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Bodembeheer

bouwwerken is gebaseerd op de levenscyclusa-
nalyse (LCA) van een bouwproduct. Hierbij 
wordt de milieubelasting in de verschillende 
levensfasen van een product kwantitatief 
bepaald voor de productiefase (informatiemo-
dule A1-A3), bouwfase (A4 en A5), gebruiks- en 
onderhoudsfase (B1-B5) en sloop- en verwer-
kingsfase (C1-C4). De informatiemodule D 
(milieulasten en -baten van hergebruik en 
recycling) geeft inzicht in de waarde van het 
bouwmateriaal na het einde van zijn levens-
duur. Daarmee wordt een belangrijk aspect van 
circulair bouwen goed in beeld gebracht. Zo 
heeft bijvoorbeeld het rechtstreeks hergebruik 
van een licht ophoogmateriaal een betere 
milieuprestatie dan het eerst bewerken ervan 
voor toepassing in nieuw materiaal. 

Kwaliteit van milieudata
De NMD kent drie categorieën met productin-
formatie:
 - Categorie 1: getoetste ‘merk gebonden’ data 

van individuele producenten en toeleveran-
ciers.

 - Categorie 2: getoetste ‘merk ongebonden 
(merkloze)’ data van een branche of groep 
producenten.

 - Categorie 3: ongetoetste ‘merk ongebon-
den’ data in eigendom en onder beheer van 
stichting NMD.

De data van categorie 3 vormen een vangnet 
als producenten of branches zelf geen 
productkaarten aanbieden. De productkaar-
ten van categorie 3 data hebben een 
toeslagfactor van 30 procent teneinde de 
industrie te stimuleren om bedrijfseigen LCA’s 
in te brengen. De milieuscores van de 
EPS-producenten zelf zijn in werkelijkheid 
nog veel lager. Dit komt ook omdat in EPS, 
zeker in de gww, veel recyclaat wordt 
toegepast.
Sinds 2020 worden alle nieuwe categorie 3 
productkaarten voor de gww-sector, 
ingedeeld volgens de RAW-systematiek, 
geleverd met een rapport met de LCA van het 
product. Ook voor lichtgewicht ophoogmate-
rialen is de LCA uitgewerkt: EPS (EPS 100), 
bims, flugsand, geëxpandeerde kleikorrels, 
schuimglas en schuimbeton (550 kg/m3).

Lichtgewicht ophoogmateriaal
EPS gaat spaarzaam om met eindige 
grondstoffen: het bestaat voor 2 procent uit 
polystyreen en voor 98 procent uit lucht. 
Belangrijke EPS-eigenschappen zijn duur-
zaamheid en hoge drukvastheid. Sneller 
bouwen is mogelijk omdat geen zettingstijd 
nodig is. Mede daarom is vanaf circa 1985 
grootschalig EPS toegepast voor de aanleg 
van wegen en reconstructies van wijken. 

EPS gaat spaarzaam om met eindige 
grondstoffen

Het bestaat voor 2 procent uit polystyreen 
en voor 98 procent uit lucht

Belangrijke EPS-eigenschappen zijn 
duurzaamheid en hoge drukvastheid 

Schoon en bruikbaar EPS kan één-op-één 
opnieuw worden ingezet
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EPS zorgt voor een duurzame 
en circulaire infrastructuur
Voor de aanleg van infra-
structuur in zettingsgevoeli-
ge gebieden is toepassing 
van lichte ophoogmaterialen 
gewenst. Dit beperkt  de 
uitvoeringstijd en minimali-
seert invloeden op de omge-
ving. Bij de keuze van type 
licht ophoogmateriaal spelen 
geotechnische aspecten 
(onder andere zettingen en 
opdrijven), bouwkosten en 
uitvoering een belangrijke 
rol. Maar tegenwoordig 
vormt duurzaamheid op 
basis van de Milieu Kosten 
Indicator (MKI-waarde) en 
circulariteit ook een essenti-
ele overweging bij deze 
keuze.

De Nationale Milieudatabase (NMD) bevat 
milieudata van bouwproducten en is de 
gegevensbron voor de instrumenten (bijvoor-
beeld DuboCalc) die de milieuprestatie van 
bouwwerken berekenen. Aannemers en hun 
opdrachtgevers in de grond-, weg- en 
waterbouw (gww) berekenen de milieu-impact 
van de gebruikte materialen in hun projecten 
met de MKI. Het toepassen van de MKI-waar-
de is verplicht voor woningen en kantoren, 
maar in de gww-sector bepaalt de opdrachtge-
ver in welke mate de MKI bepalend is voor de 
opdrachtverlening. 

Milieubelasting van een product
De bepalingsmethode milieuprestaties 

In 2021 is de EPS-recyclingfabriek van PS Loop in Terneuzen van start gegaan.
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Meestal is na zo’n dertig tot veertig jaar, 
vanwege het optreden van zettingen en 
zettingsverschillen, reconstructie van wegen 
en openbare ruimte in wijken nodig. De 
EPS-constructie wordt als (nagenoeg) 
evenwichtsconstructie aangelegd, echter door 
autonome zetting (achtergrondzetting van 
het gehele gebied) zal de evenwichtscon-
structie toch gaan zakken. Een autonome 
zetting van vijf tot tien millimeter per jaar is 
in stedelijke gebieden in het westen van 
Nederland gebruikelijk.

Hergebruik EPS is mogelijk
Schoon en bruikbaar EPS kan één-op-één 
opnieuw worden ingezet. In het verleden is de 
brandvertrager (HBCDD) toegevoegd aan EPS 
in bouwproducten, soms ook in gww-toepas-
singen. Sinds 2016 mag deze stof niet meer op 
de markt worden gebracht, ook niet in 
(hergebruikte) producten. Het is dus belangrijk 
om vrijkomend EPS eerst te controleren op 
aanwezigheid van HBCDD alvorens de keuze te 
maken voor direct hergebruik of recycling. EPS 
zonder HBCDD is geschikt om direct weer toe 
te passen.
Voor recycling van EPS met HBCDD is sinds juni 
2021 de fabriek van PS Loop in Terneuzen 
operationeel die deze EPS-stroom recyclet. 
Daardoor kan nu de waardevolle PS grondstof 
worden gescheiden van de brandvertrager 
(PS-recyclaat). Het granulaat wordt gebruikt om 
weer nieuwe bouwproducten van te maken. Een 
grote winst voor de circulaire economie. 
Direct hergebruik is het minst milieubelastend 
en vergt weinig bewerking. De NMD hanteert 
forfaitaire waarden voor de verwerking van 
materialen aan het einde van hun levensduur. 
Uit marktinformatie blijkt dat een groot deel 
van het vrijkomende EPS uit de gww geschikt 

is voor recycling of hergebruik. Bij gebrek aan 
harde data hanteert de NMD echter toch een 
conservatief  ‘einde leven-scenario’ voor EPS in 
de gww. Stybenex, branchevereniging van 
EPS-fabrikanten, streeft naar een realistisch 
scenario.

Recycled content van EPS
EPS is een ‘monomateriaal’: het bestaat uit één 
materiaalsoort en is daardoor bij uitstek 
geschikt voor recycling. 65 procent van het EPS 
dat vrijkomt op de bouwplaats wordt 
gerecycled door het te vermalen of te 
compacteren en smelten. Voor de productie 
van EPS voor de gww-sector wordt, afhankelijk 
van leverancier en de benodigde druksterkte, 
zo’n twintig tot vijftig procent EPS-recyclaat 
toegepast. De vervuilingsgraad van vrijkomen-
de EPS-blokken (aanhangend vuil en grond) is 

van invloed op de mogelijkheden van recycling. 
We hebben een rekenvoorbeeld uitgevoerd 
voor de totale MKI-waarden van lichte ophoog-
materialen in een concreet project. Veel 
opdrachtgevers vragen een dergelijke 
berekening bij een aanbesteding. Het gekozen 
project is een wegconstructie in Kamerik 
(gemeente Woerden). In de gemeente Woerden 
is toepassing van bims en EPS als licht 
ophoogmateriaal een gebruikelijke oplossing, 
mede gezien de sterk samendrukbare 
ondergrond met veenlagen van zes meter 
dikte.

Zes varianten
Voor een representatieve situatie met een 
netto ophoging van 0,40 m van de rijbaan is de 
opbouw bepaald voor de huidige situatie en 
zes varianten met toepassing van achtereen-
volgens bims, EPS 100, EPS 150, schuimbeton, 
geëxpandeerde kleikorrels en schuimglas. De 
nieuwe constructieopbouw van de rijbaan is 
uitgewerkt met een geringe spanningstoename 
van maximaal 5 kPa op de ondergrond; een 
zettingsarme constructie. Bij toepassing van 
EPS is een extra zandlaag boven het EPS nodig 
voor spanningsspreiding van de verkeersbelas-
ting. 

Forse milieuverschillen
Van de zes varianten is de MKI-score per m2 
rijbaan vastgesteld. De verschillen in 
MKI-waarde tussen de lichte ophoogmateria-
len zijn aanzienlijk. Gebruik van productspeci-
fieke LCA-data van de producent (categorie 1) 
of branche (categorie 2) zal zorgen voor lagere 
MKI-waarden dan deze berekening met 
categorie 3 data. De vergelijking laat zien dat 
de bims-, EPS- en schuimbetonvarianten in 
dezelfde range liggen en een duurzamere 
oplossing zijn dan de varianten met geëxpan-
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Gefaseerde aanleg van de wegconstructie met EPS bij reconstructie Voorhuis te Kamerik (gemeente Woerden).

Overzicht MKI-waarden (per m3) van lichte ophoogmaterialen (NMD, Categorie 3 data inclusief 30 procent toeslag).

Lichtgewicht materiaal Volumegewicht
boven gws (1)
[kN/m3]

MKI-waarde
[in €]

MKI-waarde
[in %]

Ophoogzand (2) 18,0 4,11 100

EPS-type 100 0,2 7,79 190

EPS-type 150 0,25 9,73 (3) 237

Schuimbeton (550 kg/m3) 5,5 11,96 291

Bims (gebroken, sortering 0/16 mm) 11,0 9,00 219

Flugsand (gebroken, sortering 0/8 mm) 12,0 3,45 84

Geëxpandeerde kleikorrels (gebroken, 
sortering 4/8 mm)

6,5 28,17 685

Schuimglas (gebroken, sortering 10/50 mm) 4,5 96,17 2340

1: vochtig verdicht gewicht voor granulaire materialen volgens CROW 325.

2: ophoogzand (geen lichtgewicht materiaal) als referentie aangegeven.

3: berekening vanuit EPS 100 o.b.v. droge volumegewicht boven gws.
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deerde kleikorrels en schuimglas. Opvallend is 
dat de ‘zwaarste’ EPS-variant zelfs het beste 
scoort. Hierbij is namelijk een minder dikke 
spreidingslaag met zand boven het EPS nodig, 
waardoor de totale MKI-waarde voor de 
ophoging van de rijbaan het laagst uitkomt.

Openbare aanbestedingen
Bij steeds meer openbare aanbestedingen 
wordt de hele levenscyclus van de aan te 
leggen infrastructuur of object(en) al vanaf een 
vroege planfase beoordeeld. Daarvoor is in 
Nederland de database van de NMD beschik-
baar met de milieukenmerken van bijna alle 

reguliere lichte ophoogmaterialen zoals bims, 
EPS, flugsand, schuimbeton, geëxpandeerde 
kleikorrels en schuimglas. Voor elk product zijn 
de milieueffecten samengevat en in euro’s 
uitgedrukt. Deze MKI-waarde is een schaduw-
prijs die de kosten weergeeft om de negatieve 
milieu-invloeden van de productie van een 
product te compenseren. De MKI-waarde maakt 
vergelijking van de milieuprestaties van 
aanbiedingen mogelijk. Bij aanbestedingen is de 
milieukostenindicator een belangrijk criterium 
om de winnende aanbieding te bepalen. 
De MKI-berekening is door de auteurs uitge-
voerd voor een wegreconstructie op slappe 

ondergrond in de gemeente Woerden. Voor zes 
varianten is de MKI-score per m2 rijbaan 
bepaald. Dit is gedaan voor twee EPS-ophoog-
varianten met verschillende druksterktes (EPS 
100 en EPS 150), schuimbeton en de granulaire 
lichte ophoogmaterialen bims, geëxpandeerde 
kleikorrels en schuimglas. De varianten met EPS, 
met bims en met schuimbeton hebben de 
laagste milieukosten.

Erik Kwast is senior geotechnisch adviseur bij 
Kwast Consult/Joosten Concepts en Rogier Goes 
is directeur bij Stybenex, de vereniging van 
EPS-fabrikanten.

MKI-berekening (categorie 3 data) van zes varianten voor een wegreconstructie met lichte ophoogmaterialen.

Ophoogmateriaal Dikte
[m]

MKI
(€)

Variant 1
(Bims)

Variant 2
(EPS 100)

Variant 3
(EPS 150)

Variant 4
(Schuim-
beton)

Variant 5
(Klei-
korrels)

Variant 6
(Schuim-
glas)

Bestrating (BSS) - 1,24/m2 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

Straatzand 0,05 12,34/m3 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Menggranulaat - 1,12/m2 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

Bims 0,57 9,00/m3 5,13

Geotextiel - 0,44/m2 0,44 0,44 0,44

Zand in zandbed 0,52 4,11/m3 2,14

Zand in zandbed 0,27 4,11/m3 1,11

LDPE-folie - 0,72/m2 0,72 0,72 0,72

EPS 100 0,30 7,79/m3 2,34

EPS 150 0,30 9,73/m3 2,92

Schuimbeton 0,30 11,96/m3 3,59

Ophoogzand 0,27 4,11/m3 1,11

Kleikorrels 0,37 28,17/m3 10,42

Ophoogzand 0,20 4,11/m3 0,82

Schuimglas 0,30 96,17/m3 28,85

Ophoogzand 0,27 4,11/m3 1,11

MKI-waarde totaal (€/m2) 8,54 8,16 7,71 8,38 14,66 33,37

MKI-waarde totaal (%) 100% 96% 90% 98% 172% 391%

MKI-waarde ophoging (€/m2) 5,57 5,19 4,74 5,41 11,69 30,40

MKI-waarde ophoging (%) 100% 93% 85% 97% 210% 546%

Aanleg EPS-constructie tijdelijke Suurhoffbrug in Rotterdam met toepassing van gerecycelde EPS-blokken.


