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Betonfabrieken hopen groeipad te plaveien met    slimme stenen

INNOVATIE I N V E S T E R I NGE N

Traditionele producenten van bestrating worstelen met duurzame vernieuwing in een markt met moordende      concurrentie en kleine kostenverschillen

Richard Smit
Druten

Het bestaat. Een steen die de lucht zui-
vert, de grond bemest, vocht afvoert, zwa-
re metalen vasthoudt en ook nog minder 
straatverlichting nodig maakt. Henk van 
Steenbergen, hoofd van het laboratori-
um van betonfabriek Excluton, houdt 
zo’n wondertje van techniek omhoog. 
Het ziet eruit als een doodgewone grijze 
klinker met in de toplaag witte en licht-
groenige korrels.

De slimme stenen staan uitgestald 
bij de fabriek in de uiterwaarden van 
de Waal, waar dagelijks minstens één 
boot met zand of grind aanmeert en elke 
week honderden vrachtwagens af en aan 
rijden. Ze zijn door Van Steenbergen ont-
wikkeld op het reusachtige terrein van 38 
hectare, waar elke week honderdduizend 
vierkante meter bestrating voor tuinen 
en projecten geproduceerd wordt.

‘Drie jaar geleden maakte ik een nieu-
we toplaag voor de stenen met olivijn’, 
vertelt hij. Dit veelvoorkomende mine-
raal breekt het broeikasgas CO2 af en 
maakt er een onschuldig meststofje van 
dat de bodem verbetert. Het milieueffect 
van zo’n bestrating in een woonwijk 
van duizend woningen zou even groot 
zijn als drieduizend bomen. Op die 
toepassing heeft het bedrijf patent aan-
gevraagd.

De steen gaat bovendien verdroging 
van de grond tegen. ‘Er komen steeds 
meer slagregens’, zegt Van Steenbergen. 
‘Al dat hemelwater loopt niet zomaar 
weg in de stad, waar steeds meer ver-
steend is. Maar deze stenen zuigen het 
water op, als een soort zoab’, aldus Van 
Steenbergen. Hij illustreert de werking 
door een bekertje water over de steen te 
gieten, waar het vocht inderdaad snel in 
verdwijnt. 

Het witte in de steen is anorthosiet, 
een materiaal dat veel voorkomt op de 
maan, maar dat ook op aarde te vinden 
is. Door de reflecterende eigenschappen 
van dit materiaal is het wegdek in het 
donker beter zichtbaar. Het reflecteert 
het maanlicht en het licht van koplam-
pen. Daardoor is volgens Excluton een 
vijfde minder aan straatverlichting 
 nodig. 

In de krimpende vechtmarkt voor 
bestrating heeft Excluton grote inves-
teringen gedaan. Sinds oprichter Frans 
van Haren het bedrijf in 2008 terugkocht 
van NCD Groep uit Nieuwegein is circa 
€ 28 mln geïnvesteerd in machines en 
de ontwikkeling van slimme producten, 
met als rode draad verduurzaming van 
het bedrijf. Dat is een fikse investering 

voor een bedrijf dat in 2014 een totale 
omzet boekte van zo’n € 60 mln.

‘De draai naar duurzaamheid is een 
bron van innovatie’, vertelt directielid 
Dolf le Conge Kleyn. ‘Het dwingt je om 
na te denken over alle aspecten van 
het bedrijf, van ICT tot de verlichting.’ 
Het bedrijf kreeg als eerste een crad-
le-to-cradle-certificering voor duurzame 
bestrating. Het overweegt meer te gaan 
vervoeren over water, wat de omwonen-
den zullen toejuichen: die worden name-
lijk hoorndol van de langs denderende 
vrachtwagens. 

Verder worden de grondstoffen 
dichter bij huis gehaald: 60% binnen 
een straal van tien kilometer. Van de 
grondstoffen is 28% nu hernieuwbaar 
en Le Conge Kleyn verwacht dat dit 

percentage zal doorgroeien naar 80. 
Het bedrijf maakt in de productie geen 
gebruik meer van drinkwater en een nog 
bescheiden deel van 5% tot 8% van de 
bedrijfsomzet wordt opgebracht door 
duurzame producten.

In het Ruhrgebied, België en Luxem
burg levert de verduurzaming Excluton 
al opdrachten op, vertelt hij. Ook in 
Nederland moet de markt eraan gelo
ven. De overheid heeft zichzelf immers 
verplicht om vanaf dit jaar duurzaam in 
te kopen. 

Dat biedt kansen, al zit er volgens Ex
cluton nog wel een kloof tussen woord 
en daad. ‘Van ons mag het wel wat snel
ler’, zegt Van Steenbergen. ‘Het suddert 
nu een beetje door, maar de markt moet 
om.’ 

Venlo, Haarlemmermeer en Almere 
zijn voorlopers. De stad Utrecht ver
plicht zijn leveranciers om alles wat 
wordt  gesloopt opnieuw als grondstof te 
 gebruiken. ‘Urban mining’ heet dat. 

‘Zo sluiten we de betonketen’, zegt Le 
Conge Kleyn. Uiteindelijk denkt hij dat 
gemeenten en ontwikkelaars straks gaan 
betalen voor gebruik in plaats van bezit. 
‘Ik verwacht dat ze binnen twee jaar 
 bestrating gaan leasen.’

Het milieueffect in 
een woonwijk van 
1000 woningen  
zou even groot zijn  
als 3000 bomen

‘Ik verwacht dat 
gemeenten en 
ontwikkelaars binnen 
twee jaar bestrating 
gaan leasen’

De multifunctionele 
stenen van Excluton 
liggen onder meer 
bij het Fokker 
Logistic Park, het 
eerste logistieke 
centrum volgens 
de cradle-to-crad-
le-filosofie, waarbij 
alle restmateriaal 
steeds weer grond-
stof is voor nieuw 
materiaal.   
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