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De Betondag is het congres en de 
beurs voor alles op het gebied van 
beton. En dat is best heel veel. Be-
ton lijkt een simpel product dat 

wordt gemaakt door een juiste verhouding 
van zand, grind, cement en water, maar dat is 
al lang niet meer zo. Althans dat is zeker niet 
de enige manier om beton te vervaardigen. 
Bij beton als constructiemateriaal speelt een 
aantal ontwikkelingen een belangrijke rol. 
Door oprakende grondstoffen en de hoge 
mate waarin beton bijdraagt aan de wereld-
wijde CO2-uitstoot, wordt op heel verschillen-
de wijze het product beton doorontwikkeld. 
Hierdoor wordt dit product, wat natuurlijk in 
de bouw en civiele infrastructuur enorm veel 
wordt gebruikt, duurzamer gemaakt. De  
betonindustrie wil transformeren van indus-
trietak die heel veel CO2 uitstoot, naar een 
industrietak die helpt het CO2-probleem op te 
lossen, door het te gaan toepassen.

Innovaties

Op de Betondag stonden de meest uiteen-
lopende bedrijven die hier een rol in spelen. 
Van stille en elektrisch aangedreven beton-
molens tot staalvezel en kunststofvezels als 
toevoeging in beton om deze nog sterker te 
maken, waardoor met minder volume en dikte 
kan worden geconstrueerd. In diverse  
gesprekken met bezoekers en andere stand-
houders kwam hier naar voren dat de innova-
ties in de betonindustrie sneller gaan dan de 

Vereniging BWT Nederland op  
Nationale Betondag

Het was dit jaar de 60e editie van de Nationale Betondag, die al vele jaren 

plaatsvindt in het grote congresgebouw de Doelen in Rotterdam. Ook de 

Vereniging BWT Nederland was er dit jaar weer bij middels een standruimte en 

een inhoudelijke bijdrage. 

regelgeving. De regelgeving moet deze nieuwe 
technieken natuurlijk niet tegenwerken. Het 
duurt vaak jaren voordat de wet- en regel-
geving ruimte biedt voor innovaties. En ook 
hier spelen de Vereniging BWT Nederland en 
het COBc een rol. Om de zogeheten Hectar 
vloeren met staalvezel versterkt beton te  
kunnen toetsen aan de regelgeving, is hier-
voor een aanpassing nodig. Samen met de 
producenten, constructiebureaus en een  
aantal constructeurs van het COBc wordt  

momenteel gewerkt aan nieuwe regels voor dit 
soort producten.
Opvallend dit jaar was ook het grote aantal 
studenten die de stand van de vereniging BWT 
aandeden. En dat was niet alleen voor een 
pen, een drinkflesje of exemplaar van Bouw-
kwaliteit in de praktijk. Veel vragen kwamen er 
over wet- en regelgeving en welke rol het 
Bouw- en Woningtoezicht hierin speelt.  
Het was een boeiende en vooral constructieve 
dag.
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Als het NOS-Journaal belt om te vragen of 
je – zonder gebruik te maken van techni-
sche taal – de risico’s van breedplaatvloe-
ren kan uitleggen, is het wel even achter je 
oren krabben hoe dat te doen. Maar aan-
gezien Wico Ankersmit nog regelmatig zelf 
met Lego aan de slag is, hoefde hij niet 
lang na te denken hoe hij het op televisie 
zou gaan uitleggen. Heel Nederland kon 
dan ook zien hoe met een duim op een 
plaatje Lego te zien was en dat de onder-
ste (breed)plaat loskwam van de brede en 
dikkere bovenplaat (de druklaag). De uit-
leg vond men in Hilversum zo geslaagd dat 
de volgende dag ook het Jeugdjournaal op 
de stoep stond en opnieuw de Lego  
tevoorschijn mocht komen. Nu wat meer 
aangekleed met poppetjes en wat andere 
zaken, maar de boodschap was opnieuw 
helder en duidelijk verbeeld. Uiteraard 
veel te simpel voor gesteld als je kijkt naar 
de complexiteit van de werkelijke situatie, 
maar wel met één beweging de kern van 
het probleem getoond.

Spelen met Lego

Als je denkt aan Heerlen, dan denk je niet 
direct aan het flaneren door een groene en 
promenade-achtige winkelstraat. Maar dat 
gaat veranderen. Het COBc-congres vond dit 
jaar namelijk plaats midden in de enorme 
bouwput van het Maankwartier. Een heel 
bijzonder project dat de Oost- en Westzijde 
van de stad, die nu wordt gesplitst door een 
breed spoorweg tracé, zal gaan verbinden 
middels een winkel-, woon- en werkstraat 
die als een berg over het spoor heen wordt 
gebouwd. 

De ontwerper en geestelijk vader van het 
project, Michel Huisman, die helemaal 
geen architect of stedenbouwkundige is 
maar een beeldend kunstenaar, is de ver-
oorzaker van dit zeer bijzondere project. Hij 
was er persoonlijk bij om de deelnemers 
aan het congres in een flitsende en vooral 
zeer boeiende presentatie te laten zien hoe 
zijn droom werkelijkheid aan het worden is. 
Het mooie was dat in de middag bij een 
stralende herfstzon het project middels een 

rondleiding door de bedenker zelf kon wor-
den bezocht. 
Naast dit boeiende project was er uiteraard 
tijdens het jaarcongres van de construc-
teurs veel aandacht voor de breedplaatvloe-
ren. Jan Meesters van bureau Hageman nam 
de deelnemers mee in het onderzoek naar 
de instorting van het Multi Purpose Buil-
ding van Eindhoven Airport en ging daarna 

in op de wijze waarop gemeenten het  
onderzoek kunnen uitvoeren naar andere 
gebouwen met breedplaatvloeren. Hierbij 
kwam uitgebreid het door onder andere het 
COBc ontwikkelde stappenplan aan de 
orde. De presentatie die voor gemeenten 
veel duidelijkheid verschaft, is terug te  
vinden op de website van het COBc onder 
COBc-Congres 2017.

COBc congres Heerlen in bouwput

Met deze constructie mocht Wico Ankersmit op het NOS 8 uur Journaal uitleggen waar het probleem zit.
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