Vier ketenpartners ontwikkelden samen ViaVerde,
een groen en innovatief alternatief voor traditionele
beton- en asfaltverhardingen. Duurzaam materiaalgebruik resulteert in een technisch hoogwaardig
product met een bijzonder milieuvriendelijk profiel.
Partnerschap
ViaVerde is het resultaat van een hechte samenwerking tussen
diverse marktpartijen. Enige tijd geleden startte de provincie
Utrecht een aantal ketenprojecten met betrekking tot duurzaamheid, waaronder een project rond duurzame wegverhardingen. Onder stimulans van de provincie ontwikkelden vier
ketenpartners - BAM Wegen, IntroVation, ORCEM en
Van Nieuwpoort - een strategie om een zo duurzaam
mogelijke betonnen wegverharding te realiseren. Het zoeken
naar verduurzaming in de hele keten en het delen van inzichten
resulteerde in de ontwikkeling van ViaVerde.
Duurzaamheid
Het traditionele Portlandcement is in ViaVerde grotendeels
vervangen door een bindmiddelcombinatie van speciaal
geselecteerde bruinkoolvliegassen en gemalen gegranuleerde
hoogovenslakken. Naast deze secundaire bindmiddelen worden
in ViaVerde ook secundaire toeslagmaterialen verwerkt. Door
toepassing van secundaire materialen wordt het gebruik van
primaire bronnen tot een minimum beperkt en zijn minder
energie- en CO2-intensieve productieprocessen nodig. Het
milieuprofiel van ViaVerde is aanzienlijk beter dan dat van
conventionele verhardingsconstructies.
Maatwerk
ViaVerde is in eerste instantie ontwikkeld voor voet- en fietspaden, parkeerplaatsen en secundaire wegen. Het wordt de
komende jaren doorontwikkeld voor toepassing op provinciale
wegen en rijkswegen. De mix van grondstoffen wordt afgestemd op de wensen van de klant en op de toepassing.
Waarom ViaVerde?
• ViaVerde is het groenste alternatief voor betonnen
wegverharding
• Beperkte CO2-uitstoot
• Inzet van secundaire materialen
• Het eindproduct voldoet aan alle functionele eisen die worden
gesteld aan wegverhardingen.
• De betonwegen van ViaVerde hebben een langere levensduur
dan asfaltwegen.
Neem contact met ons op via info@viaverde.nu
Bekijk onze website voor uitgebreide informatie:
www.viaverde.nu
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In opdracht van de provincie Utrecht is ViaVerde toegepast bij de
aanleg van een parkeerplaats bij Fort Vechten in Bunnik, dat het
bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat huisvesten. Doel van het project was om de parkeerplaats zo duurzaam
mogelijk in te richten en om nieuwe productontwikkelingen op het
gebied van verhardingen toe te passen. Met de ontwikkeling en
toepassing van ViaVerde is dit zonder twijfel gelukt.
De wens van betrokken ketenpartners is om ViaVerde, naast toepassing
in voet- en fietspaden, toe te gaan passen in nieuwe pilotprojecten
zoals betonwegen, busbanen, parkeerplaatsen en rotondes.

IntroVation houdt zich bezig met het initiëren en ontwikkelen van een
breed scala aan duurzame producten. IntroVation ontwikkelt eigen
concepten, maar ondersteunt ook bedrijven bij de doorontwikkeling
van duurzame en innovatieve producten. Voor elke ontwikkeling gaat
IntroVation in de markt op zoek naar partners die de kennis en ambitie
hebben om deze producten door te ontwikkelen en op de markt te
zetten. Sinds 2008 is IntroVation bezig met de ontwikkeling van duurzame bindmiddelen. Met de partners BAM Wegen, Van Nieuwpoort,
ORCEM en de provincie Utrecht is een concept ontwikkeld waarbij
het ontwerp en de aanleg van verhardingsconstructies gezamenlijk
aangepakt wordt. Doordat binnen de samenwerking complementaire
kennis en ervaring aanwezig is, ontstaan innovatieve verhardingsconstructies die op alle fronten zeer concurrerend zijn.

Van Nieuwpoort levert een compleet productspectrum voor de
bouw: van bouwgrondstof tot betonmortel, prefab betonproduct en
bouwconcept. Het bedrijf streeft ernaar zijn ecologische afdruk waar
mogelijk te verkleinen door productinnovatie en een milieuvriendelijke
bedrijfsvoering. Eigen grind- en zandwinning draagt bij aan waterberging en de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden.
In eigen huis worden deze grondstoffen verwerkt tot betonmortel
en prefab betonproducten. Initiatieven zoals de ontwikkeling van
Nul-CO2 beton, de Betonson Energiepaal met klimaatvloer en transport met diesel-groengas (Dual Fuel), werpen hun vruchten af. Van
Nieuwpoort Betonmortel en dochter Betonson scoren sinds 2011
niveau 3 op de ProRail CO2-Prestatieladder, een maat voor duurzaam
ondernemen.

Koninklijke BAM Groep nv biedt opdrachtgevers dienstverlening in de
sectoren bouw,
vastgoed,
infra, publiekprivate
samenwerking, instalBAM Infra
Projectmanagement
bv
latietechiek en consultancy en engineering. Duurzaamheid is daarbij
een sleutelbegrip. Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van
BAM en verankerd in het strategische beleid. De werkmaatschappijen
van BAM brengen dit beleid in praktijk door voortdurend nieuwe
producten en concepten te ontwikkelen.
Ook BAM Betonwegen, onderdeel van BAM Wegen, onderzoekt en
implementeert duurzame innovaties. Het dienstenportfolio van
BAM Betonwegen bestaat uit het ontwerpen, aanleggen, inspecteren
en repareren van (geluidsreducerende) betonverhardingen, lijnconstructies en print- en bermbeton. Opdrachtgevers voor BAM Betonwegen zijn zowel publieke als private partijen.

ORCEM is een jong bedrijf opgericht voor de productie, promotie
en ontwikkeling van gemalen hoogovengranulaat. Onder de naam
ECO2cem wordt dit product als een duurzame cementvervanger in de
Benelux vermarkt. Wij meten van alle facetten in onze bedrijfsvoering
de CO2-emissies en milieubelasting met als doel deze te minimaliseren. Hiervoor gebruiken wij de systematiek van de SKAO CO2-ladder.
Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om met andere partners
in de bouwketen samen te werken aan het verminderen van CO2emissies. Met toeleveranciers, klanten en overheden zoeken wij naar
de meest duurzame oplossing.
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