Een afvalproduct wordt op die wijze voor een hoogwaardige toepassing opnieuw in de
kringloop gebracht. Daarnaast mikt ILVO op een langere levensduur door een betere chemische resistentie van
deze innovatieve betonsamenstelling.
Omdat de nodige normering en praktijkervaring in chemische agressieve omgevingen (i.c. plantaardige
fermentatiesappen) voor deze duurzame, circulaire betonreceptuur vooralsnog ontbreekt, is verder onderzoek
en validatie van de beoogde toepassingen nodig.
Aangezien er tien nieuwe sleufsilo’s gezet worden (vijf kleine en vijf grote qua formaat), is het aangeraden deze
te realiseren met tot maximaal vier verschillende concepten. Op deze manier kunnen de verschillende
innovatieve concepten over tijd met elkaar vergeleken worden en kan ILVO evalueren doorheen welk concept
het best voldoet aan de eisen. Dit onderzoek maakt deel uit van de doelstelling van ILVO en levert waardevolle
input voor de landbouw- en bouwindustrie. Daarnaast zet deze uitwerking maximaal in op innovatie. De risico’s
voor dit project zijn vooral de juiste materialen en betonsamenstelling vinden, alsook de uitvoering van de
werken.
Desalniettemin, wanneer in de context van een PIO-project wordt gesproken over het innovatiegehalte en de
innovatiedelta van een bepaald concept, is het belangrijk om hierbij alle aspecten van innovatie te belichten. Zo
is het mogelijk dat een concept in zijn deelaspecten technologisch realiseerbaar is, maar functioneel nog wel
wat uitdagingen kent naar performantie of concrete toepasbaarheid. Ten slotte kan een project ook vanuit de
projectorganisatie complexiteit met zich meebrengen. Verschillende marktpartijen moeten effectief met elkaar
samen werken om dit project te realiseren. In dit rapport wordt gedetailleerd beschreven hoe de probleemstelling
van ILVO benaderd kan worden.
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2 EXECUTIVE SUMMARY
In the agriculture industry, concrete trench silos are used to silage roughage maize and grass (low oxygen
fermentation and storage). Traditionally, silos are built in concrete (class XA3) with cement (LA) to resist acid
silo juices. The environmental impact of cement and concrete is enormous: extraction and production of primary
raw materials and waste stream require high energy transport modes and a high CO2 emission. ILVO -Flemish
Institute for Agriculture-, Fishery- ,and Nutritional research- will be investigating a more environmental
alternative: for the construction of a trench silo (for an experimental test farm in Melle) it’s focusing on
sustainable concrete, based on recycled concrete, in particular concrete granulates and / or the use of fly ashes
and slags as an alternative to cement. This way, a waste product is recycled for a high-quality application. Next
to this is ILVO aiming for a longer life time by a better chemical resistance.
Because the necessary standardization and practical experience in chemically aggressive environments (e.g.
vegetable fermentation juices) for this sustainable, circular concrete recipe is still lacking, further research and
validation of intended application is needed.
Since ten new trench silos will be installed (five small and five large in size), it is recommended to realize them
with four different concepts. This way, the different innovative concepts can be compared over time and ILVO
can evaluate which concept best meets the requirements. This research is part of the objective of ILVO and
provides valuable input for the agricultural and construction industry. In addition, this elaboration puts
maximum emphasis on innovation. The risks for this project are mainly finding the right materials and concrete
composition, as well as the execution of the works.
Nevertheless, when discussing about innovation and the innovation delta of a certain concept in the context of
a PIO-project, it is important to highlight all aspects of innovation. For example, it is possible that a concept is
technologically realizable in its subaspects, but still has some functional challenges in terms of performance or
concrete applicability. Finally, a project can also involve complexity from within the project organization.
Different market parties must work together effectively to realize this project. This report describes in detail
how the problem definition of ILVO can be approached.
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3 CONTEXTBESCHRIJVING
SITUERING
ILVO - het instituut voor het landbouw, visserij en voedingsonderzoek – is één van de Vlaamse
onderzoekinstellingen, en heeft vier afdelingen: Landbouw & Maatschappij, Plant, Technologie & Voeding en
Dier.
ILVO heeft als doelstelling om zowel de interne werking als het extern aanbod te verduurzamen, het gebruikt
hiervoor de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties als overkoepeld kader. ILVO
wil daarom bij de vernieuwing van hun infrastructuur inzetten op duurzame oplossingen.
De afdeling Dier heeft verschillende sites, waaronder de site ‘Dier 68’. Deze site bundelt het onderzoek op
grootvee en bestaat uit een hoofdgebouw met kantoren en labo, verschillende rundvee- en varkensstallen, een
maalderij, mestvaalt, sleufsilo’s enzovoort.
De meeste infrastructuur dateert uit de jaren ’50, ‘60 en ‘70 en de gehele site vraagt dus om vernieuwing.
Daarom is in samenspraak met de gebruikers en onderzoekers, een masterplan opgesteld, dit in de achtergrond
van de SDG’s.
Eén van de eerste ingrepen die hiertoe gepland zijn, is het verplaatsen en vernieuwen van sleufsilo’s. In
sleufsilo’s wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo’s
dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders.
Bij de bouw van traditionele sleufsilo’s treden volgende problemen op:
•

Relatief korte levensduur (20 jaar) door agressief chemisch milieu.

•

Hoge CO2 -uitstoot bij productie van portlandcement in het beton

•

Ontginning nodig van primaire grondstoffen bij productie van beton

•

Veel transport plaatselijk en globaal bij het vervoer van beton en van granulaten naar betoncentrale

DOELSTELLING PROJECT
ILVO wil bij zijn nieuwe sleufsilo’s gaan voor een duurzamere oplossing en wil daarom gebruik maken van
innovatieve ontwikkelingen in de betonsector. ILVO beoogt minstens volgende resultaten voor de nieuwe
sleufsilo’s:
•

Goede chemische resistentie, minstens evenwaardig als te verwachten van beton met milieu-klasse
XA3.

•

Beperkt of geen gebruik van portlandcement en zo de klimaatimpact van het beton beperken

•

Maximaal gebruik maken van gerecycleerde granulaten ter vervanging van grind en zand om zo
ontginning van primaire grondstoffen te beperken

•

Indien mogelijk: plaatselijk breken van te vernieuwen beton om zo transport van en naar de werf
te beperken

BESCHRIJVING OPDRACHT
Het resultaat van deze opdracht moet ILVO begeleiden, ondersteunen en faciliteren in het voortraject richting
aankoop. Dit omvat concreet volgende taken:
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1. Samen met Informatie Vlaanderen en het Departement EWI (PIO) de scope van het project bepalen en
aflijnen;
2. In functie van de scope de behoefte definiëren (analyse vraagzijde) door de uitdaging van het project
scherp te stellen binnen de ruimere context en de concrete behoefte van ILVO. Daarnaast moeten deze
behoeften vertaald worden naar technische of functionele vereisten en de gewenste functionaliteiten
prioriteren. Verder moeten deze behoeften gevalideerd worden met de relevante stakeholders.
3. Marktconsultatie (analyse aanbodzijde) uitvoeren door de markt te verkennen en de state-of-the-art
(qua spelers, oplossingen, trends, enzovoort) op te maken, in kaart te brengen, te consulteren en in
overleg na te gaan hoe realistisch de gewenste oplossing(en)/functionaliteiten zijn in termen van
ontwikkelingstijd, budget, risico’s, enzovoort. Deze (deel)oplossingen dienen te worden beoordeeld in
functie van de meerwaarde voor gebruikers, op risico en innovatief karakter. Verder moeten de
contacten van relevante en geïnteresseerde marktspelers worden opgelijst. Ten slotte moet het
Departement EWI (PIO) ondersteund worden bij de vooraankondiging van deze marktconsultatie.
4. Het opmaken van een publiek eindverslag, op basis waarvan relatief gemakkelijk een
(deel)opdrachtdocument kan opgesteld worden. Het eindverslag expliciteert de wijze waarop het
document tot stand is gekomen en de behoefte(n) van ILVO en betrokken stakeholders aan de hand van
gevalideerde, eenduidige en begrijpbare functionaliteiten en technische vereisten
(kwalitatief/kwantitatief). Daarnaast geeft het verslag inzicht in de aanbodzijde (state-of-the-art) en
bepaalt het welke (combinatie van) oplossing(en) het best beantwoordt aan de behoefte van ILVO en
de geformuleerde technische/functionele vereisten. Het verslag maakt een goede inschatting van het
innovatiegehalte en identificeert de randvoorwaarden en risico’s gerelateerd aan de ontwikkeling van
de oplossing.
5. Het opmaken van een advies aan PIO en aan ILVO over het verder te volgen aankooptraject. Dit advies
schat de (technische) haalbaarheid (in termen van tijd) in, alsook de benodigde investeringen van de
voorgestelde (deel-)oplossing(en). Het advies geeft verder ook inzicht in de businesscase en doet
suggesties voor het(de) aankooptraject(en), zowel qua aanbestedingsprocedure als qua methode en
inzake IP-regeling waar relevant.
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4 METHODOLOGIE
Met de nu voorliggende consultancy-opdracht vraagt het Departement EWI (PIO) van de opdrachtnemer om
het project ‘Circulaire en duurzame Sleufsilo’s’ op initiatief van het ILVO te begeleiden, ondersteunen en
faciliteren in het voortraject richting aankoop.
Dit omvat concreet volgende taken:

BIJ DE AANVANG VAN DE OPDRACHT
•

Samen met het ILVO en het Departement EWI (PIO) het doel van de begeleiding bepalen en een
plan van aanpak opmaken. Hiertoe werkt de opdrachtnemer in zijn offerte een initieel plan van
aanpak uit. De kwaliteit van dit plan wordt meegenomen als criterium voor de toekenning van de
opdracht;

•

Samen met het ILVO en het Departement EWI (PIO) de scope en aanpak van het project bepalen
en aflijnen (tijdens een eerste overleg);

•

Een eerste overleg werd ingepland in de tweede helft van november 2019.

SCHERPSTELLEN BEHOEFTEBEPALING
In functie van de scope de behoefte definiëren (analyse vraagzijde) door
•

De uitdaging van het project scherp te stellen binnen de ruimere context;

•

De behoefte van ILVO meer in detail in kaart te brengen en duidelijk te beschrijven door interviews
en een bezoek ter plaatse om inzicht te verwerven;

•

De behoefte te vertalen naar technische of functionele vereisten of functionaliteiten waaraan de
gewenste innovatieve oplossing(en) best zou(den) voldoen;

•

De behoefte te valideren met relevante stakeholders en (eind-)gebruikers, in het bijzonder de veldmedewerkers van het ILVO, aan de hand van in te plannen interviews, bevragingen, workshops,
of … ;

•

De gewenste functionaliteiten te quoteren en te prioriteren op meerwaarde voor de verschillende
stakeholders.

Het ILVO engageert zich om de opdrachtnemer te informeren over de reeds verworven inzichten en in contact
te brengen met de relevante stakeholders en (eind-)gebruikers voor dit project. Ze zullen hiertoe hun (interne)
structuren en partners en hun netwerk van contacten aanspreken.
Deliverable 1: een tussentijds verslag dat goed gestructureerd en taalkundig correct, vlot en leesbaar geschreven
de resultaten van de behoeften definiëring bundelt.

MARKTCONSULTATIE
•

De markt te verkennen (o.a. via desk research) en te consulteren (o.a. via ‘veldwerk’ of interviews,
workshops, enz.) en de state-of-the-art (qua spelers, oplossingen, trends, normeringen en
standaarden, enz. ) op te maken;

•

De relevante spelers (onderzoekers en/of bedrijven in binnen- en buitenland) in kaart te brengen,
te consulteren (via workshops, interviews, of andere) en samen met hen en de initiatiefnemers in
overleg na te gaan hoe realistisch de gewenste oplossing(en)/functionaliteiten zijn in termen van
ontwikkelingstijd, budget, technologische risico’s, vigerende normeringen, kritische
randvoorwaarden en succesfactoren, enzovoort en of ze al dan niet (deels) al beschikbaar zijn of
nog ontwikkeld moet worden. Op deze manier wordt het innovatief karakter ingeschat;
8

•

De gewenste oplossingen (functionaliteiten) te quoteren en te rangschikken qua risico en
innovatief karakter;

•

Een lijst van contacten op te maken met de relevante marktspelers in deze sector, die mogelijk
geïnteresseerd zijn om betrokken te worden in de opdracht;

•

Een workshop in te plannen en te begeleiden en eventueel interviews te organiseren, af te nemen
en te verwerken;

•

Het Departement EWI (PIO) te ondersteunen bij de vooraankondiging van de marktconsultatie;

Het is de bedoeling dat alle (mogelijke) relevante spelers op de hoogte zijn van de marktconsultatie en hierin
naar eigen wens kunnen participeren. De gelegenheid bieden tot consortium-vorming kan een belangrijk aspect
worden van de marktconsultatie. Het PIO-team zorgt voorde verspreiding van de uitnodiging tot de
marktconsultatie via diverse kanalen en eventuele officiële publicaties op Belgisch en/of Europees niveau
(OJEU) .
Deliverable 2: een tussentijds verslag, op te leveren binnen de twee weken na de marktconsultatie, dat goed
gestructureerd en taalkundig correct, vlot en leesbaar geschreven de resultaten van deze tweeledige
marktverkenning bundelt en een set van mogelijke oplossingen prioriteert rekening houdend met het innovatief
karakter en de indicatieve ROI.
Deliverable 3: een publiek eindverslag, goed gestructureerd en taalkundig correct, vlot en leesbaar geschreven,
op te leveren binnen de maand na de marktconsultatie, op basis waarvan relatief gemakkelijk een (deel)opdrachtdocument kan opgesteld worden. Het eindverslag bundelt de beide voorgaande tussentijdse verslagen:
•

Expliciteert de uitdaging en de wijze waarop het document tot stand is gekomen (het gevolgde
proces, de betrokken partners, etc. )

•

Expliciteert de behoefte(n) van het ILVO aan de hand van eenduidige en begrijpbare
functionaliteiten en technische vereisten (kwalitatief/kwantitatief, functioneel/niet-functioneel),
en maakt duidelijk hoe die gevalideerd werden met stakeholders, gebruikers, en eindgebruikers;

•

Geeft inzicht in de ruimere vraagzijde;

•

Geeft inzicht in de aanbodzijde voor de diverse aspecten van de te ontwikkelen oplossing (stateof-the-art (stand van de techniek), aanbieders, enz.);

•

Maakt een goede inschatting van het innovatiegehalte (met de hieraan verbonden risico’s) van de
gezochte oplossing(en);

•

Identificeert de randvoorwaarden en risico’s gerelateerd aan de ontwikkeling van de oplossing
(o.a. specificaties beton, kostprijs, duurzaamheid, …).

•

Is geschreven in het Nederlands en voorzien van een Nederlandstalige en Engelstalige executive
summary.

ADVIESVORMING
Deliverable 4: opmaak van een advies aan het PIO en aan ILVO over het verder te volgen aankooptraject, op
te leveren eveneens binnen de maand na afloop van de marktconsultatie. Dit advies:
•

Schat de (technische) haalbaarheid (in termen van tijd) in, alsook de benodigde investeringen (in
termen van menselijke en budgettaire inzet) van de voorgestelde (deel-)oplossing(en);

•

Geeft inzicht in de businesscase (in vergelijking met de huidige aanpak);

•

Doet suggesties voor het(de) aankooptraject(en), zowel qua aanbestedingsprocedure als qua
methode (evt. fasering met eerst ontwikkeling van een beperkte POC of …. );

•

Doet suggesties inzake IP-regeling waar relevant.
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5 WENSEN VAN STAKEHOLDERS & BEHOEFTEBEPALING
AFDELING ILVO
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair en
onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en
maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op het onderzoek dat ILVO uitvoert, bouwt het fundamentele en
toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking
van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis
van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.
De veldmedewerkers en onderzoekers van ILVO zijn degene die de sleufsilo zullen gebruiken. Zij zullen bij het
proces betrokken worden zodat de innovatieve sleufsilo’s aan hun wensen voldoen. Het is daarom ook belangrijk
om uiteindelijk de sleufsilo’s op zo een manier te bouwen naar hun wensen. De nieuwe sleufsilo’s moeten
minstens van zelfde kwaliteit zijn als de huidige sleufsilo’s, en moet beter kunnen presteren tegen de agressieve
chemische omgeving van de silosappen. Het moet beter bestand zijn tegen de zure silosappen zodat er minder
beton of keien in het voeder terecht komt tijdens het opscheppen. De levensduur van een sleufsilo is ongeveer
15 tot 20 jaar. Dan begint de chemische aantasting vormen te tonen en kunnen er mogelijks stukken beton of
keien mee in het voeder terecht komen door afschraping. ILVO zou graag de levensuur verlengen tot een 30 à
40 jaar, en dan moet het beton beter bestendig zijn tegen de aantastende zuren.
Naast de eigenschappen van het beton is het belangrijk dat er voor dit project een duurzaam en circulair
alternatief wordt gevonden voor het beton die men vandaag de dag gebruikt. De duurzaamheid van beton kan
beter wegens bovengenoemde redenen. Ook het circulaire karakter kan verbeterd worden omdat vele boeren de
oude sleufsilo soms renoveren met een nieuwe toplaag of een nieuwe plaatsen en er dus zo inefficiënt met
beschikbare grond omgesprongen wordt.
Daarnaast zoekt ILVO een nieuwe manier voor de sleufsilo af te dekken. Het afdekken
is belangrijk voor het fermentatieproces aangezien er weinig lucht mag tussenkomen. Momenteel zijn er
verschillende manieren om een sleufsilo te dekken, en merendeels gebeurt dat met plastieken zeilen, aarde en
autobanden (al dan niet in combinatie met versleten autobanden). Deze techniek wordt al lang toegepast, het is
arbeidsintensief en niet praktisch. Er is nood om innovatieve alternatieven te onderzoeken.
Uiteindelijk wil dit project niet enkel voor ILVO een duurzamer alternatief aanreiken. ILVO heeft als
wetenschappelijk instituut een voorbeeldfunctie naar de sector toe en kan de opzet gebruiken als demonstratie
naar veehouders toe. Een succesvolle uitvoering kan zo ook innovaties in de agrarische sector bevorderen
(stallen voor veehouders, melkproducenten, enzovoort).
Ten slotte kunnen de praktijkervaringen van ILVO mee als basis dienen voor normering en dus innovaties in de
gehele betonsector stimuleren. De resultaten van de proefstukken kunnen worden gedeeld met de bouwsector.

WTCB
Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) is een Belgische particuliere
onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht op initiatief van de beroepsorganisatie en heeft tot doel het
toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen. WTCB
heeft ook baat aan dit onderzoek aangezien zij als onderzoeksinstelling op de hoogte willen zijn van de nieuwe
ontwikkelingen in de markt en willen daarbij ook helpen.
Aangezien WTCB onderzoeken en ontwikkelprojecten uitvoert en opvolgt weet zij goed wat en wie er op de
markt aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze een uitgebreid netwerkt van aannemers en producenten.
Het WTCB heeft samen met Agentschap Innoveren & Ondernemen en SIM-Flanders het “Circular concrete”
project opgericht, waarbij WTCB optreedt als ‘bruggenbouwer’ om nieuwe innovaties te genereren alsook het
gebruik ervan te stimuleren.
WTCB kan helpen om mee vorm te geven aan het project door:
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•

Technische vereisten van beton helpen definiëren.

•

Vertaling naar bestekteksten (niet op juridisch vlak, maar bv. de vereisten voor een ITTproefprogramma)

•

Opvolging van de voorbereiding & de uitvoering

MARKTPARTIJEN
Voor alle andere marktpartijen is het belangrijk om voldoende potentieel te identificeren in gelijkaardige
toepassingen en sectoren. Het betreft hier het gebruik van de mogelijke oplossing voor sectoren waar
bestendigheid tegen zuur belangrijk is. De vloeren in de stallen bij veehouders moeten tegen het zuur van de
mest kunnen, producenten en verdelers van melk moeten resistente vloeren hebben tegen het melkzuur.
Wereldwijd zijn marktspelers op zoek naar een oplossing voor een duurzaam en circulair cement. Men weet dat
de impact van cement en de nood voor een alternatieve oplossing groot is. Sommige partijen in België zijn
pioniers in deze materie en investeren veel in onderzoek en ontwikkeling. Er is daarom interesse om deel te
nemen aan dit project. Voor hen is dit project interessant om bij te leren en zich zo te positioneren als
kennisleiders. Vele marktpartijen zijn in de gebruikersgroep van ‘circular concrete’, zij ondersteunen het project
met financiële bijdrage en sturen het project mee aan. Dit zal op zich ook verdere technologieën en projecten
stimuleren om dit ook te doen.
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6 INSPIRATIE- EN REFERENTIECASES
1. Eco2Polycon is een beton met complexe metaalsilicaatstructuur die het uiterst zuurresistent maakt.
Het cement in dit beton wordt vervangen door een ecologisch bindmiddel. Daarnaast gebruiken ze
deels of volledig gerecycleerde betongranulaten. Daardoor wordt er een reductie van 83,6% minder
CO2 gerealiseerd. Eco2Polycon is reeds gebruikt voor de bouw van een sleufsilo.
2. Melkveebedrijf Vreugdenhil Dairy Foods heeft zijn losplaats voor vrachtwagens voorzien van uiterst
zuurbestendig geopolymeerbeton. Het beton, geleverd door Van Nieuwpoort, gebruikt 100% gemalen
gegranuleerde hoogovenslakken als bindmiddel.
3. Wegenbouw De Brabandere heeft in Veurne de eerste circulaire weg van Vlaanderen aangelegd. Het
uitgebroken puin werd behandeld en kon op nieuw als gecertifieerd BENOR granulaat gebruikt
worden.
4. 725 Ponce is het grootste bouwwerk met gecarboniseerd beton. Het gecarboniseerd beton is heeft niet
enkel CO2 opgenomen, het is ook sterker waardoor cement bespaard kon worden. Door het gebruik
van gecarboniseerd beton, zou 600 ton CO2 emissie bespaard zijn.
5. Het gepatenteerde design van ARK Agriculture maakt gebruik van wanden die onder een hoek van
23° staan i.p.v. loodrecht. Zo kan maximale compactatie verkregen worden en het volume dus optimaal
benut worden terwijl het verlies door silosappen wordt geminimaliseerd.
6. Asfalt is een mengsel dat bij elkaar gehouden wordt door bitumen. Asfalt is zuurbestendig en dus goed
bestand tegen het inwerken van silosappen, wat het goed geschikt maakt voor het gebruik als
vloerbekleding van sleufsilo’s. Asfalt is temperatuurgevoelig en kan beschadigd raken bij het belasten
bij warm weer.
Meer inspiraties en referentiecases kunnen in bijlage worden teruggevonden.
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7 POTENTIËLE PILOOTPROJECTEN OP BASIS VAN
BEHOEFTEANALYSE
INTRO
Om een duurzame en circulaire sleufsilo te ontwikkelen zijn er enkele factoren die (significante) impact hebben:
1. De componenten van beton: (wordt in H8 verder uitgelegd)
Elk van deze materialen stoot CO2 uit bij het productieproces en maakt gebruik van (schaarser wordende)
primaire grondstoffen. Een verminderde of vermeden inzet van deze materialen zou dus leiden tot een
duurzamere oplossing.
a. Cement
b. Granulaten
c. Wapening
d. Water
e. Hulpstoffen (indien nodig)
2. Bouwproces
Het ontwerp- en bouwproces van het project bepalen mede hoe duurzaam de constructie zal zijn. Nieuwe
methodes staan toe om minder grondstoffen en materialen te in te zetten en dus indirect de milieu-impact
beperken. Daarnaast speelt transport een belangrijke rol. De gemiddelde afgelegde afstand bedraagt 80 km naar
een betoncentrale, en 20 km per vrachtwagen naar de bouwplaats (vanaf deze betoncentrale). Het is belangrijk
voor ILVO om met lokale marktspelers samen te werken om zo de transportkosten en -uitstoot te beperken.
Het is mogelijk betonstructuren, en dus de sleufsilo’s, demontabel te ontwerpen en bouwen. Op deze manier
kunnen aanpassingen makkelijker opgenomen worden in plaats van grote renovatie- of afbraakwerken. Nieuwe
technologieën (ter plaatse recycleren en produceren, demontabel of omkeerbaar bouwen, 3D-printen) laten het
toe om het bouwproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
3. Gebruiksfase en recyclage
Door het beton optimaal te onderhouden, zal de levensduur verlengen. Hedendaagse recyclagetechnologie laat
toe dat het beton (deels) wordt hergebruikt. Hierdoor kan ook anders omgegaan worden met geplaatste silo’s
die op het eind van hun levensduur zitten.
Er bestaan enkele technologieën om dit zo optimaal te benutten:
-

Zelfhelend beton: zal autonoom microscheurtjes herstellen zodat er minder kans is dat schadelijke
stoffen doorvloeien.

-

Slimme breektechnieken: huidige breektechnieken zijn nog niet in staat beton te recycleren tot
natuurlijke granulaten. Echter, wordt er internationaal onderzoek gedaan om beton in zijn originele
bestanddelen te scheiden.

-

Slimme sorteer- en scheidingstechnieken: het is belangrijk materiaalstromen van puin te scheiden
zodat deze primaire grondstoffen kunnen vervangen. Daarvoor zijn slimme technieken nodig.

-

Biodepositie van CaC03 door bacteriën: gerecycleerde granulaten absorberen veel water omdat deze
poreus zijn. Door het gebruik van bacteriën, kan er een ondoorlatende laag gevormd worden aan het
oppervlak van de granulaten en dus de waterabsorptie verminderen.

-

Behandeling van granulaten met CO2: natuurlijke carbonatatie (=CO2 dat met alkalische bestanddelen
reageert in het beton) is een langzaam proces, dit kan versneld worden door CO2-injectie.
7.1.1

GROOTSTE IMPACT
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Voor de potentiële pilootprojecten wordt er op de factoren gericht die het meeste duurzaamheidsimpact hebben:
de grondstoffen voor cement en granulaten.
Cement heeft een enorme milieu-impact en vele marktspelers zoeken hier een alternatief voor, al dan niet deels.
Daarnaast zou het interessant zijn om de bestaande sleufsilo te ‘recycleren’ aangezien deze meestal niet
weggehaald worden, alhoewel ze uit gebruik zijn genomen. Er zijn al enkele spelers op de Vlaamse markt die
gebroken beton als gerecycleerde granulaten op de markt aanbieden. Voor de potentiële pilootprojecten kijken
we naar deze twee componenten van beton (cement en granulaat) en beschrijven we de verschillende opties in
use cases. Volgende begrippen dienen daarbij aangehaald moeten worden:
-

100% cement: dit begrip betekent dat er geen verandering bij de cementsamenstelling is, en dat
deze helemaal ingezet wordt zoals het vandaag doorgaans wordt gebruikt (=hoogovencement)

-

100% alternatief bindmiddel: hier wordt geen conventioneel cement meer gebruikt, maar
helemaal vervangen door een alternatief, zoals bijvoorbeeld een geopolymeer (= alkalisch
geactiveerde aluminiumsilicaten)

-

Mix (alternatief) cement: is een mix van twee bovenstaande termen, een verhouding van
conventioneel cement en een alternatief bindmiddel. Een mix van beide materialen kan risico’s
verminderen, alsook een zekere verlaagde impact betekenen.

-

100% granulaat: de use cases met deze samenstelling, bevatten geen verandering van type
granulaten tegenover de status quo. De oplossing maakt dus helemaal gebruik van de
conventionele materialen.

-

100% gerecycleerde granulaten: dat er geen ‘nieuwe’ granulaten meer worden gebruikt. Het is
een samenstelling van zand en steenslag, bekomen door het breken en zeven van puin.

-

Mix (gerecycleerde) granulaten: is een mix van twee bovenstaande termen, een verhouding van
normale granulaten en gerecycleerde granulaten. Een mix van beide kan risico’s verminderen en
kans op een goede binding verhogen.

USE CASE 1 : 100% ALTERNATIEF CEMENT – 100% GRANULATEN
Vele bedrijven en onderzoekersinstellingen investeren in onderzoek naar alternatieven voor cement. Een veel
besproken topic hierbij is bijvoorbeeld de geopolymeren. De term wordt gebruikt voor alkalisch geactiveerde
aluminiumsilicaten die als bindmiddel gebruikt worden. De basis van geopolymeren zijn bijvoorbeeld
metakaolines (=gedehydroxyleerde vorm van het kleimineraal kaoliniet), slakken (= bijproduct bij de productie
van staal, koper, …) die vrijkomen bij diverse industriële processen en puzzolanen (= vulkanische stof).
De huidige technologie en schaalbare productie van geopolymeren is nog niet markt klaar (zie H8.3.1.7) en ook
het installatieproces vormt een hele uitdaging. Bij het benutten van geopolymeren is het aangeraden om prefab
te werken aangezien er verschillende elementen moeilijk te controleren zijn ter plaatse. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om elementen zoals de gewenste verharding, de reactie met de andere materialen en zo meer.
Voor deze use case worden gewone granulaten gebruikt, wat minder risico met zich meebrengt aangezien
alternatieve bindmiddelen niet met elk gerecycleerd granulaat kan binden.

USE CASE 2: MIX (ALTERNATIEF) CEMENT - 100% GRANULATEN
Er wordt vandaag ook reeds met verschillende soorten cement gewerkt waar portlandcement gecombineerd
wordt met hoogovenslakken, wat minder CO²-impact met zich meebrengt. Voor deze use case kan er een
combinatie gemaakt worden van bijvoorbeeld hoogovenslakken met alternatieve bindmiddelen of cement.
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Voor deze use case worden conventionele granulaten gebruikt. Dit brengt minder risico bij productie met zich
mee aangezien alternatieve bindmiddelen niet steeds even performant met gerecycleerde granulaten binden.

USE CASE 3: 100% CEMENT – 100% GERECYCLEERDE GRANULATEN
Het gebruik van gerecycleerde granulaten met conventioneel cement (hetzij portlandcement, hoogovencement
of composietcement) is ook een mogelijke ontwikkelpiste. Beide elementen binden goed met elkaar en
voldoende praktijkonderzoek is uitgevoerd. Er zijn slechts enkele spelers in België die BENOR-gecertificeerde
gerecycleerde granulaten van hoogwaardige kwaliteit aanbieden. Het is dus belangrijk de juiste partij te vinden
die dit kan uitvoeren alsook geografisch goed gelegen is, teneinde de transportkost en -impact te beperken.
Het is interessant voor ILVO om de sleufsilo’s volledig te recycleren, d.w.z. de oude sleufsilo’s afbreken en de
granulaten 100% opnieuw te gebruiken. Daarvoor moet de juiste betonboer gevonden worden die dit proces kan
uitvoeren en de kwaliteit van de granulaten kan garanderen.

USE CASE 4: 100% CEMENT – MIX (GERECYCLEERDE) GRANULATEN
Daarnaast is het ook mogelijk om een mix van gerecycleerde granulaten te gebruiken waarbij de slaagkans voor
kwaliteitsvolle beton hoger ligt. Dit zal eerder het geval zijn aangezien gerecycleerd zand te poreus is.
Deze use case speelt vooral op de circulaire doelstelling van het pilootproject, maar draagt minder bij aan de
duurzame effecten aangezien gebruikelijke cement gebruikt wordt.

USE CASE 5: 100% ALTERNATIEF CEMENT - 100% GERECYCLEERDE
GRANULATEN
Deze use case zal de meest risicovolle zijn om volgens de verwachtingen op te leveren, maar levert wel meest
duurzame en circulaire oplossing. De risico’s van deze implementatie liggen bij de onzekerheid van
bindingskwaliteit tussen beide materialen. Hiervoor is verder onderzoek aangeraden.

USE CASE 6: 100% ALTERNATIEF CEMENT - MIX (GERECYCLEERDE)
GRANULATEN
Om het risico van de binding van beide materialen te verkleinen kan er gewerkt worden met een mix van
granulaten. Hierbij voorziet men meer zekerheid van binding tussen de materialen.

USE CASE 7: MIX (ALTERNATIEF) CEMENT - 100% GERECYCLEERDE
GRANULATEN
Bij deze use case wordt er een mix van alternatief cement met conventioneel cement gebruikt samen met 100%
gerecycleerde granulaten.

USE CASE 8: MIX (ALTERNATIEF) CEMENT - MIX (GERECYCLEERDE)
GRANULATEN
Er kan ook geopteerd worden voor een mix van cement met alternatief cement en een mix van gerecycleerde
granulaten met gewone granulaten ingezet worden.

OVERZICHT USE CASES
De volgende tabel geeft een duidelijk overzicht hoe de use cases gesitueerd zijn. Er is één cel niet ingevuld, dat
is omdat dat op de dag vandaag de standaard is en dus hier niet besproken moet worden.
100% cement
100% granulaten

100% Alternatief
bindmiddel

Mix (alternatief) cement

Use case 1

Use case 2
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100% gerecycleerde
granulaten

Use case 3

Use case 5

Use case 7

Mix (gerecycleerde)
granulaten

Use case 4

Use case 6

Use case 8

7.10.1 BEOORDELINGSCRITERIA
De hierboven vermelde use cases werden beoordeeld door verschillende interne betrokken partijen door de
beoordelingscriteria hieronder beschreven. Deze interne partijen hebben verstand van zaken om een gedegen
inschatting te maken van deze use cases (WTCB, OCW, KU Leuven, Febelcem en de twee innovatie
onderzoekers van het bedrijf Verhaert).
Deze scoring diende daarna als input in een gezamenlijke evaluatie met het projectteam, waarbij de relatieve
prioriteiten bevestigd werden.

Score

Sterkteklasse

Zuurbestendig

Overige
aantastingen

CO2 impact

Kostprijs

Circulair

Haalbaarheid

1

Dezelfde sterkteklasse
kan niet behaald
worden

Zuurresistentie
verlaagt van beton

Zal niet resistent
zijn tegen (alle)
overige aantastingen

Kleine CO2besparing
(<30%)

Stijgt >40%

<30%
herbruikbare
grondstoffen

Haalbaarheid valt
niet te schatten

2

Dezelfde sterkteklasse
kan niet met zekerheid
behaald worden

Zuurresistentie
blijft gelijkwaardig

Zal even resistent
zijn tegen (alle)
overige aantastingen

Gemiddelde
CO2-besparing
(30-60%)

Stijgt 1040%

30-60%
herbruikbare
grondstoffen

Haalbaarheid valt
beetje in te schatten,
maar geen zekerheid

3

Dezelfde sterkteklasse
kan met zekerheid
behaald worden en zelfs
beter

Zuurresistentie
wordt beter

Zal beter resistent
zijn tegen (alle)
overige aantastingen

Grote CO2besparing
(>60%)

Stijgt <10%

>60%
herbruikbare
grondstoffen

Haalbaarheid valt in
te schatten, en
zekerheid

7.10.2 PRIORITEITEN & WENSELIJKHEID
Het resultaat van deze oefening staat hieronder weergeven. Elke cel weergeeft de gemiddelde score (van 1 tot
en met 3) van alle experts. Daarnaast is er onderaan in de tabel een wegingsfactor toegevoegd, deze wordt mee
in rekening gebracht omdat bepaalde beoordelingscriteria zwaarder doorwegen en dus belangrijker zijn dan
anderen. Zuurbestendigheid, CO2-impact en circulair karakter zijn de factoren die voor de helft zwaarder
doorwegen aangezien deze cruciaal zijn in dit project. Daarnaast heeft haalbaarheid een relatief zwaardere
wegingsfactor omdat het project ook realiseerbar moet zijn op korte termijn.
De som van alle beoordelingscriteria, vermenigvuldigd met de wegingsfactor, geeft het totaal weer. Hier wordt
duidelijk dat er drie concepten geprefereerd zijn:

Use case
100% cement 100%
gerecycleerde
granulaten

-

100% alternatief cement – 100% granulaten

-

100% alternatief cement - 100% gerecycleerde granulaten

-

100% alternatief cement - mix (gerecycleerde) granulaten
Sterkteklasse

2

Zuurbestendig

2

Overige
aantastinge
n

CO2 impact

Kostprij
s

Circulai
r

Haalbaarhe
id

TOTAAL

2

2

2

3

2

18

16

100% cement - mix
(gerecycleerde)
granulaten

3

2

2

1

2

2

3

18

100% alternatief
cement - 100%
granulaten

3

3

2

3

2

1

2

19

mix (alternatief)
cement - 100%
granulaten

3

2

2

2

2

1

2

17

100% alternatief
cement - 100%
gerecycleerde
granulaten

2

2

2

3

2

3

1

19

100% alternatief
cement - mix
(gerecycleerde)
granulaten

2

2

2

3

2

2

2

19

mix (alternatief)
cement - 100%
gerecycleerde
granulaten

2

2

2

2

2

3

1

17

mix (alternatief)
cement - mix
(gerecycleerde)
granulaten

2

2

2

2

2

2

2
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100%

150%

100%

150%

100%

150%

110%

Wegingsfactor

Uit de conceptvalidatie kan er afgeleid worden dat volgende concepten verder onderzocht zullen worden tijdens
de workshop en verdere besprekingen met enkele marktpartijen en experts hieromtrent nodig zullen zijn.
Uit deze beoordelingstabel is het duidelijk dat het inzetten van 100% alternatieve cementen realistisch geacht
wordt. Afhankelijk van de oude granulaten, waar een staal van genomen moet worden om de granulaten te
onderzoeken, kan men onderzoeken welke er in aanmerking komen voor recyclage.
De belangrijkste leerpunten van de experts bij het maken van deze tabel zijn:
1. De kwaliteit van het alternatief bindmiddel en de gerecycleerde materialen bepaalt mede hoe
kwaliteitsvol het beton zal zijn.
2. De uiteindelijke uitkomst is afhankelijk van de samenstelling en verhouding van het (alternatief)
bindmiddel en de (gerecycleerde) granulaten en hoe deze met elkaar binden.
3. Zowel gerecycleerde granulaten als geopolymeerbeton zijn haalbaar voor de gestelde toepassing, met
een juist mengselontwerp. Er is hierrond nog weinig onderzoek verricht. Vooraf zal dus onderzoek en
testen nodig zijn om de juiste verhouding te bepalen.
4. Voor de kostinschatting kan de innovatieve oplossing relatief minder duur zijn tegenover het huidige
alternatief als er enkel naar de prijs van de grondstoffen gezien wordt, maar misschien duurder als
men het geheel bekijkt (beheer kwaliteit granulaten, controles op granulaten, nazicht herkomst
granulaten, extra controles voor watergehalte op beton …).
5. De CO2-bijdrage van toeslagmateriaal bedraagt slecht 10%. Er is vooral winst op de ontginning van
grondstoffen en transport. Door de eliminatie van de cementproductie, wordt er tot 80% minder uitstoot
gerealiseerd indien de alternatieve bindmiddelen worden gebruikt als bijproduct van de industrie.
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6. 70-80% van het betonvolume is granulaat. De vervanging van dit element heeft een grote impact op
circulariteit.
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8 STAND VAN DE TECHNIEK & INNOVATIEDELTA
UITDAGINGEN BETON SLEUFSILO1
Beton heeft al bewezen een toepassing te zijn die beantwoordt aan de eisen inzake degelijkheid, sterkte en
levensduur. Het is een flexibel en multifunctioneel materiaal voor allerlei constructies en doeleinden. Daarnaast
is het goedkoop en vergt het weinig tot geen onderhoud.
Toch is het ecologische en duurzame aspect van beton belangrijk, en moet er naar een alternatief gezocht
worden. Aangezien de sleufsilo agressieve sappen moet verduren die het beton aantasten, moet het nauwkeurig
voorgeschreven worden aan de duurzaamheidseisen en zo worden uitgevoerd. Een overzicht van de mogelijke
aantastingsvormen wordt hieronder weergegeven.

Figuur 1: WTCB, beton in de landbouw, toepassingen van stortklaar beton

1) Zuuraantasting
Beton is een alkalisch (basisch) materiaal en wordt door zuren aangetast. Van alle aantastingsvormen, richt
aantasting door zuren de zwaarste schade hier aan. De aantasting hangt vooral af van de pH waarde van het
zuur. Voor silosappen heeft dit een waarde van pH 3 – 3.5, wat sterk agressief is.
2) Erosie / afslijting
Erosie ontstaat in gevallen waar het beton systematisch onderhevig is aan fysische schurende impact. Men kan
hierop inspelen door een voorgeschreven mechanisch sterke beton.
3) Beschadiging wapening door corrosie
Carbonatatie is een scheikundig proces waarbij de wapening binnen in het beton kan worden aangetast en
roesten. Men kan hierop inspelen door de juiste compactheid van beton te kiezen (waar weinig water en lucht
kan doordringen). Daarnaast kan er een extra dikke betondekking geopteerd worden zodat het langer duurt voor
het water en de lucht tot aan de wapening komt.
4) Vorst
Het water in het beton bevriest wat afschilfering met zich mee kan brengen. Men kan dit voorkomen
door hoge treksterkte en vrijwel geen ingesloten water te hebben in het beton.

1 Agriconstruct,Praktisch gebruik van beton in de lndbouw
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5) Alkali-silicareactie
Dit zijn reacties tussen bepaalde bestanddelen van de granulaten en de alkaliën in het beton. Er ontstaat een gel
die water aantrekt en zwelt en tot scheuren kan leiden. Deze reactie kan enkel voorkomen als het aan drie
voorwaarden voldoet:
-

Vochtige omgeving

-

Reactieve granulaten in het beton

-

Gehalte alkaliën in het beton

LA-cement (Laag alkaligehalte) of het gebruik van een niet-reactief granulaat kan dit probleem voorkomen.
Als laatste moet er rekening gehouden worden met het feit dat de vloer van de sleufsilo mechanisch aangetast
door het wegscheppen van veevoeder met uitkuilmachines.

BETONSPECIFICATIES SLEUFSILO
Voor we naar potentiele pilootprojecten gaan zien, is het belangrijk te weten wat de eisen van de gewenste
oplossing moet zijn. Alle eigenschappen zijn van even groot belang om een duurzame sleufsilo te realiseren. De
betonsamenstelling, de verwerking en nabehandeling hebben een impact op de uiteindelijke kwaliteit van het
beton. Het is dus belangrijk dat de potentiële pilootprojecten moeten voldoen aan dezelfde eigenschappen van
het beton die hedendaags wordt gebruikt voor sleufsilo’s.

Ter
gestort

plaatse Sterkteklasse
(A)

Gebruiksdomein
(B1)

Blootstellingsklasse Consistentie- Max. nominale Bijkomende
/ omgevingsklasse – klasse (C)
afmeting
gegevens
milieuklasse (B2)
granulaten
(E)

Gras

C30/37

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA

Maïs

C35/45

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA (min. 375
kg/m³)

Suikerbietenpulp

C35/45

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA (min. 375
kg/m³)

Gras

C60/75

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA

Maïs

C50/60

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA (min. 375
kg/m³)

Suikerbietenpulp

C50/60

GB

XA3 – EA3

S2, S3 of S4

14, 20 of 28

LA (min. 375
kg/m³)

Prefab

De tabel hierboven is opgesplitst in twee, waar:
-

Ter plaatse gestort beton waar het beton ter plaatse wordt gestort;

-

En prefab, waar de prefab wanden of vloer op verplaatsing wordt gestort.

Afkortingen:
-

GB = Gewapend beton

-

LA = Low Alkali

-

A : de druksterkte, weergegeven door de sterkteklasse; deze wordt uitgedrukt met de letter C gevolgd
door twee cijfers.
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-

B : de duurzaamheid vertaald door het gebruiksdomein (B1) en de blootstellingsklasse (B2);

-

C : de verwerkbaarheid, uitgedrukt door de consistentieklasse; deze wordt uitgedrukt met de letter S.
Hoe meer de verse beton inzakt, hoe vloeibaarder en hoe groter de consistentieklasse.

-

D : de maximum nominale afmeting (Dmax) van de granulaten.
8.2.1

SAMENSTELLING BETON

8.2.1.1

CEMENT

Cement is de tweede meest vervuilende industriële sector, wel met 6% van de menselijke CO2 uitstoot heeft het
een enorme impact waar niet iedereen bij stilstaat. 1 ton portlandcement aanmaken is gelijk aan 0.96 on CO²
uitstoot. De Belgisch cementovens zijn geconcentreerd wat het vervoer ervan beperkt. De gemiddelde afstand
naar de betoncentrales is gemiddeld 80km en van de betoncentrale naar de werf nog een gemiddelde 20km.
Daarnaast is cement de belangrijkste grondstof van beton, ook al is het maar 15 tot 20% van de samenstelling.
Er zijn verschillende soorten cement, elk met zijn eigen eigenschappen en samenstellingen:
•

Portlandcement

Dit cement bestaat enkel uit klinker. Als portlandcement noemen we met name het wit cement, waarmee
esthetische en decoratieve producten en betonsoorten kunnen worden vervaardigd.
•

Portland-composietcement

Cement bestaande klinker vermalen met één tot drie aanvullende hoofdbestanddelen (hoogovenslak, vliegas of
kalksteen).
•

Hoogovencement

Mengsel van gegranuleerde hoogovenslakken vermalen met klinker.
•

Samengesteld cement

Cementtype met drie componenten: klinker, vliegas en hoogovenslakken.
•

Alternatieve bindmiddelen

Dit zijn onder andere de geopolymeren.
In België wordt hoogovencement CEM III aangewend, waar de CO2-uitstoot lager is aangezien dit een mengsel
is van 65-95% hoogovenslak en overig portlandklinker. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is het nodig
cement (gedeeltelijk) te vervangen met een alternatief.
8.2.1.2

ZAND EN GRANULATEN

De Belgische grond is rijk aan grondstoffen en de gemiddelde afgelegde afstand bedraagt een gemiddelde 80km.
70 tot 80% van de samenstelling van beton zijn granulaten en zand. Of de granulaten of zand gerecycleerd zijn
of niet, de CO2-uitstoot blijft ongeveer hetzelfde. Enkel zal het een meerwaarde spelen in het feit dat er minder
primaire grondstoffen ontgonnen moeten worden en er minder bouwpuin is als het circulair is.
8.2.1.3

WATER

5 tot 10% is water. Dit is meestal regenwater.
8.2.1.4

HULPSTOFFEN

Afhankelijk van het project, kunnen er hulpstoffen en additieven gebruikt worden om de duurzaamheid en
levensduur van beton te verbeteren. De laatste jaren worden meer en meer additieven gebruikt aangezien het
aanbod een breder scala is en de meerwaarde wel degelijk er is.
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Hulpstoffen en additieven kunnen een grote rol spelen bij alternatief bindmiddel en gerecycleerde granulaten.
Ze kunnen een invloed hebben op het bouwproces, de mechanische en chemische aantastingen … Dit is zeer
projectafhankelijk en daarom is expertise nodig om dit goed te kunnen inschatten.

STATE-OF-THE-ART PROJECTEN BETON2
Aangezien de bouwsector een sector vormt met een aanzienlijke milieu-impact, en alsook het veel moeilijk
recycleerbare restproducten produceert, investeert men veel in onderzoek naar innovatieve technologieën en
ontwikkelingen aangaande beton. Enkele state-of-artprojecten worden hieronder kort samengevat:
8.3.1

BINDMIDDEL

Om de milieu-impact van cement als bindmiddel te kunnen beperken, bestaan er al enkele ontwikkelingen:
8.3.1.1

BINAIR EN TERNAIR CEMENT

Om de milieu impact te beperken gaat men afvalstoffen (hoogovenslakken, vliegas of kalksteen) gebruiken om
een deel van de klassieke portlandklinker te vervangen. Bij binaire wordt er één alternatief gebruikt, ternair
worden er meerdere afvalstoffen gebruikt. In België werkt men reeds met dit soort cement, waarbij 65% van de
portlandklinker vervangen wordt.

8.3.1.2

CEMENT OP BASIS VAN GERECYCLEERD BOUWPUIN

Het is mogelijk 20% van de primaire grondstoffen te vervangen door gerecycleerd bouwpuin, afhankelijk van
de samenstelling van het bouwpuin en cementtype.
8.3.1.3

GERECYCLEERD CEMENT

‘Freement’ is de merknaam van gerecycleerd cement in Nederland. Een machine kan van bouwpuin de
granulaten scheiden met gehydrateerd en niet-gehydrateerd cement. Het niet-gehydrateerde cement is wat men
gebruikt wordt voor cement.
8.3.1.4

CEMENT OP BASIS VAN MAGNESIUMSILICAAT

Men kan magnesiummsilicaten gebruiken in plaats van kalksteen, wat een lagere CO2-uitstoot zou hebben
aangezien er lagere temperaturen nodig zijn tijdens de productie van cement. Momenteel is deze cement niet
gecommercialiseerd omdat het te veel energie vergt voor de productie. Verder onderzoek is hiervoor nodig.
8.3.1.5

C-S-H CEMENT

De grondstoffen hoeven slechts tot 20% van de temperatuur verhit te worden t.o.v. klassieke cement. De
interacties in het beton verschillen sterk en het resultaat zou minder zuurbestendig zijn.
8.3.1.6

SUPERGESULFATEERD CEMENT

Is een combinatie van hoogovenslakken (± 80%), gips (± 15%) en soms klinker (5%). Aangezien er geen tot
zeer weinig klinker gebruikt wordt, zijn de CO2-emissies aanzienlijk lager dan normaal cement, wel tot 95%
lager. Dit cement presteert goed in chemisch agressieve milieus en zou gepast zijn voor sleufsilo’s. Echter is de
productie en verdeling hiervan gestopt aangezien er te weinig vraag was op de markt.
8.3.1.7
ALKALI ACTIVATED MATERIALS (AAM’S) –
GEOPOLYMEREN
2 WTCB 2019, Beton in de circulaire economie
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Alkaligeactiveerde bindmiddelen zijn poeders op basis van silicaat die verharden door het toevoegen van een
alkalisch activator. Enkele voorbeelden zijn hoogovenslakken, puzzolanen vliegas, diverse slakken, diverse
assen, enzovoort. Dit alternatief bindmiddel verlaagt de CO2-impact drastisch, en hergebruikt de afvalstoffen.
Bepaalde geopolymeren zouden ook leiden tot betere eigenschappen dan klassiek beton zoals bijvoorbeeld
weerstand tegen zuren en krimp.
Welk soort geopolymeer gebruikt kan worden, hangt af van de locatie aangezien elk land zijn eigen industriële
toepassing heeft. In België wordt afval van metallurgische resten gebruikt, een slak afkomstig van metaal. In
Nederland is het een combinatie van vliegassen, afvalstoffen, enzovoort. In IJsland is het vulkanisch as, in
Australië gebruikt men alweer een andere samenstelling.
Wereldwijd zijn er al veel toepassingen en projecten gerealiseerd met verschillende soorten geopolymeren. Er
zijn nog wel technische aandachtspunten aangezien elke AAM verschillend is en dus bij elk project deskundig
onderzoek en aanbevelingen nodig heeft.
AAM’s hebben enkel een meerwaarde op vlak van CO2 indien de grondstof niet reeds volledig aangewend kan
worden in binaire en ternaire cementen (zoals hoogovenslakken en vliegas).
Geopolymeren zijn nog niet markt klaar aangezien de technologie nieuw is en er nog geen normering voor is.
Het is een zeer gevoelige materie die anders reageert bij elk soort materiaal, daarom dient voor elk project de
receptuur op voorhand gemaakt en getest worden.
Gezien de betere eigenschappen zouden geopolymeren toegepast kunnen worden voor structuren waar
zuurbestendigheid vereist is, zoals in funderingen in vervuilde grond, structuren in zee-omgeving, enzovoort.
8.3.1.8

GECALCINEERDE KLEI

Gecalcineerde klei kan puzzolanen eigenschappen vertonen en dus gedeeltelijk portlandklinker vervangen. Ze
kunnen ook als grondstof voor AAM gebruikt worden.
8.3.1.9

ASSEN VAN BIOMASSA

Organisch afval dat gebruikt wordt als brandstof voor energiecentrales kan men de assen gebruiken om
gedeeltelijk de cement te vervangen. Net zoals gecalcineerde klei, kan ze gebruikt worden als grondstof voor
AAM. De assen verschillen qua eigenschappen en is hier ook onderzoek nodig voor het praktisch toe te passen.
Daarnaast moet het ook aanwezig zijn op de Belgische markt. Het gebruik van deze assen als secundaire
grondstoffen voor cementproductie is niet toegelaten.
8.3.1.10

UITHARDING DOOR CARBONATATIE

Calcium- en magnesiumrijke grondstoffen worden door uitharding d.m.v. carbonatatie in vormen geperst, er is
dus geen cement dat gebruikt wordt. Deze manier is niet goed om de wapening te beschermen tegen corrosie en
dus kan het hiervoor niet gebruikt worden.
Aangezien er carbonatatie voor verharding nodig is, kan deze techniek enkel gebruikt worden voor prefab.
8.3.1.11

CEMENT MET LAAG KALKGEHALTE

Lage kalk cement wordt gemaakt met dezelfde grondstoffen maar andere proporties. Omdat de uitharding
gebeurt met CO2 kan er tot 70% minder uitstoot zijn. Men heeft hiervoor wel CO2-kamers voor nodig om het
beton uit te harden.
Aangezien er carbonatatie voor verharding nodig is, kan deze techniek enkel gebruikt worden voor prefab.
8.3.2

GRANULATEN

Afhankelijk van het project worden een hoeveelheid granulaten gebruikt voor de productie van beton, meestal
zal dit rond de 70-80% zitten en impliceert dit dus dat het circulaire aspect hier belangrijk is aangezien de
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voorraad eindig is. Aangezien er veel betonafbraak is, kan men hierop inspelen door de granulaten te
hergebruiken.
Gerecycleerde granulaten hebben voor- en nadelen met beperkingen. Het is geweten dat ze een grotere
waterabsorptie hebben, lagere intrinsieke sterkte en hogere variabiliteit van hun eigenschappen.

8.3.2.1

GERECYCLEERDE GRANULATEN

Bij gerecycleerde granulaten wordt het bouwpuin opnieuw gebruikt om zo de grondstoffen te beperken. De
CO2-uitstoot die gewonnen wordt is marginaal. Er wordt echter gewonnen op het feit dat er minder primaire
grondstoffen moeten worden ontgonnen.
Bij het breken van betonpuin komt er een 0-20mm betongranulaat vrij. Dit moet dan afgezeefd worden zo dat
er 2 nieuwe producten ontstaan namelijk betonzand en betongranulaten.
Het betonzand zal tussen de 0-4 en 0-8mm zitten het granulaat zal tussen de 4-16 en 8-22mm zitten. Het
betonzand kan aangewend worden in laagwaardige betontoepassingen zoals stabilisé, droog beton en stortklaar
funderingsbeton of als aanvulzand. Voor sleufsilobeton is dit minder geschikt door zijn hogere waterabsorptie
en de hoekigheid van de zandkorrel.
Het betongranulaat kan wel gemakkelijker aangewend worden in stortbeton maar is eigenlijk niet ideaal voor
sleufsilobeton wegens zijn hogere waterabsorptie in vergelijking met natuurlijke granulaten (grind, kalksteen,
porfier).
Het is wel een opportuniteit om deze granulaten die enkel afkomstig zijn van oude sleufsilo’s te testen op alle
parameters zodat we al dan niet kunnen stellen of deze geschikt zijn om terug in de circulaire cirkel te
hergebruiken.
Er zijn vele spelers die gerecycleerde granulaten aanbieden, en een viertal die hoogwaardige kwaliteit aanbieden
zoals O.B.B.C. en De Brabandere.
8.3.2.2

KUNSTMATIGE (INDUSTRIËLE) GRANULATEN

Er kunnen ook granulaten ontgonnen worden bij industriële processen. Het CO2-voordeel zal hier ook marginaal
zijn, maar er zullen minder primaire grondstoffen moeten ontgonnen worden.
•

Koperslakken

•

Roestvaststaalslakken

•

LD-Slakken

•

AVI-bodemas

•

Loodslakken
8.3.3

HULPSTOFFEN

Door middel van hulpstoffen kan men de eigenschappen van beton verduurzamen en verbeteren, dit is
afhankelijk per project en is dus de juiste kennis nodig. Bij het gebruik van alternatieve grondstoffen spelen
hulpstoffen een belangrijke rol om ongewenste effecten tegen te gaan en is het dus aangewezen om deze mee te
nemen.

ANDERE MATERIAALALTERNATIEVEN
Naast het bindmiddel en de granulaten bevat beton ook wapening, vul- en hulpstoffen. Hier kan ook naar
gekeken worden om het beton duurzamer en performanter te maken.
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8.4.1

WAPENING

Omdat beton geen vezel- maar een korrelstructuur heeft, is het opgewassen tegen grote drukkrachten maar is
het niet goed bestand tegen trekkrachten. Om dit op te vangen wordt het beton versterkt met wapening.
Verschillende materialen kunnen toegepast worden als wapening, staal is echter veruit het meest gebruikte
wapeningsmateriaal. Omdat bij de ijzer- en staalindustrie een zeer materiaal- en energie-intensieve bedrijfstak
is, mag deze ook in betongebruik niet over het hoofd gezien worden.
Uit een Nederlands onderzoek van het GMB3 blijkt dat niet enkel het cement maar ook de wapening een groot
percentage van de uitstoot voor zijn rekening neemt. In de figuur 2 is te zien dat afhankelijk van de betonsoort
de wapening verantwoordelijk is voor 15-25% van de totale uitstoot. In deze studie is gewerkt met 97kg
wapeningsstaal/m³ beton. Indien de staaldichtheid verhoogt of verlaagt, zal dit natuurlijk ook een grote impact
hebben op de procentuele uitstoot.

Figuur 2: Procentuele uitstoot in betonmengsels

8.4.1.1

KUNSTSTOFWAPENING

Een eerste alternatief voor stalen wapening is het gebruik van kunststofvezels die in het beton vermengd worden.
Door de vele voordelen is vezelbeton aan een opmars bezig. Omdat de kunststofvezels lichter zijn dan staal, is
het makkelijker te transporteren en te plaatsen. Omdat de vezels in het beton vermengd worden, kan het niet
verkeerd geplaatst worden en werkt het tijdbesparend. De lagere bouwtijd zal ook een kostenbesparing te weeg
brengen. In tegenstelling tot staal zijn de kunststofvezels chemisch inert waardoor ze ideaal te gebruiken zijn in
agressieve milieus. Door de betere verdeeldheid van de vezels ten opzichte van betonijzer, is het beton in alle
hoeken en oppervlakken gewapend. Dit leidt tot een verhoogde stoot- en slijtvastheid. Met vezelbeton is het ook
mogelijk om slanker te produceren wat leidt tot zowel een besparing op grondstoffen én CO 2-uitstoot. Ook
tijdens het productieproces van de vezels zelf is een CO2-besparing van 70%4 ten opzichte van staal.
Verschillende fabrikanten bieden reeds genormeerde vezels aan, zowel in België als Nederland. Vezelbeton
wordt in verschillende toepassingen gebruikt zoals vloeren en prefab-elementen.
8.4.1.2

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening is een ander veelgebruikt alternatief. In tegenstelling tot kunststofvezels worden de
glasvezels eerst verwerkt tot wapeningsstaven. Zo een wapeningsstaaf bestaat uit een groot aantal vezels die
omgeven zijn door een harsmatrix. De mechanische en aanhechtingseigenschappen zijn vergelijkbaar met
3

Wouters, P.T.M., van Dijk, R. (2019). Ketenanalyse Beton. Geraadpleegd op 6 januari 2020 van https://cdn.i-pulse.nl/gmb-website/userfiles/CO2Prestatieladder/ketenanalyse-beton-gmb-2019-definitief.pdf
4
Vezelbeton technologie: Beton wapenen met constructieve kunststofvezel. Geraadpleegd op 18 december 2019 van https://www.convez.eu/wpcustom/uploads/Vezelbetontechnologie-Constructieve-Kunststofvezels-Convez.pdf
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geribd wapeningsstaal. Door de chemische resistentie van glasvezel zijn deze wapeningsstaven beter bestand
tegen agressieve milieus. Glasvezelbeton wordt vaak gebruikt voor vloeistofdichte oppervlakken.
Glasvezel heeft een lage energie-inhoud. De energie die nodig is om de primaire grondstoffen om te vormen
naar een afgewerkt product is 75% lager dan bij de productie van staal5, door het exotherme karakter van het
proces. Door het lage gewicht zal ook de impact van het transport verminderen.
Recyclage van composietvezels is vooralsnog moeilijk omdat de verschillende componenten van het composiet
materiaal gescheiden moeten worden.
8.4.2

ADDITIEVEN

Verschillende additieven verbeteren de prestaties van het beton. Dit heeft zowel technische als economische
voordelen. Door hulpstoffen te gebruiken kunnen de kosten voor mankracht, grondstoffen en mengenergie
beperkt worden. Door de grote impact van cement op het milieu, is het dus een goede zaak om door toevoeging
van additieven de hoeveelheid cement in het beton te verminderen. Commercieel zijn er een grote diversiteit
aan ‘cement savers’ verkrijgbaar.
8.4.2.1

CEMENT SAVER ( VB. MECALITHE)

Mecalithe is een additief ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf GreenCem. Het is gebaseerd op
geopolymeertechnologie en kan toegepast worden in de hele betonindustrie. Mecalithe is een
verhardingsversneller dit tevens de sterkte van het beton met 30% doet toenemen. Deze toename van sterkte is
te wijten aan de vezelstructuur die door het additief in het beton ontstaat. Hierdoor kan niet alleen bespaard
worden op cement maar ook op wapeningsstaal.
8.4.2.2

CO2-INJECTIE

Een Canadese betonproducent heeft een installatie ontwikkeld, die CO2 injecteert in het nog vloeibare
betonmengsel. Het CO2 zal opgezet worden in calciumcarbonaat. CO2 van industriële processen zal dus als
grondstof dienen voor beton. Daarnaast zou de injectie van CO2 ook positieve gevolgen hebben op de sterkte
van het beton, waardoor er minder cement nodig is om dezelfde sterkte te verkrijgen. De opstelling kan
eenvoudig in een bestaande productielijn gekoppeld worden. Buiten deze extra opstelling blijft de rest van het
productieproces ongewijzigd.
Het is ook mogelijk om de granulaten aan CO2 bloot te stellen, wat carbonatatie veroorzaakt en dus de dichtheid
van de structuur verhoogt alsook de druksterkte licht toeneemt. Er worden ook betere eigenschappen verkregen
en zouden meerdere gerecycleerde granulaten toegepast kunnen worden.
8.4.2.3
HW)

WATERVERDICHTINGSMIDDEL (VB. SIKA HYDROFUGE

Toevoeging van een waterverdichtingsmiddel maakt het beton minder gevoelig door indringing van water en
vloeistoffen. Perssappen zullen het beton minder binnendringen en aantasten. Hierdoor zal de levensduur van
de silo verhogen. In tegenstelling tot een coating, verandert het de eigenschappen van het beton en zal er geen
periodisch onderhoud nodig zijn.

SILOPRODUCTIE
Er zijn 2 productiemethoden om een sleufsilo te installeren. De silo kan ter plaatse gestort worden of de silo kan
met vooraf gegoten betonplaten ter plaatse geassembleerd worden. Een combinatie van beiden is ook mogelijk,
zoals bijvoorbeeld een gegoten vloer met prefabwanden. Hoe de silo is geproduceerd kan grote gevolgen hebben
in de latere levensfases van de silo.
8.5.1
5

TER PLAATSE GESTORT

https://www.krafton.uk/grp-profiles/environment/
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Beton die ter plaatse wordt gestort is de meest voorkomende vorm van betonconstructies. Het grootste voordeel
van ter plaatse gestort beton is dat het een monoliete structuur zal vormen. De constructie vormt één geheel, wat
constructief beter is.
De nadelen zijn dat het een veel tijds- en arbeidsintensief proces is. De bekisting en bewapening moeten ter
plaatse gebouwd en gelegd worden. Daarnaast zal de betonkwaliteit minder zijn dan bij prefab-elementen, omdat
de uithardingscondities van het beton minder stabiel zijn dan in een fabrieksomgeving.
8.5.2

PREFAB

Bij prefabconstructies worden de betonnen onderdelen extern gegoten en gecontroleerd. Eens het beton is
uitgehard, worden de verschillende onderdelen naar de bouwlocatie vervoerd en word de constructie
opgebouwd. Het gebruik van prefab elementen vereenvoudigd ook het constructie proces. Niet enkel zijn de
producten vaak in bulk verkrijgbaar, de constructietijd zal ook significant dalen wat de kost van de constructie
zal doen dalen.
Omdat de onderdelen in een fabriek gemaakt worden, leidt dit tot een vermindering van het bouwafval. De
bekisting van de verschillende onderdelen kan hergebruikt worden. Dit is niet mogelijk bij ter plaatse gestort
beton. De gecontroleerde omgeving waarin het beton uithardt, zal ook voor een betere kwaliteit en dus
levensduur zorgen. Daarnaast kan prefab beton voorgespannen worden waardoor het een hogere belasting kan
dragen.
8.5.3

DEMONTABLE BOUWEN

Binnen duurzame ontwikkeling kent het demontabel bouwen de laatste jaren een groeiend succes. Door
demontabel te bouwen kunnen constructies probleemloos aangepast worden aan de gewijzigde noden van de
gebruiker. Ook kunnen onderdelen met een onderdelen met een verschillende levensduur apart van elkaar
vervangen worden. Daarnaast zorgt het voor een gunstige invloed op zowel de ontginning van primaire
grondstoffen, de uitstoot bij de productie van beton en op de afvalproblematiek.
Demontabel bouwen is natuurlijk enkel mogelijk door gebruik te maken van prefab-elementen. Een
demontabele constructie neerzetten, vereist extra aandacht tijdens de ontwerpfase van het project. ILVO kan er
bijvoorbeeld voor opteren om de vloer van de silo demontabel te maken, zodat men deze verwijderen en
vervangen indien het nodig is.

SILO-OPBOUW
De manier waarop de silo opgebouwd niet enkel de levensduur beïnvloeden maar ook de kwaliteit van het
kuilvoer.
8.6.1

WANDEN

8.6.1.1

LOODRECHTE WANDEN

De meest voorkomende vorm van sleufsilo’s maakt gebruik van loodrechte silowanden. Loodrechte silowanden
hebben de meeste efficiënte vorm qua oppervlaktegebruik. Omdat het de meest voorkomende vorm van silo is,
is er ook een zeer uitgebreid aanbod van leveranciers.
Het nadeel van loodrechte wanden is de veiligheid. Indien een tractor te dicht bij de rand komt, kan de spanning
in de wand te groot worden en de rand afbreken. Dit brengt niet alleen de landbouwer in gevaar, maar brengt
ook zeer zware schade aan de silo aan. Het kuilvoer aan de rand van de silo kan dus ook niet zo compact
gestapeld worden wat de kwaliteit doet dalen.
8.6.2

SCHUINE WANDEN
27

Bij een silo met schuine wanden kan een tractor zonder probleem tot op de rand van de silo rijden. De zandbank
achter de wand voorkomt het beschadigen van de structuur. Hierdoor kan het voer ook gelijkmatiger aangereden
worden. De silo kan ook niet overladen worden omdat de belasting opnieuw wordt opgenomen door de
zandbanken. Belangrijk probleem bij schuine wanden is dat de gangbare uitkuiltoestellen niet gebruikt kunnen
worden. Dit argument maakt dergelijke uitvoering op ILVO niet gewenst.
Een silo met schuine wanden vereist echter meer ruimte om in te bouwen. De kostprijs van een hellende silo
kan ook hoger liggen.
8.6.3

VLOER

8.6.3.1

BETONNEN VLOER

Beton is een harde, niet-vervormende verharding, wat het ideaal maakt voor zwaar verkeer. Beton is echter van
nature alkalisch (pH ~12), hierdoor is het zeer gevoelig aan de inwerking van de zure silosappen en zal het beton
oppervlak aangetast worden. Om de aantasting van het zuur te verminderen is een zeer dichte betonstructuur
gewenst.
Een betonnen vloer kan zowel in situ gegoten worden als samengesteld zijn uit prefab elementen. Dit laatste
heeft tot gevolg dat er demontabel gebouwd kan worden. Beschadigde vloerplaten kunnen dus eenvoudig
vervangen en hersteld worden. Zoals eerder vermeld heeft een prefab het voordeel dat het in een gecontroleerde
omgeving kan uitharden en zo een gegarandeerde dichtheid kan bekomen.
8.6.3.2

ASFALTVLOER

Naast beton wordt ook dikwijls gebruik gemaakt van een asfaltvloer. Asfalt is een mengsel van grind, zand en
vulstof dat aan elkaar gebonden wordt door bitumen. Bitumen is een bestanddeel dat gewonnen wordt uit
aardolie en is samengesteld uit complexe zware koolwaterstoffen. Asfalt is zuurbestendig en dus goed bestand
tegen het inwerken van silosappen.
Asfalt moet altijd gestort worden. Prefab-vloerplaten en demontabel bouwen in dus niet mogelijk. Daarnaast
moet een asfaltvloer steeds voorzien zijn van een betonnen fundering. Ook is het bitumen zeer
temperatuurgevoelig en kan beschadigd raken op hoge temperatuur. Bij zeer zware een veelvuldige belasting
kan het asfalt ook vervormen (bv. spoorvorming op snelwegen). Asfalt is een goedkoper, flexibeler materiaal
maar met een lagere levensduur.
Het onderscheid tussen teerhoudend en teervrij asfalt (of PAK-houdend en PAK-vrij) bepaalt of en welk
hergebruik van het asfaltpuin nog mogelijk is. Asfaltgranulaat (teer-arm) kan direct worden hergebruikt in nieuw
asfalt. Milieutechnisch is dit een hoogwaardige toepassing, de materiaalketen wordt zo volledig gesloten6.
Teervrije asfalt-granulaten worden echter vaker als bouwstof hergebruikt, in (onder)funderingen voor wegen en
verhardingen.
De voorwaarden voor hergebruik zijn strenger omdat teerhoudende asfaltgranulaten (TAG) schadelijker zijn
voor mens en milieu. TAG mag nooit in een asfaltcentrale hergebruikt worden, er kan namelijk teveel teer als
schadelijke dampen vrijkomen. Het teer moet eerst thermisch verwijderd worden voordat zuivere puin
hergebruikt kan worden.
8.6.4

AFDEKKING

Het afdekken van de kuil is van hoogste belang om het fermentatieproces goed te laten verlopen. Indien er te
veel lucht in de silo kan komen, zal dit veel bewaarverliezen met zich meebrengen. De conventionele manier
om een kuil af te dichten is door het gebruik van plastic folie welke vast gelegd wordt door middel zand met
daarboven op banden en/of zandzakken. Dit proces is echter zeer arbeidsintensief. Het openen en afdichten van
de kuil neemt zo meerdere uren in beslag. Alternatieve afdichtingsmethoden zullen dit proces niet enkel

6

https://www.ovam.be/asfaltpuin-en-asfaltgranulaten
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versnellen maar kunnen ook de kwaliteit van het kuilvoer verbeteren. Daarbij moeten de alternatieve methodes
goed afsluiten om geen bewaarproblemen en verlies te hebben.
8.6.4.1

SPANBANDEN

Het principe van afdichten met spanbanden zou gelijk moeten zijn aan de conventionele afdichtingsmethode
met banden (voorbeeld kan in bijlage bij state-of-the-art projecten worden teruggevonden). Hier wordt de folie
echter op zijn plaats gehouden door spanbanden i.p.v. afgedankte autobanden. Dit maakt het proces niet alleen
minder arbeids- en tijdsintensief, het verbetert ook de kwaliteit van het kuilvoer omdat het veel luchtdichter is.
8.6.4.2

INZAAI VAN GRANEN

Er bestaan ook afdekmethodes die geen gebruik maken van plasticfolie. Eén van die methoden is het inzaaien
van granen op ingekuilde perspulp. Een natuurlijke afdeklaag vermindert de arbeidsintensiteit aanzienlijk, zowel
bij het afdekken als bij het ontbloten. Daarnaast ontstaat er geen verrotting bij afdekking met natuurlijk materiaal
omdat de waterdamp die vrijkomt uit het kuilvoer kan ontsnappen7.
Het is belangrijk om een voldoende dichtheid te verkrijgen. Het advies is een regelmatige inzaai van één kilo
graan per vierkante meter in vers gekiepte en nog warme perspulp. Voor een goede afwatering van regenwater
is het raadzaam een voldoende bolle vorm na te streven.
8.6.4.3

AFZET VAN RESTSTROMEN

Een ander voorbeeld van natuurlijk afdekmateriaal zijn restproducten uit bv. de aardappel industrie. Deze
producten dienen niet enkel als afdek- maar ook als voedingsmiddel. In deze categorie kan men twee soorten
onderscheiden: vloeibare en steekvaste producten.
Tijdens de zomer kunnen de hitte en droogte er echter voor zorgen dat bovenste laag barst en er toch zuurstof
aan het kuilvoer komt. Om dit te voorkomen kan er alsnog een plastic overgelegd of het oppervlak bezaaid
worden.
Echter kan dit voor ILVO problemen teweegbrengen aangezien dit een mengkuil is en er bij voederwaardering
en vervoederen problemen zullen zijn om de precisie van elk deelcomponent in kaart te brengen.
8.6.5

AFWATERING

De afwatering van een sleufsilo is van hoog belang voor de levensduur van de silo. Het zure silosap tast namelijk
het alkalisch beton aan. Daarnaast is het voor het milieu ook belangrijk dat de silosappen en regenwater
gescheiden blijven.
8.6.5.1

BYPASS-GOOT

De afvoersappen zullen aan een veel lager debiet doorheen de
afwatering stromen dan regenwater. Op basis hiervan scheidt
de bypass goot de 2 vloeistoffen. De ‘trage’ afvoersappen
vallen in het voorste compartiment , terwijl het ‘snelle’
regenwater over het eerste compartiment stroomt naar het
tweede.
Het voordeel van deze techniek is dat er slechts 1 afvoer in de
silo voorzien moet worden. Daarnaast moet de landbouwer na
Figuur 3: werkingsprincipe bypass goot
het installeren zich niet bezig houden met de afwatering. Het
nadeel van deze techniek is dat het regenwater en silosap niet perfect gescheiden zullen worden. Er zal steeds
wat regenwater in de sapopvang terecht komen en vice versa.

7

Deberg, A. (2011). https://edepot.wur.nl/160732
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8.6.5.2

SCHEIDINGSPUT

Ook deze methode steunt op het debiet van silosap en
regenwater. Zolang het niveau in de scheidingsput laag is, zal
de vloeistof naar de sapput lopen. Indien het niveau in de
scheidingsput te hoog wordt door regenwater, loopt de
vloeistof via een overstort naar de waterput of sloot.
De voor- en nadelen van deze methode zijn dezelfde als bij
de bypass goot.
Figuur 4: werkingsprincipe scheidingsput

8.6.5.3

DUBBELE AFWATERING

Een dubbele afvoergoot maakt het zeer eenvoudig om regenwater en silosappen te scheiden. Bij deksels onder
het droogvoer, staat de sapinvoer open en is de waterinvoer dicht. Bij deksels die niet meer afgedekt zijn, zal de
sapinvoer afgedekt zijn en de waterinvoer open.
Een
van
van

dubbele afwatering zorgt voor minimale vervuiling
het hemelwater. Er zijn echter kleine handelingen
de boer nodig om dit systeem te laten werken.
Indien de boer dit over het hoofd ziet, kunnen de
gevolgen groot zijn. Een dubbele goot kan zowel
vloer van de silo verwerkt (Figuur 6) worden als
wand (Figuur 5).

in de
in de
Figuur 5: dubbele afvoergoot

8.6.5.4
Algemeen wordt het silosap en het regenwater opgevangen in een
goot voor de silo. Hiervoor is een helling nodig in de lengterichting
van de silo. Vooral bij lange silo’s kan dit moeilijkheden geven bij
het inbouwen van de silo. De hellingshoek is dan meestal ook beperkt
(0,5%-1%). Door de helling aan te leggen naar de zijkant kan een
steilere helling voorzien worden (1,5%-2%), wat de sappen sneller
zal doen wegvloeien. Een andere voordeel is dat de sappen en het
regenwater reeds in de silo gescheiden worden, hierdoor stroomt er
minder regenwater in de opslagput.

ZIJWAARTSE AFWATERING

Figuur 6: zijwaartse afwatering
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9 VOORGESTELDE OPLOSSINGEN
Vooraleer de oplossingen hieronder besproken worden, is het belangrijk te melden dat voor het plaatsen van
een sleufsilo de materialen en betonsamenstelling onderzocht en getest moeten worden. Dit kan gebeuren door
verschillende onderzoeksinstellingen zoals WTCB alsook enkele betonboeren met een eigen labo.
Uit de conceptvalidatie zijn volgende use cases als meest interessant weerhouden:
-

100% alternatief cement – 100% granulaten (use case 1)

-

100% alternatief cement - 100% gerecycleerde granulaten (use case 5)

-

100% alternatief cement - mix (gerecycleerde) granulaten (use case 6)

Uit het onderzoek is gebleken dat een alternatief cement, dat 100% het huidige cement vervangt, mogelijk geacht
wordt. Uiteraard mag deze validatie geen andere oplossingen uitsluiten, en zijn deze verder onderzocht geweest
tijdens de marktvalidatie en workshop.
11 maart 2020 werd een workshop georganiseerd om oplossingen te valideren door de aanwezige experten. Op
die marktvalidatie waren 21 partijen aanwezig gespecialiseerd in verschillende domeinen (onderzoek, beton,
alternatieve bindmiddelen …) om dit vraagstuk zo goed mogelijk te beantwoorden. Tijdens de marktvalidatie
zijn enkele statements gevalideerd, maar sluiten niets uit:
53% van de aanwezigen geloven dat alternatief bindmiddel (bv: geopolymeren) nog niet industrieel inzetbaar is
op de markt. De redenen daarvoor zijn dat men gelooft dat het te duur is, er specifieke voorstudies nodig zijn,
verwerkingstijd te lang duurt, de schaalgrootte een probleem is, de duurzaamheid onvoldoende aangetoond is
in projecten, enzovoort. Dit is niet per se tegenstrijdig met de conceptvalidatie aangezien de mogelijkheid tot
het realiseren en een industrieel markt klaar product verschillen.
Daarnaast gelooft de meerderheid dat minder dan de helft van de granulaten gerecycleerd en hergebruikt kunnen
worden voor de nieuwe sleufsilo’s. Deze opmerking sluit ‘use case 5’ uit, waar 100% gerecycleerde granulaten
gebruikt kunnen worden voor de nieuwe sleufsilo’s.
Als laatste gelooft 65% van de aanwezigen dat de productie van circulaire en duurzame sleufsilo’s enigszins
duurder zal zijn (10 tot 40%).
Hiernavolgend worden vijf differentiërende concepten beschreven die binnen de opdracht werden
geconsolideerd.

CONCEPT 1: CONVENTIONELE SLEUFSILO ALS BASE CASE
Dit concept stelt de conventionele betonsamenstelling van de sleufsilo voor. We stellen ook dit concept voor als
base case, waar de andere concepten in tijd makkelijk mee vergeleken kunnen worden.

CONCEPT 2: USE CASE 4 – 100% CEMENT + MIX (GERECYCLEERDE)
GRANULATEN
9.2.1

KORTE BESCHRIJVING & UNIEKE VOORDELEN

Hoewel hier ook geëxperimenteerd wordt met relatief nieuwe additieven en state-of-the-art-technologie, zit de
innovatie van dit concept is voornamelijk vervat in de uitvoering. Een grote fractie gerecycleerd granulaat en
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silica fumes zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot bij productie, minder nood aan nieuwe materialen en
een verbeterde zuurbestendigheid. Van alle concepten sluit deze het dichtste aan bij de huidige courante
oplossing in de markt. Dit concept kan aldus als een state-of-the-art basisscenario beschouwd worden.
Ten opzichte van gangbare oplossingen zonder recyclaat of speciale additieven wordt de meerprijs van deze
oplossing geschat op ~10% (materiaalkost).
Cruciaal is echter dat tijdens de uitvoering het proces goed bewaakt blijft, en alles volgens de regels van de
kunst wordt toegepast zoals de voorgeschreven grondstoffen te gebruiken, de juiste betonsamenstelling
produceren, de bekisting en ontkisting, het uitvoerproces, enzovoort. Om dit te bewaken wordt voorgesteld om
extra werfcontroles uit te voeren op kritieke momenten in het proces zoals bijvoorbeeld het werkelijk storten
van de beton.
9.2.2

VOORGESTELDE TECHNOLOGIE

figuur 7: betonsamenstelling concept 1

Een lage-kalk cement wordt gecombineerd met 50% nieuwe Porfier-granulaten en 50% hoogwaardig
gerecycleerde granulaten. Een superplastificeerder en silica fumes worden als additieven toegevoegd om de
zuurbestendigheid van het cement te verbeteren.
Voor de bewapening wordt gebruik gemaakt van een klassieke stalen bewapening. Voor alternatieve
oplossingen gebaseerd op vezels heerst de bezorgdheid dat deze vezels door de intense chemische en
mechanische belasting kunnen loskomen en op die manier in de voedselketen belanden.
Deze oplossing heeft een gekende duurzaamheid, en wordt door deze expertengroep tijdens de marktconsultatie
geschat om langer mee te gaan als innovatievere technologieën.
9.2.3
-

BEOORDELING CONCEPT:

Technische haalbaarheid: ~ 5/5

Gezien er weinig onbekenden zijn in industriële context is de technische haalbaarheid zeer groot.
-

CO2-besparing: ~ 2/5

Matige besparing dankzij gebruik van de recentste state-of-the-art bindingsmiddelen met een zeer lage fractie
Portland-beton.
-

Besparing ontgonnen grondstoffen: ~ 3/5

Dankzij het hoogwaardig recyclaat is er een merkbare besparing tot grote besparing.
-

Levensduur: ~ 4/5

Levensduur van de nieuwe sleufsilo’s wordt geschat op ~30 jaar. De belangrijkste factor voor het bepalen van
de duurzaamheid zal de uitvoering van de werken zijn.
-

Recyclage: ~ 5/5

Recycleerbaarheid van deze oplossing zou maximaal moeten zijn.
De meerkosten in materiaal worden geschat ~10% tegenover gangbare betonoplossingen.
9.2.4

INNOVATIEGRAAD & -OPPORTUNITEIT
33

Aangehaald concept bewijst dat het een innovatief karakter heeft aangezien de juiste betonsamenstelling die
zuurbestendig is een uitdaging is maar haalbaar. Bij dit concept is het mogelijk gebruik te maken van een hoge
fractie gerecycleerde granulaten. Het is daarbij aangeraden de uitvoering van de werken nauwlettend op te
volgen.
9.2.5

ONTWIKKELSTAPPEN & IMPLEMENTATIE

1.

Testen van de betonsamenstelling door meerdere boringen uit te voeren. Naar schatting drie tot
vijf weken nodig om de chemie te onderzoeken, met een kostprijs van ~€2500.

2.

Indien nodig voor hergebruik kan het granulaat gewassen worden. Dit zou naar schatting ~15%
toevoegen aan de kostprijs.

3.

Tijdens het bepalen van de samenstelling van het recyclaat is het eerste kritieke punt, hier dient
streng getest en opgevolgd te worden welke samenstelling de optimale is. Voor een ITT (Initial
Type Testing), de voorgaande betonstudie, dient men te rekenen op ~45 dagen doorlooptijd.

4.

Tussen de testen en de start van de werken dient voldoende tijd tussen gelaten te worden. Dit om
te vermijden dat de druk om te starten met de uitvoering een impact heeft op de kwaliteit van de
testen.

5.

Tijdens de uitvoering zelf is het tweede kritieke punt voor werfcontroles. Speciale aandachtspunten
zijn:

6.

-

Respecteren van de juiste water-toevoegingen aan het beton

-

Plaatsing van de bewapening

-

Verdichting

-

Nabehandeling en curing

Voor de ingebruikname is de afwatering voor de mestsappen de cruciale factor.
9.2.6

VEREISTEN & SPECIFICATIES

De specificaties en verwachtingen moeten duidelijk en gedetailleerd op voorhand besproken worden. Daarnaast
is het cruciaal om de juiste partner(s) te vinden voor de uitvoering van dit project. En uiteraard dient de
betonsamenstelling getest te worden.

CONCEPT 3: USE CASE 1 – 100% ALTERNATIEF BINDMIDDEL +
NATUURLIJKE GRANULATEN
9.3.1

KORTE BESCHRIJVING & UNIEKE VOORDELEN

Bij dit concept werkt men met een 100% alternatief bindmiddel gecombineerd met natuurlijke granulaten. Dit
komt overeen met use case 1. De vloer zal natuurlijke granulaten moeten bevatten om de kwaliteit van het beton
te bewaren.
9.3.2

VOORGESTELDE TECHNOLOGIE
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figuur 8: betonsamenstelling concept 2

Er zijn reeds enkele spelers op de markt die deze oplossing aanbieden, als het gaat om ‘alkali activated
magnesiumsilicaten’, ofwel geopolymeren. Deze geopolymeren kunnen als alternatief bindmiddel gebruikt
worden. Om een optimale samenstelling te garanderen die de kwaliteitseisen voldoen en dus zuurbestendig zijn,
wordt het aangeraden deze geopolymeren te binden met natuurlijke granulaten zoals porfier of kwarts. Dit omdat
gerecycleerde granulaten zoals cementsteen makkelijk aangetast worden door zuren en daarnaast het betonzand
dat gerecycleerd wordt te poreus is en zal teveel water absorberen wat het duurzame en circulaire aspect
tegenspreekt. Als additieven wordt superplastificeerder aangeraden omdat dit ervoor zorgt dat er minder water
moet worden gebruikt. Voor de wapening wordt er geopteerd voor staal.
9.3.3
-

BEOORDELING CONCEPT:

Technische haalbaarheid: ~ 3/5

De technische haalbaarheid voor dit concept hangt vooral af of de geopolymeerleverancier aan de capaciteit kan
voldoen. Dit kan verholpen worden door het project van tien sleufsilo’s op te delen door verschillende
leveranciers zodat de benodigde capaciteit behaald kan worden. Anderzijds is dit een goede manier om
verschillende concepten en uitvoeringen met elkaar te vergelijken doorheen de tijd. Daarnaast is het technisch
mogelijk indien er testen prior gebeuren om na te gaan of de betonsamenstelling resistent zijn.
-

CO2-besparing: ~ 3/5

zal merkbaar aanwezig zijn aangezien cement wordt vervangen door geopolymeren. Hedendaags gebruikt men
hoogovencement en zal geopolymeren 40% CO2-vriendelijker zijn.
-

Besparing ontgonnen grondstoffen: ~ 1/5

zal substantieel zijn indien de geopolymeren als bijproduct zijn ontstaan. Aangezien granulaten niet 100%
gerecycleerd kunnen worden, zullen nieuwe grondstoffen ontgonnen moeten worden voor dit project. Dit kan
gemitigeerd worden door naast de vloer van de sleufsilo’s, zoveel mogelijk met geopolymeerbeton en
gerecycleerde granulaten te werken.
-

Levensduur: ~ 3/5

De levensduur van de nieuwe sleufsilo’s zal drastisch verlengen. Men voorziet een langere levensduur van 150%
(indien dit een levensduur van 20 jaar heeft, schat men op een levensduur van 30 jaar). De mechanische belasting
zal in dit geval de meeste schade toebrengen en ervoor zorgen dat de sleufsilo’s op termijn vernieuwd zullen
moeten worden.
-

Recyclage: is verbonden met de besparing van de ontgonnen grondstoffen. ~ 5/5

De kosten worden als volgt geschat:
-

Materiaalkosten: men verwacht dat de materiaalkosten zullen verdubbelen.

-

Productiekosten: de productiekosten zullen enigszins stijgen aangezien er kleine aanpassingen moeten
gemaakt worden.

-

Transportkosten: blijven ongewijzigd
9.3.4

RISICO’S & NADELEN

De risico’s voor dit project zijn volgende:
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-

Certificering (Benor of ATG) voor geopolymeer beton bestaan nog niet omdat het een relatief nieuw
concept is. Er zijn al enkele projecten gerealiseerd maar nog niet in deze zure omgeving.

-

Voorafgaande testen zullen nodig zijn om te verifiëren of de geopolymeerbeton zuurbestendig is en aan
alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Deze testen kunnen gebeuren bij laboratoriums van de
leveranciers/producenten alsook WTCB.

-

Geoplymeerleveranciers zullen de juiste partners moeten vinden in de buurt van ILVO die de
geopolymeerbeton kunnen produceren (voor de productie van deze geopolymeerbeton zullen machines
moeten aangepast worden, gereinigd worden, andere procedures gevolgd worden …) en leveren.

-

Geopolymeerbeton in prefab uitvoeren is beter aangezien men de factoren van de betonsamenstelling
beter onder controle houden. De vloer in prefab plaatsen zal moeilijker zijn dan het stortklaar te gieten.
Dit brengt ook enkele nadelen met zich mee aangezien er dan externe factoren meespelen zoals
temperatuur, tijdsdruk, enzovoort.

-

De uitvoering zal een belangrijk en cruciaal aspect zijn. De vloer moet goede afwatering hebben om de
sappen zo snel mogelijk af te scheiden zodat er minder aantasting op de vloer ontstaat.
9.3.5

INNOVATIEGRAAD & -OPPORTUNITEIT

-

Geopolymeerbeton op deze schaalgrootte is een uitdaging voor sommige leveranciers aangezien ze de
capaciteit nog niet hebben om deze hoeveelheid te leveren.

-

De juiste betonsamenstelling vinden die zuurbestendig is alsook de testen doorstaat, zal tijd
consumerend zijn maar haalbaar.

-

De sleufsilo’s door meerdere aannemers laten uitvoeren zal een uitdaging zijn op organisatorisch vlak.

-

Geopolymeerbeton met gerecycleerde granulaten is een opportuniteit

-

Levensduur van de sleufsilo zal langer zijn (1.5-2x).
9.3.6

ONTWIKKELSTAPPEN & IMPLEMENTATIE

1. Definiëring specificaties van het project. In deze fase moet de oplevering en proces beter gedefinieerd
worden. (prefab, betonsamenstelling, vinden partner, aanpak, ..). Deze stap zal twee weken duren,
volgens de experten.
2. Samenstelling en tests op beoogde betonmix. De tijdsduur is afhankelijk hoeveel testen er moeten
gebeuren en wat de uitkomsten daarvan zijn. Dit kan twee tot zes maanden duren.
3. Indien de granulaten van de oude sleufsilo’s opnieuw gebruikt kunnen worden, zullen deze eerst
afgebroken moeten worden vooraleer volgende stap. Zo niet, kan deze stap apart uitgevoerd worden en
kunnen de gerecycleerde granulaten terug in het circulaire omgang ingezet worden.
4. Voorbereiding werken en uitvoering ervan (graafwerken, fundering …) De uitvoering van de werken
zal minstens zes maanden duren.
a. Het is mogelijk dit prefab of in situ gegoten, hoewel de voorkeur naar prefab gaat omdat er
betere controle zal zijn van het finaal product
b. De sleufsilo’s kunnen niet demontabel gebouwd worden en dus niet vervangen worden. Dit
aangezien het aangeraden is de vloer ter plaatse te storten omwille de grote oppervlakte.
c. Lokale productie is mogelijk voor de vloer en zal betere kwaliteit met zich meebrengen.
Aangezien dit ter plaatse gegoten wordt, zullen er minder problemen zijn om de voegen nadien
te vullen.
d. Opbouw van de wanden zijn recht omdat tijdens de gebruiksfase de bulldozer het veevoeder
niet kan opnemen op het schuine stuk van de wand.
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e. Asfalt toplaag is mogelijk maar zal onder mechanische slijtage sneller vervangen moeten
worden.
f.

Impregneren van de vloer voor een vlakkere en dichtere vlakte te hebben

5. Ingebruikname van de sleufsilo en opvolging ervan.
9.3.7

VEREISTEN & SPECIFICATIES

De specificaties en verwachtingen moeten duidelijk en gedetailleerd op voorhand besproken worden. Daarnaast
is het cruciaal om de juiste partner(s) te vinden voor de uitvoering van dit project. En uiteraard dient de
betonsamenstelling getest te worden.

CONCEPT 4: USE CASE 6 – 100% ALTERNATIEF BINDMIDDEL + MIX
(GERECYCLEERDE GRANULATEN)
9.4.1

KORTE BESCHRIJVING & UNIEKE VOORDELEN

Het idee is om alkali-geactiveerde materialen (~100% alternatief bindmiddel) te gebruiken in combinatie met
hoogwaardig gerecycleerd betonpuin. Om risico’s uit te sluiten kan dit eventueel vermengd worden met een
fractie nieuwe granulaten.
Het voordeel bij het gebruik van 100% alternatief bindmiddel is dat er geen portlandklinker meer nodig is, wat
de CO2-uitstoot drastisch zal verlagen. Daarnaast zijn er enorm veel alternatieve bindmiddelen die
toepassingsspecifiek gekozen kunnen worden. Door te kiezen voor een bindmiddel met een hoge zuurresistentie,
kan de levensduur van de sleufsilo verhoogd worden.
9.4.2

VOORGESTELDE TECHNOLOGIE

De figuur hieronder toont de ideale materiaalsamenstelling.

figuur 9: betonsamenstelling concept 4

Als bindmiddel wordt geopteerd voor alkali geactiveerde materialen (AAM). Het bevat geen klinker en hebben
een hoge bestendigheid tegen chemisch agressieve milieus. In het ideale geval zou er gebruik gemaakt worden
van 100% hoogwaardige gerecycleerde betongranulaten. Dit kan enkele risico’s met zich meebrengen. Het
gerecycleerd zand is poreus en zal hierdoor te veel water absorberen. In dit geval zal de optimale
betonsamenstelling wel nog bepaald moeten worden. Uit deze testen kan blijken dat er een deel van de
granulaten toch vervangen zal moeten worden door niet-gerecycleerde materialen. De fractie hiervan zal echter
relatief beperkt blijven (<20%).
Een superplastificeerder wordt aangeraden als additief. Hierdoor zal de verwerkbaarheid verbeteren zonder dat
er extra water aan het betonspecie toegevoegd zal moeten worden. Een lage watergehalte draagt dan weer bij
tot de sterkte van het beton. Om het indringen van de zure sappen te verhinderen kan het beton ook
geïmpregneerd worden. De levensduur van de silo zal op deze manier verder verhoogd worden.
De klassieke staalwapening wordt ook voor dit concept gekozen.
9.4.3
-

BEOORDELING GEKOZEN CONCEPT:

Technische haalbaarheid: ~ 4/5

De AAM’s wordt reeds gebruikt in hoogwaardige toepassingen. Ook het gebruik van gerecycleerde materialen
en kunststofvezel is uiterst nieuw. De technische uitdaging zit in het samenstellen van het ideale betonmengsel.
Hiervoor bestaan nog geen standaarden of normen. Op dit vlak zal nog wat onderzoek nodig zijn.
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-

CO2-besparing: ~ 3/5

De deelnemers verwachten om een CO2-reductie van 60% teweeg te brengen in vergelijking met het huidige
gebruikte CEM III B. Deze reductie is dan vooral te wijten aan het gebrek aan portlandklinker in het cement en
het minder intensieve productieproces. Omdat het aandeel portlandklinker in CEM III B al relatief laag is (2034%), is de winst dan ook beperkt.
-

Besparing ontgonnen grondstoffen:

~ 4/5

Beton bestaat doorgaans voor ±80% uit granulaten. Door deze volledig te vervangen zal dus een zeer groot deel
grondstoffen niet meer ontgonnen moeten worden. Daarnaast wordt voor de productie van AAM’s gebruik
gemaakt van allerlei slakken, wat op zijn beurt een reststroom van de metaalindustrie is.
-

Levensduur: ~ 3/5

Door het zeer agressieve milieu en de extensieve mechanische belasting verwachten de deelnemers een
levensduur van 25-30 jaar zeer realistisch. Daarmee wordt de beoogde 30 à 40 jaar net niet bereikt, maar het
levert wel een sterke vooruitgang op de huidige termijn van 15 à 20 jaar.
-

Recyclage: ~ 3/5

Een groot deel van de grondstoffen komt voort uit puin- en afvalstromen van andere industrieën, wat interessant
is qua recyclagedoelstelling. De middelmatige score van dit element komt echter doordat het beton van de
huidige silo’s én van de toekomstige silo’s niet meer voor hoogwaardige toepassingen hergebruikt kan worden.
Door de vervuiling van de silosappen zal enkel een downcycling mogelijk zijn.
De kosten worden als volgt geschat:
-

Materiaalkosten:

Het gebruik van volledig gerecycleerde materialen zal een meerkost van ongeveer 10% met zich meebrengen.
Afhankelijk van het gekozen bindmiddel zal de prijs met 10% tot 40% stijgen. Deze onzekerheid is vooral van
toepassing op de alkali-geactiveerde materialen. Omdat deze bijdrage in het geheel aanzienlijk is, zal de
meerprijs sterk afhankelijk zijn het gekozen materiaal.
-

Productiekosten:

Omdat voor beide concepten geen verandering in het productieproces nodig zijn, zal deze kost niet veranderen.
-

Transportkosten:

Omdat voor beide concepten geen verandering in het transportproces nodig zijn, zal deze kost niet veranderen.
-

Andere:

De grootste toename in kost zal te wijten zijn aan de onderzoekskosten. Er zullen verschillende testen moeten
plaatsvinden op de verschillende betonmengsels om te achterhalen welke het beste geschikt is. Deze kost zal
aanzienlijk zijn en de geschatte doorlooptijd hiervoor bedraagt ongeveer 6 maanden.
9.4.4

RISICO’S & NADELEN

Risico’s:
-

Er bestaat nog geen normering voor alkali-geactiveerde materialen. Er zullen dus strenge testen nodig
zijn om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn wel al verschillende pilootprojecten uitgevoerd met dit
materiaal.

-

AAM’s zijn zeer gevoelig aan vervuiling, zowel tijdens de productie van het bindmiddel als tijdens het
plaatsen van de silo’s.

-

De juiste betonpartner moet gevonden worden in de nabije omgeving van ILVO. AAM’s vereisen
strenge productie-eisen, eventueel aanpassingen aan machines, grondige reiniging, strenge
plaatsingseisen …
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-

De levensduur van de silo wordt vooral bepaald tijdens het opbouwen van de silo en niet zozeer door
het gebruikte materiaal.

-

Het gebruikte recyclage-granulaat moet zeer zuiver zijn om geen vervuiling in de bindmiddelen te
veroorzaken.

Nadelen:
-

Omdat het beton van een sleufsilo aan strenge eisen moet voldoen, kunnen enkel hoogwaardige
gerecycleerde granulaten gebruikt worden.

-

De kwaliteit van 100% gerecycleerde granulaten moet nagegaan worden. Om eventuele tekorten hierin
op te vangen, kan een klein deel vervangen worden door nieuwe granulaten te gebruiken.

-

Door de uitvoerige testen die moeten gebeuren zal een studieperiode van 3 tot 6 maanden moeten
voorzien worden.
9.4.5

INNOVATIEGRAAD & –OPPORTUNITEIT

De AAM’s vinden steeds meer toepassingen in allerlei gebieden. Hoewel dit geen geheel nieuwe technologie
is, is de schaal waarop het in dit project toegepast wordt ongetwijfeld een uitdaging. Daarnaast zal het certifiëren
van het gebruikte bindmiddel, een opportuniteit kunnen opleveren voor het verdere gebruik van dit materiaal.
Een volgende uitdaging voor dit project is een betonsamenstelling vinden die zowel de mechanische sterkte als
de zuurresistentie kan bieden die nodig zijn in een sleufsilo.
Het gebruik van 100% hoogwaardige gerecycleerd granulaten is ook een innovatie. In toepassingen van deze
schaal werd enkel gewerkt met deels gerecycleerde granulaten. Aldus kunnen we dit concept beschouwen als
een uitdagend, innovatief ontwikkeltraject, waarvan verschillende risico’s expliciet zullen opgevolgd moeten
worden.
9.4.6

ONTWIKKELSTAPPEN & IMPLEMENTATIE

1. Betonsamenstelling + testen/ certificering
Deze stap is de meest risicovolle stap in het proces, en de bouw van de silo kan pas van start aan nadat deze
stap afgerond is. De werkelijke tijdsduur is afhankelijk van de testen die dienen te gebeuren en wat de
resultaten hiervan zullen zijn. Dit kan drie tot zes maanden duren.
2. Afbraak & recyclage:
Omdat de materialen van de oude silo’s niet hergebruikt kunnen worden in de nieuwe silo’s kan de afbraak en
eventuele recyclage hiervan reeds beginnen. Het enige tijdskritische aan deze fase is dat al het puin van de site
verdwenen verwijderd moet zijn, voor de aanvang van de voorbereidingswerken
3. Voorbereiden van de werf
a. Bouw van de silo:
De deelnemers zien het ter plaatse gieten van de silo als de beste optie ter optimalisatie van de levensduur. Het
probleem met prefab-elementen is de afdichting tussen de verschillende elementen. De zure sappen kunnen dan
tussen de verschillende elementen opstappelen en zo het beton sneller aantasten. Door ter plaatse te gieten, zal
de silo één geheel vormen en ondoordringbaar zijn voor silosappen.
Door het ter plaatse gieten van het bouwwerk, is het niet mogelijk om demontabel te werken. Dit is ook niet
nodig indien er voldoen toezicht gehouden wordt op de uitvoeringswerken. De duurzaamheid van de silo moet
volgen uit het design, waardoor het vervangen van defecte delen niet nodig is.
Om de silo toch aanpasbaar te maken qua grootte (om vb. bepaalde testen uit te voeren), kan er gewerkt worden
met betonnen ‘lego’ blokken om zo de silo tijdelijk op te delen in meerdere kleine silo’s.
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Het ter plaatse produceren van het beton om transportkosten en –uitstoot te vermijden, heeft op deze schaal geen
nut. Dit wordt pas op een projectschaal van 5 tot 10x groter beschouwd als een haalbaar proces. Daarnaast is
het niet mogelijk de materialen van de oude silo’s te hergebruiken. Alle grondstoffen zouden naar de ILVO-site
verplaatst moeten worden.
b. Afwerken (impregneren, oppervlakte behandelingen …)
4. Ingebruikname: (25-30 jaar)
Om verscheidene redenen (makkelijker te produceren, plaatsefficiëntie …) gaat de voorkeur naar rechte
keerwanden. De vloer zou bestaan uit zowel een betonnen onderstructuur met een gietasfalt toplaag. Om de
mindere mechanische sterkte van het asfalt te compenseren en het afschrapen van materiaal tijdens het ontkuilen
tegen te gaan, kan de optie om I-profielen in het asfalt te integreren bekeken worden. De afwatering is een zeer
belangrijk aspect zowel voor de levensduur van de silo als voor de kwaliteit van het grondwater. Dit zal door
een milieudeskundig expert moeten geanalyseerd worden.
9.4.7

VEREISTEN & SPECIFICATIES

De eerste vereiste is om het juiste (voldoende sterkte als zuurbestendig) betonmengsel samen te stellen, te testen
en te verifiëren. De vereisten voor het beton zijn terug te vinden in de projectdoelstellingen.
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10 ANNEX
INPUT BETONSAMENSTELLING
Input voor de morfologische tabel van experts
Bindmiddelen:
-

De bindmiddelen zijn verantwoordelijk voor ~50-90% van de CO2 uitstoot van de samenstelling,
afhankelijk van het gebruikte beton. (90% bij Portland cement)

-

De enige bindmiddelen met een positieve impact op zuurbestendigheid zijn alkali activated
materials en lage-kalk cement.

-

Hiervan zijn de alkali activated materials naar schatting dubbel zo duur in materiaalkost, maar
hebben ze 60 tot 80% minder CO2 uitstoot als de lage kalk cementen.

Granulaten:
-

Granulaten zijn verantwoordelijk voor ~10% van de CO2 uitstoot. De grootste reductie kan op dit
gebied bekomen worden door met recyclaten te werken.

-

Er kan gebruik gemaakt worden van gerecycleerd granulaat, maar dit dient hoogwaardig te zijn, anders
zal de kwaliteit van de finale oplossing te min zijn voor de verwachte belasting.

-

Of het puin van de huidige silo’s in het granulaat hergebruikt kan worden zal een voorstudie moeten
uitwijzen. Verwacht wordt dat dit door de indringing van zuur niet het geval zal zijn. Een dergelijke
voorstudie kost typisch ~€2500.

-

Grindsteenslag en Porfiersteenslag zijn de vertrouwde basisoplossingen met een redelijke
zuurbestendigheid.

-

Slakken en AVI-bodemas oplossingen hebben waarschijnlijk een even goede of betere
zuurbestendigheid, maar zijn ook duurder.

Additieven:
-

Additieven hebben slechts een zeer kleine impact op CO2 uitstoot (<1%)

-

CO2 injectie kan leiden tot een negatieve impact op zowel zuurbestendigheid als bewapening, en wordt
daarom afgeraden.

-

Bindingsversnellers en – vertragers, en luchtbelvormers zullen moeten worden toegevoegd afhankelijk
van de weersomstandigheden, maar worden indien mogelijk vermeden. Dit dient niet mee opgenomen
te worden in het bestek.

-

Superplastificeerders zullen toegevoegd worden, hier zijn weinig nadelen aan verbonden en ze
verbeteren de duurzaamheid en bruikbare recyclagefractie.

-

Silica-fumes kunnen een positieve impact hebben op de zuurtegraadresistentie. Hier is mogelijk
bijkomend onderzoek voor nodig.

Wapening
-

Wapeningen op basis van vezels kennen het gevaar dat indien ze los komen misschien in de
voedselketen kunnen terechtkomen, wat vermeden dient te worden. Vandaar wordt gekozen voor een
stalen bewapening.

Coatings:
-

Het aanbrengen van een coating kan de zuurbestendigheid bevorderen, het geloof dat een coating de
mechanische belasting echter kan weerstaan, zeker voor 10+ jaren is echter klein. Coatings kosten
inclusief plaatsing ter referentie ~15-20 EURO per m².
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