
Bij de productie van traditioneel beton komt veel CO
2

vrij. Recyclingmaatschappij CIRWINN, ontwikkelbedrijf 

Millvision en de Theo Pouw Groep, partners van het 

Grondstoffen Collectief Almere, ontwikkelden een 

duurzamere variant door plantenvezels uit lokale 

reststromen toe te voegen aan gerecycled beton. In 

Almere Haven ligt inmiddels een 3 kilometer lang 

fietspad, volledig gemaakt van dit groene beton. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een geluidswal van 

hetzelfde innovatieve materiaal. 

In 2017 schreef de gemeente Almere de competitie 

Upcycle City uit. De gemeente wilde daarmee het 

bedrijfsleven uitdagen om mee te denken over circulaire 

oplossingen voor de reststromen uit de stad. CIRWINN 

was een van de winnaars. Het projectplan bestond uit 

zeven deelplannen, waaronder de productie van groen 

beton. Het idee: voeg plantenvezels toe aan gerecycled 

betonpuin en maak daar nieuw beton van.

Op zoek naar het juiste recept

Samen met Millvision, een bedrijf dat biobased materialen 

ontwikkelt, gingen CIRWINN en de Theo Pouw Groep op 

zoek naar het juiste recept. Er werd geëxperimenteerd 

met 70 verschillende soorten plantenvezels, afkomstig 

van gft uit de gemeente Almere en van groenafval uit 
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'Voeg plantenvezels toe aan 

gerecycled betonpuin en 

maak daar nieuw beton van.'

Groen beton
Duurzaam beton uit 
Almeerse reststromen

beheer van de openbare ruimte. Vooral de vezels van 

hennephout, paprikastelen en miscanthus bleken extra 

sterkte toe te voegen aan het beton. Het mengsel met 

waterplantenvezels bleek met name geschikt voor het 

maken van zeer glad beton.



Groen fietspad 

Om de kwaliteit van het groene beton uitgebreid te 

testen, zijn er in 2018 op de locatie van CIRWINN 

proefvakken gemaakt met vijf verschillende mengsels. Er 

werd met zwaar materieel overheen gereden en er werd 

strooizout over de vlakken gestrooid om te onderzoeken 

of de mengsels ook zware en winterse omstandigheden 

zouden doorstaan. Het beton met hennephoutvezels 

kwam als beste uit de bus. In 2019 is van dit groene beton 

een fietspad van 3 km aangelegd in Almere Haven. Ook 

in de dagelijkse praktijk zijn de ervaringen positief: het 

fietspad verkeert nog steeds in uitstekende staat.

Voordelen

Groen beton is duurzamer dan traditioneel beton. Het 

maakt gebruik van de sterkte van de plantenvezels, 

waardoor er minder cement hoeft te worden 

toegevoegd. En juist cement is een grote CO
2
-

vervuiler. De hennephoutvezels hebben tijdens de 

groei CO
2
 opgenomen, en dat zit nu ingekapseld in 

het groene beton. Daarnaast is het groene beton 15% 

lichter dan de traditionele variant. Dat reduceert niet 

alleen transportkosten, maar zorgt ook voor minder 

verzakkingen. Zeker in een jonge polder als Flevoland is 

dat erg handig. Bovendien absorbeert groen beton geluid 

beter dan regulier beton, dankzij de plantaardige resten 

in het materiaal. 

Opschaling

Het opschalen van de pilot is de volgende stap. 

Momenteel werken we aan een geluidswal van groen 

beton. De geluidsabsorberende eigenschappen worden nu 

uitgebreid getest. De eerste resultaten zijn veelbelovend, 

binnenkort volgen er proeven in de praktijk. Daarnaast 

willen we nog meer overheden enthousiasmeren voor dit 

innovatieve product. Nu zijn de positieve effecten nog 

relatief klein, maar die worden uiteraard groter als het 

groene beton op grotere schaal wordt toegepast.
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Projectpartners:

Grondstoffen Collectief Almere

Almere is de eerste gemeente in Nederland die actief 

aan de slag is gegaan met concrete toepassingen 

van circulaire economie. Het Grondstoffen Collectief 

Almere (GCA) is in 2017 opgericht om hier een 

bijdrage aan te leveren. Het GCA richt zich op 

de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en 

coördineert circulaire projecten. Dat doen we in 

nauwe samenwerking met overheden, ondernemers 

en onderwijs. Een collectief met grootse ideeën en 

indrukwekkend enthousiasme!

Dit project draagt bij aan de volgende 
GCA-focusgebieden:

• Reststromen verwaarden

• Innovatieve toepassingen

• Opschalen met markt

• Partnernetwerk versterken


