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SCC

 Het Sustainable Concrete Centre is CRH’s expert groep voor innovatie 

op gebied van duurzaam beton. De groep ondersteunt actief alle CRH 

(beton) bedrijven met het verduurzamen van hun producten en 

processen.
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1. Facilitate the innovation platforms structural and landscaping
2. Coordinate all R&D efforts
3. Coordinate Lobby to government and normative bodies
4. Support companies on reducing and reporting on 

environmental impact of their products



SCC

 Het SCC is opgericht in 2011, dus allemaal nog heel recent

 CRH besteed in de Benelux ongeveer 0,15% van haar omzet aan 

innovatie inspanningen

Innovatiedrempel: gebrek aan ervaring en geld

PwC



Als we daadwerkelijk stappen vooruit willen maken in het terugdringen van CO2 uitstoot in de 

bouw en in de gebouwde omgeving, zal het nodig zijn om in het ontwerpproces van een 

bouwwerk een gezamenlijke aanpak te vinden waar alle partijen hun inbreng in een vroeg 

stadium kunnen geven. 

In het proces, zoals het nu doorgaans wordt toegepast, is de beoordeling op milieuprestatie 

(zowel energie als materialen) een activiteit die achteraf plaatsvindt en los staat van het 

ontwerpproces. Hierdoor worden de kansen om milieuprestaties te verbeteren door een 

verbeterd ontwerp grotendeels gemist. 
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Duurzaamheid begint bij het ontwerp



Het zal dus nodig zijn om milieuprestatie al vroegtijdig in het ontwerpproces te beoordelen 

(tools nodig) en daarbij alle ketenpartners de kans te geven in dat vroege stadium hun kennis 

en ervaring in te brengen om het ontwerp te beïnvloeden (samenwerking, integratie). 

In het MVO netwerk Beton werken meer dan 30 partijen uit de bouw samen om kennis en 

ervaring van duurzaam bouwen met elkaar te delen en te ontwikkelen. Het netwerk is een 

open organisatie, iedere partij die de ambitie deelt is welkom om mee te doen.
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En om het te bereiken moeten we samenwerken



SCC Innovatiedrempel: geen historie van samenwerken
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SCC MVO netwerk beton innovatie agenda

www.ce.nl

http://mvonederland.nl/mvo-netwerk-beton

http://www.ce.nl/
http://mvonederland.nl/mvo-netwerk-beton


SCC Baanbrekende innovaties in TRL5-6

CO2 sequestratie in beton

3D printen van beton

Zelfhelend beton

slimbreken



SCC Alkalisch geactiveerde bindmiddelen

Prof F. Dehn, Leipzig Univerisity
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SCC

Prof F. Dehn und A. Hermann, Leipzig Univerisity

Alkalisch geactiveerde bindmiddelen



SCC Alkalisch geactiveerde bindmiddelen

Prof F. Dehn, Leipzig Univerisity



SCC Innovatiedrempel: regelgeving

Prof F. Dehn, Leipzig Univerisity



SCC Beschikbaarheid van grondstoffen

Europa [M 
ton]

Nu geschikt 
voor beton

Cement 260 260

Slak 45 17

Vliegas 69 29

Data 2010



Spill-over to other industries in 

Flanders 

Time horizon

2015 2020 2030

1.1
MetalloChimique slag 

0.15 Mtonne/yr

Carbon steel and stainless steel 

0.65 Mtonne/yr

Spill-over to rest of Europe

Nyrstar + Umicore  

slag  0.25 Mtonne/yr

GGBFS

1.1 Mtonne/yr

ELFM Plasmastone

0.1 Mtonne/yr

1.5

2.0

3.0

2025

(Mtonne/year)

Slag valorisation projects 



Inorganic polymer cement from 

high-temperature residues –

from the lab to the market

Research group of High Temperature Processes & 

Industrial Ecology, Dept. of Materials Engineering

Industrial partners: CRH, Groep Machiels, Inspyro, 

Metallo Chimique



Plasma vergassing in het CtC project

Bron: Group Machiels



Plasma vergassingsinstallatie
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Slag based inorganic polymer cement

Milled slag Water glass
Slag based inorganic 

polymer concrete
+ =+ Sand, rocks

=    Low carbon footprint

=    Easy in use in existing installations

=    No big investments required 

=    Competitive price

=    Broad range of applications.. 

=    Building products improved properties



From the lab to the market
Joint R&D with partners from the whole value chain 



Hot stage slag engineering



Industrial building product production



SCC Milieuprestatie prima verlaagd!

Beton gebaseerd op: CO2

[kg/m3]

circulair [%] MKI 

[Euro/m3]

CEM I 300 5% 27

NL average 210 5% 19

CEM III B 150 5% 14

C4C (CRH) 180 60% 17

Geopolymer(CRH) 70 70% 9

MKI= Milieu Kosten Indicator



SCC

Prof F. Dehn, Leipzig Univerisity

Veel voordelige eigenschappen!



SCC Innovatiedrempel: waarde creëren+ontvangen

 De bouw is historisch niet gericht op waarde creatie. Hoe komt dit

toch?

 Aanbestedingen, doorgaans op laagste prijs

 Projectgericht, eenmalige en unieke objecten

 Gefragmenteerde keten en geen ketenleider met een sterk MERK

bedrijf Plek

BAM 31

Imtech 33

Hunter 
Douglas

40

Heijmans 50

Bouw in top 50 merken NL

jaar Plek

2015 31

2013 21

2012 18

2009 15

BAM


