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De productie van cement en beton is belastend voor het milieu. HeidelbergCement is al jaren koploper in duurzame maatregelen  
om die impact te beperken – zeker in de Benelux.

In 1999 richtten de grootste cementbedrijven 

ter wereld het Cement Sustainability Initiative 

op (CSI). Het doel ervan? Samenwerken om 

de productie van cement te verduurzamen en 

de milieubelasting ervan te beperken. Het CSI 

stelde al in 2010 een heel concreet plan voor 

– een roadmap om de CO2-uitstoot van de 

cementproductie te verminderen door:

1. ovens energie-ef�ciënter te maken;

2. primaire brandstoffen te vervangen door 

alternatieve brandstoffen;

3. klinker te vervangen door alternatieve 

grondstoffen;

5 miljard ton. Zoveel cement wordt er elk jaar geproduceerd. Niet 

verwonderlijk: voor meer dan 7,5 miljard mensen moeten er woningen, 

infrastructuur en werkplekken worden gecreëerd – in het geprefereerde 

bouwmateriaal: beton. De HeidelbergCement Group neemt zijn 

verantwoordelijkheid om zijn materialen zo duurzaam mogelijk te 

produceren. En zeker in de Benelux zijn we daar al jarenlang koploper in.

Cement en beton: 
hoe kunnen we nog duurzamer?

secundaire grondstoffen. Ter illustratie: het 

Europese gemiddelde ligt op 25% alterna-

tieve grondstoffen. Die inspanningen zetten 

we vanzelfsprekend voort. En intussen zet-

ten we volop in op die 4de doelstelling – en 

de grootste uitdaging voor onze sector: de 

CO2 die onvermijdelijk vrijkomt afvangen en 

nuttig inzetten. Een Europees proefproject in 

onze cementfabriek in Lixhe toont aan dat 

HeidelbergCement ook in deze materie een 

duurzame voortrekker is.

Ecologisch én economisch
Wat deze inspanningen extra mooi maakt, 

is het feit dat ons proces en onze producten 

even hoogwaardig blijven. Beton geprodu-

ceerd met ons cement levert een duurzaam 

product op met een lange en onderhouds-

arme levensduur – zelfs met minder cement 

of minder klinker. Zo krijgt ‘duurzaamheid’ 

niet alleen een ecologische, maar ook een 

economische invulling.  

foto: Shutterstock

4. koolstofdioxide af te vangen en op te 

slaan, of door het nuttig te gebruiken.

Op weg naar 4 op 4
Het goede nieuws is: ENCI en CBR staan 

vandaag al heel ver in 3 van die 4 doelstel-

lingen. We gebruiken in onze ovens alleen 

droge grondstoffen, wat minder energie kost 

dan de natte processen die vroeger werden 

toegepast. De oven wordt voor 85% met 

alternatieve brandstoffen gestookt en de ce-

menten bestaan nog maar voor 50% uit klin-

ker. De andere 50% bestaat uit alternatieve 
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Droge ovens, duurzame ovens
Waarom zijn klinkerovens met droog

procedé duurzamer dan ovens met nat

procédé? Omdat er in het droge proces 

met droge grondstoffen gewerkt wordt, 

waardoor er geen energie nodig is voor het 

verdampen van vocht zoals in het natte 

proces. Daarom stapten ENCI en CBR jaren 

geleden al af van de verouderde techniek 

van natte ovens, en kozen we voor een 

droog – en dus duurzaam – ovenproces.

Er bestaan twee basistypes klinkerproduc-

tieprocessen. De klinkerproductie is ‘nat’ of 

‘droog’, afhankelijk van het watergehalte 

van de grondstoffen. Het natte proces was 

het oorspronkelijke proces. Het wordt nog 

altijd gebruikt om heel natte grondstoffen 

te verwerken. Het voordeel van het natte 

proces? Het maakt de chemie gemakkelij-

ker beheersbaar. Het grote nadeel? Omdat 

er een grote hoeveelheid water verdampt 

moet worden (voordat calcinatie kan 

plaatsvinden), ligt het energieverbruik veel 

hoger.

In onze ENCI-cementfabriek in Maastricht 

werken we sinds 1968 met het droge 

procedé; onze CBR-cementfabriek in Lixhe 

stapte in 1976 over op het procedé, de 

fabriek van Antoing werd in 1986 opgestart 

met een droog ovenproces.  

Waar staan we
vandaag?

Een vlam die 2.000 °C heet is. Dat heb je nodig om klinker (halffa-

bricaat voor cement) te produceren. Voor die warmtevoorziening 

doen ENCI en CBR grotendeels een beroep op alternatieve brand-

stoffen. Een evolutie die de afgelopen decennia een hoge vlucht 

heeft genomen.

Aanzienlijk besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals 

kolen, gas en bruinkool? En toch de benodigde temperatuur in 

onze ovens bereiken? Dat kan perfect met alternatieve brandstof-

fen. Een groot aandeel van deze streng geselecteerde en gecon-

troleerde brandstoffen bestaat uit biomassa (30 tot 40%), dat als 

klimaatneutraal beschouwd wordt: denk bijvoorbeeld aan riool-

waterzuiveringsslib dat vrijkomt bij de zuivering van huishoudelijk 

afvalwater of aan geïmpregneerd houtzaagsel. Daarnaast bestaan 

Werken met droge klinkerovens: 

een bewuste keuze voor de 

toepassing van de best beschikbare 

en meest duurzame technologie.

Energie-ef�ciënte ovens

Met het gebruik van alternatieve brandstoffen slaan  

ENCI en CBR twee vliegen in één klap: we verlagen de 

CO2-uitstoot tijdens ons productieproces én daarmee 

bieden we een milieukosteneffectief alternatief voor de 

primaire brandstoffen.

Alternatieve brandstoffen: 
motor van stabiele productie
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Restproduct van de één is een (goede) grondstof voor een ander
Het klinkergehalte in cement bepaalt sterk de CO2-uitstoot tijdens de productie: hoe meer  

klinker, hoe meer CO2. Klinker kan deels vervangen worden door alternatieve grondstoffen –  

en zelfs door restproducten en afvalstoffen.

Vliegas uit kolengestookte elektriciteitscentrales en hoogovenslak uit de staalindustrie:  

vermengd met klinker worden ze verwerkt tot composiet- of hoogovencement. Door de 

combinatie van die grondstoffen wordt het milieu minder belast. Enerzijds besparen we  

op niet-hernieuwbare (en eindige) klinker, anderzijds verbruiken we minder energie.  

Door zulke restproducten in te zetten, worden ze ook nuttig toegepast.  

Dankzij alternatieve grondstoffen 

zoals vliegas en hoogovenslak 

kunnen we het klinkergehalte in 

cement zeer laag houden. Terwijl 

Europa naar een klinkeraandeel van 

75% streeft, ligt dat aandeel bij 

ENCI en CBR rond 50%.

onze alternatieve brandstoffen ook onder meer uit diermeel, plastics en afvaloliën.

Wij zijn erin geslaagd om het aandeel alternatieve brandstoffen in ons productieproces 

aanzienlijk te verhogen [zie gra�eken]. Toch blijft de kwaliteit van onze eindproducten 

gegarandeerd. Daarvoor staat een combinatie van factoren garant: de strenge selectie 

van en controle op de brandstoffen, de hoge oventemperaturen, de langdurige  

verbranding en het gecontroleerde en stabiele ovenproces.  
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Het meest gebruikte cement in Nederland en België? Dat is al jarenlang 

CEM III. Toch werd dit hoogovencement nog maar een goede halve 

eeuw geleden gelijkwaardig gesteld aan portlandcement. Sindsdien nam 

hoogovencement een hoge vlucht. Zeker bij ENCI en CBR, waar we volop 

inzetten om dit duurzame cement nóg duurzamer te maken.

Hoge vlucht voor hoogovencement

De evolutie naar 
een duurzamere 
samenstelling van 
cement en beton

Almaar minder klinker
Hoe minder portlandklinker een cement 

bevat, hoe lager de CO2-uitstoot tijdens het 

productieproces – en dus hoe duurzamer 

het cement. ENCI en CBR zijn zich daar al 

langer van bewust én kiezen dan ook al 

jaren bewust voor hoogwaardig hoogoven-

cement [zie gra�ek en tabel].

Het verlagen van de klinkerfactor is een 

belangrijk argument in de huidige herzie-

ning van de EN 197-1 Cement – Deel 1: 

Samenstelling, Speci�caties en conformi-

teitscriteria voor gewone cementen. Ver-

wacht wordt dat in 2018 een nieuwe versie 

van deze Europese norm beschikbaar komt, 

met meer mogelijkheden om de klinkerfac-

tor te verlagen, door een uitbreiding van 

de combinaties van klinker, slak, vliegas en 

kalksteen.

Alternatieve bindmiddelen voor 
lagere CO2

HeidelbergCement werkt al jaren aan de 

ontwikkeling van alternatieve bindmiddelen 

op basis van alternatieve klinkers. ENCI en 

CBR zijn sterk betrokken bij de ontwikke-

ling en de toepassing ervan. Bij de meest 

veelbelovende concepten rekenen we 

bindmiddelen op basis van calciumsulfoalu-

minaat (CSA) en Belite Calciumsulfoalumi-

nate Ternesite (BCT) klinker. Producten op 

basis van deze bindmiddelen combineren 

ENCI en CBR: 
aandeel 

cementen

 26% Portland CEM I
 10% Samengesteld portland CEM II
 61% Hoogoven CEM III
 2% Composiet CEM V
 1% Metselcement

foto's: ENCI
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WAT MET DE RESTERENDE CO2?

CO2 hoeft niet noodzakelijk een belasting voor het milieu te betekenen. Je kunt het ook afvangen en 

zelfs omzetten in waardevolle materialen en producten. Ook daarin neemt HeidelbergCement graag het 

voortouw. Hoe? Dat ontdekt u op de volgende pagina’s.

ENCI en CBR: CO2-voetafdruk cementen (kg/ton cement)

CEM III/B 
42,5 N

CEM III/A 
42,5 N

CEM III/A 
52,5 L

CEM III/A 
52,5 N

CEM V/A 
42,5 N

CEM II/B-V 
42,5 N

CEM III/B-S 
52,5 N

CEM I 
52,5 N

CEM I 
52,5 R

264 396 403 455 513 599 673 823 877

namelijk uitstekende technische prestaties met lage milieueffecten – 

en bieden dus nieuwe oplossingen voor de bouwindustrie.

Zulke bindmiddelen leveren 4 keer voordeel op:

- signi�cant lager gebruik van kalksteen: tot 30% minder CO2;

- productieproces: oventemperatuur met 150 à 200 °C verlaagd;

- 10% minder energie nodig om klinker te malen;

- grondstoffen: veel hoger aandeel aan lokaal beschikbaar  

gerecycled materiaal.

CSA: geschikt voor speciale mortels
Bindmiddelen op basis van CSA combineren twee belangrijke tech-

nische voordelen: een beheersbaar bind- en krimpgedrag én een 

zeer snelle sterkteontwikkeling – op middellange en lange termijn 

zijn de sterktes vergelijkbaar met of zelfs hoger dan die van port-

landcementen. In verschillende toepassingen biedt CSA aanvullende 

voordelen zoals een lage pH, een hoge chemische stabiliteit en een 

hoog watervastleggend vermogen. Daardoor kunnen de bindmid-

delen worden gebruikt in speciale mortels: voor dekvloeren, indus-

triële bestrating, snel verhardend beton, schuimbeton, mijnbouw, 

slibbehandeling en zuurbestande coatings.

Beschikbare producten:

• i.tech ALI PRE GREEN, een �jngemalen calciumsulfoaluminaat 

 klinker, gebruikt in ternaire mengsels in combinatie met calcium- 

sulfaat en portlandcement;

• i.tech ALI CEM GREEN, een sulfoaluminaat hydraulisch bindmiddel.

BCT: veelbelovend voor prefab beton
Door CSA te combineren met beliet (een mineraal dat aanwezig 

is in portlandklinker) en ternesite verkrijg je BCT. Terwijl CSA in 

de beginfase reactief is, is beliet dat op lange termijn – een ideale 

combinatie. Tijdens hun onderzoek herkenden HeidelbergCement- 

onderzoekers de ternesite klinker fase, die als niet-reactief werd  

beschouwd. Deze fase reageert niet met water, maar als de  

poriënoplossing aluminiumoxide bevat, vindt er een onmiddellijke 

chemische reactie plaats en wordt een vaste structuur gevormd. 

Het cement gemaakt op basis van BCT klinker wordt Ternocem® 

genoemd.

Het productieproces en het bindmiddel zijn gepatenteerd.

Ternocem®, duurzaam bindmiddel voor toepassing in prefab beton 

met veelbelovende prestaties qua jonge/vroege sterkte, waardoor 

de ontkistingstijd aanzienlijk verkort.

Ternocem® is momenteel in de laatste ontwikkelingsfase. De vol-

gende stappen in de ontwikkeling zijn: opschalen naar industriële 

productie, beheersen van de betontechnologie en onderzoek naar 

de langeduurprestaties van Ternocem® beton. HeidelbergCement 

werkt ook aan de technische goedkeuring en standaardisatie en de 

marktintroductie in combinatie met acceptatie door gebruikers.

Welk bindmiddel voor uw project?
ENCI en CBR werken nauw samen met de technologen van  

HeidelbergCement Technology Center (HTC) en ondersteunen  

de toepassing en ontwikkeling van deze nieuwe bindmiddelen.  

De CSA-cementen zijn commercieel verkrijgbaar in Nederland en 

België; het BCT-cement wordt in het Nederlandse beton- 

akkoord als een van de kansrijke handelingsperspectieven voor 

verdere CO2-reductie omschreven.

Welke producten van ENCI komen concreet in aanmerking voor 

uw duurzame bouwprojecten? Neem contact op met uw technisch 

adviseur voor verder advies.  

Milieu Kosten Indicator 
objectieve keuze voor het milieu
Een materiaal, product of dienst kiezen? Dan kijkt u niet 

alleen naar de technische en economische prestatie, maar 

ook naar de milieuprestatie. Daarmee gaat u na wat het 

water-, materiaal- of energieverbruik is, hoe hoog de  

CO2-uitstoot is, … Zo krijgt u inzicht in de milieueffecten van 

het materiaal of product.

De Milieu Kosten Indicator (MKI) kent virtuele kosten toe 

aan 11 verschillende milieueffecten. Neem bijvoorbeeld de 

CO2-uitstoot van een cement: voor elke kg CO2/ton hanteert 

de MKI een equivalent van 0,05 euro. Telt u de virtuele 

kosten voor elk van de 11 milieueffecten op, dan kunt u de 

milieuprestatie van verschillende materialen of producten 

objectief met elkaar vergelijken. Een eenvoudig systeem 

waarmee opdrachtgevers de randvoorwaarden voor een 

gevraagde milieuprestatie kunnen omschrijven en toetsen.

Voor cement is de MKI opgenomen in de MRPI-verklaring 

(Milieu Relevante Product Informatie). U kunt die raadplegen 

via de ENCI Clients Corner.
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Koolstofdioxide kun je afvangen
Demo-installatie bij CBR Lixhe start begin 2019  
met afvangen van CO2 bij klinkerproductie

Bij de productie van klinker komt CO2 vrij. Hoezeer je die uitstoot ook probeert te beperken, 

hij zal altijd in de atmosfeer terechtkomen. Of toch niet? Kun je die CO2 afvangen? Kun je 

ervoor zorgen dat die niet in het milieu terechtkomt? Om dat te onderzoeken wordt er in de 

CBR-cementfabriek in Lixhe een duurproef gedaan met een demo-installatie.

CO2 opvangen en afvoeren
Alle inspanningen die we in onze indus-

trie leveren om onze milieuprestaties te 

verbeteren, werpen vruchten af: we hebben 

de CO2-uitstoot van onze productieproces-

sen al met succes verminderd. Toch zal de 

cementindustrie op grote schaal techno-

logieën moeten ontwikkelen om CO2 af 

te vangen – om zo de EU-doelstelling te 

bereiken om tegen 2050 tot 80% minder 

CO2 uit te stoten.

Voor het LEILAC-project [zie verder] ont-

wikkelde technologiebedrijf Calix de Direct 

Separation Calciner. Daarmee kan de CO2 

van het klinkerproductieproces worden af-

gevangen en afgevoerd. De CBR-fabriek in 

Lixhe werd uitgekozen om er een demo-in-

stallatie te bouwen.

onderscheppen zonder signi�cant extra 

energieverbruik.

240 ton per dag
Het LEILAC-project startte in 2016. Begin 

2018 wordt een aanvang gemaakt met de 

bouw van de testinstallatie in Lixhe. Het 

volledige project loopt gedurende vijf jaar. 

In de eerste drie jaar wordt de demo-in-

stallatie ontworpen en opgebouwd. Vanaf 

begin 2019 wordt de demonstratie-eenheid 

een jaar lang uitgebreid getest, waarbij 

maximaal 240 ton kalksteen per dag wordt 

toegevoegd aan de 60 meter hoge reactor.

In de installatie zal fundamenteel onderzoek 

uitgevoerd worden naar de procesvereis-

ten en -prestaties. Zo wil LEILAC kunnen 

aantonen dat de technologie voldoende 

Gescheiden in haast pure vorm
Het Direct Separation-proces levert een 

platform voor het afscheiden van CO2 in 

zowel de kalk- als de cementindustrie. Twee 

derde van de CO2-uitstoot van cementpro-

ductie wordt gegenereerd door calcinatie 

van kalksteen. De technologie van Calix is 

in staat om nagenoeg puur vrijgekomen 

CO2 af te scheiden.

Hoe werkt het? De uitlaatgassen van de 

oven hebben geen direct contact met de 

kalksteen. In een indirect verhitte reactor 

wordt de hitte van de uitlaatgassen via 

een speciale stalen scheidingswand aan de 

gemalen kalksteen overgedragen. De CO2 

die uit de kalksteen vrijkomt, kan hier-

door gescheiden blijven in een haast pure 

vorm – een unieke stap om de uitstoot te 

foto: Shutterstock
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De technologie is in staat om nagenoeg puur 

CO2 dat vrijkomt, op te vangen en af te voeren.

adequaat en betrouwbaar werkt met het 

oog op een opschaling naar volwaardig 

operationeel gebruik. De projectresultaten 

zullen tijdens de testperiode op gezette tijd-

stippen uitvoerig worden gedeeld binnen 

de sector. In het laatste halfjaar wordt de 

productielijn ontmanteld en zal het gehele 

projectresultaat besproken worden in een 

afsluitende conferentie.

Onderzoek en industrie slaan  
handen in elkaar
LEILAC staat voor Low Emissions Intensity 

Lime And Cement (kalk en cement met 

lage uitstootintensiteit). Het is een consor-

tium dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van de kalk- en cementindustrieën zoals 

HeidelbergCement, onderzoeksinstellin-

gen en vooraanstaande leveranciers van 

technologie en engineering. Het is gericht 

op de demonstratie van een revolutionaire 

technologie die de Europese cement- en 

kalkindustrie in staat moet stellen om haar 

CO2-uitstoot drastisch in te perken en tege-

lijk haar internationale concurrentiekracht te 

handhaven en zelfs te versterken.  

Meer informatie: www.leilac.org.uk

Op de CBR-fabriek in Lixhe wordt de Direct Separation Calciner opgebouwd. 

Vanaf eind volgend jaar zullen in de demo-installatie de procesvereisten  

en –prestaties uitgetest worden in een productieproces van cement op basis 

van gemalen kalksteen.

foto: ENCI
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Een algenboerderij in Marokko. Ze lijkt mijlenver weg te staan van onze cementactiviteiten,  

maar er is een raakvlak. Want de microalgen die er groeien, gedijen er op basis van… CO2.

CO2, je kunt er wat mee

foto: CBR

Op weg naar een CO2-neutraal productieproces 

voor onze producten? Bij HeidelbergCement geloven 

we er rotsvast in, en zetten ons er volledig voor 

in. En daarom onderzoeken en implementeren we 

verscheidene veelbelovende technologieën.

Proteïnen uit microalgen
Onderzoekers van HeidelbergCement lieten op drie locaties 

(Zweden, Turkije en Frankrijk) microalgen groeien. Hun bevin-

dingen waren unaniem: wanneer er rookgas geïnjecteerd wordt 

in de bioreactoren, groeien de microalgen aanzienlijk beter. 

Bovendien voldoen de microalgen aan alle criteria die ze geschikt 

maken als veevoeder of als voedingsstof voor de viskwekerij.

Afgevangen CO2 omzetten in een bruikbaar materiaal, het is 

dus mogelijk: in dit geval gaat het om waardevolle proteïnen. 

HeidelbergCement Group onderzocht al de optimale omstandig-

heden om CO2-omzetting commercieel in te zetten. Momenteel 

treft de groep in Marokko voorbereidingen om op grote schaal 

zulke microalgen te kweken.

Absorberende mineralen
Mineralen kunnen CO2 absorberen. En ze kunnen op hun beurt 

worden ingezet als basismateriaal in de bouw. Om deze veel- 

belovende toepassing verder te onderzoeken, startte Heidelberg-

Cement een R&D-programma op met de technische hogeschool 

RWTH Aachen en de instelling voor duurzaam onderzoek IASS 

Potsdam – met steun van het Duitse ministerie van Onderwijs  

en Onderzoek.

In het onderzoeksprogramma worden de mogelijkheden 

onderzocht van natuurlijke mineralen, zoals basalt en olivijn. Maar 

ook de absorberende eigenschappen van gerecycleerde producten 

– zoals gebroken beton – worden onder de loep genomen.   

Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Mail de redactie marketing@enci.nl
Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Mail de redactie marketing@enci.nl
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