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Klimaatadaptatieve
Stad

Duurzaam bouwen 
en renoveren

Toekomstige
energiesysteem
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Klimaatadaptatie op verschillende niveau’s

Straat

Gebouw

Buurt
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Waterstraat
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Hitteplein
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Flood Proof Holland
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Diergaarde Blijdorp
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Nieuw! Proeftuin klimaatadaptieve gebouwen



2022



2022



2022



2022

Klimaatverandering en uitdagingen
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Het nieuwe normaal?
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We moeten dingen anders gaan doen….



2022

Er zijn veel initiatieven



2022

Veel verschillende oplossingen
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Dus waarom niet gewoon doen?
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Veel mitsen en maren



2022

Wat doen jullie eraan op dit moment?
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• Grondstofprijzen

• Energiekosten

• Transport

•

Beschikbaarheid materialen

•

Circulariteit & secundaire stromingen

•

Wet- en regelgeving

•

Klimaat adaptief & Co2 Neutraal bouwen

•

Maatschappelijke uitdagingen

Uitdagingen
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Ambities & doelstellingen

• Co2

• Klimaat

• Duurzaamheid

• Circulaire toepassingen
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• Vanuit de zoektocht naar een materiaal met een lage 
dichtheid t.b.v. waterbergingsproject

• Pilot in Hazerswoude-Dorp

• Samenwerking opgestart met de producent

• Gestart met onderzoek naar geschiktheid van het 
materiaal (constructief en milieukundig)

Rotim & schuimglas
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• Glas vrijkomend uit de productie intern / extern → verwerkt naar glasmeel

• Glasmeel samen met een additief door de oven op een ``bakpapier``

• Eindproduct glasschuim granulaat, in diverse vormen en afmetingen

Wat is schuimglas?
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• Schuimglasgranulaat is een niet-vormgegeven bouwstof

• Bijzonder licht (los gestort ca. 150 – 200 kg/m3) granulair materiaal

• Toepasbaar als lichtgewicht ophoogmateriaal / fundatiemateriaal 

Wat is schuimglas?
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Schuimglas in Nederland

• Diverse projecten kunnen maken in 2022

• Materiaal geleverd als niet-vormgegeven bouwstof onder AP04 keuringen

• Diverse onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van het materiaal

• Materiaal toegepast in combinatie met een klimaat-adaptieve oplossing
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Schuimglas in Nederland
Diverse projecten kunnen maken in 2022
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Schuimglas in Nederland

EcoBASE Schuimglas 800+ EcoBASE Schuimglas HLC
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als klimaat adaptieve oplossing
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als klimaat adaptieve oplossing – verder testen
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als klimaat adaptieve oplossing – hoe in te richten?
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als onderdeel van de constructie
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als onderdeel van de constructie
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas als toepassing in een project:

• Opletten met verdichten

• Afstemmen productie en leveranties

• Inbouwen in combinatie met grids en geotextielen

• Afstemmen kabels en leidingen

• Goede haakweerstand van het materiaal

• Geen tot weinig stofvorming bij de verwerking van het materiaal

• PBM`s toepassen is altijd aan te raden (stofmasker / bril / handschoenen / beschermende 
kleding)
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Schuimglas in Nederland
Schuimglas ervaringen tot nu toe

Ten gunste van het product:

• Zettingen binnen de gestelde prognose

• Materiaal is goed te verwerken

• Materiaal zorgt voor klankbord in de constructie

• Materiaal gedraagt zich goed in een afgekoppelde omgeving

• Materiaal vrij-toepasbaar → certificatie bezig

Uitdagingen bij het product:

• Meten van verdichting

• Vraag tegen over aanbod

• Prijzen van grondstof, gas en transport

• Beschikbaarheid grondstof / glasmeel

• Optimaliseren van de constructie op basis van ervaringen

• Gedrag van schuimglas op langere termijn
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Dank voor de aandacht!
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● Paul Schmal
● Gespecialiseerd in duurzame infra oplossingen
● Samenwerking met Gasunie
● Patentsysteem voor slappe bodem
● Innovatief karakter

Introductie
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● Voordeel:
○ 2D wapening met goede lastspreiding.

● Nadeel:
○ Werking minder op horizontaal vlak.

Geogrid
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● Voordeel:
○ 3D wapening met goede lastspreiding.
○ Ook op horizontaal vlak zeer stabiel.

● Nadeel:
○ Bewerkelijker bij installatie
○ Verdichting noodzakelijk.

Geocel
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● Voordeel:
○ 3D wapening met goede lastspreiding.
○ Ook op horizontaal vlak zeer stabiel.
○ Grid zorgt voor klankbord.
○ Halvering van fundatie dikte mogelijk

Romfix Systeem
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● ROMFIX is een onafhankelijke speler.
● Voortdurend onderzoeken en testen.

Testen
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● 5 varianten getest

Conclusies en aanbevelingen
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● Voor iedere ondergrond de optimale constructie

Constructies
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EPS 15-40 kg/m³

Glasschuim 200-250 kg/m³

Argex korrels 330 kg/m³

Argex zand 750-800 kg/m³

Yalibims 900 kg/m³

Ijslandse bims 750 kg/m³

Washbims 650-700 kg/m³

Flugzand 850-900 kg/m³

● Gewichten zijn indicatief

Vulmateriaal
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● Lichtgewicht fundatie
○ Gevaar opdrijven zonder adaptatie grondwaterstand.
○ Bijvoorbeeld EPS, holle leidingen etc.

● Aggregaat zonder klankbord
○ Vermenging met slappe bodem.
○ Verzakking tot gevolg.

● Klankbord realiseren

Opdrijfgevaar en verzakkingen
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● Belangrijk voor de keuzes van funderingsmaterialen.
● Praktijktesten wijken vaak af van de theoretische modellen.

Bouwstoffenbesluit
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● Scan de code voor meer informatie.
● Kom met ons in contact voor advies!

Vragen?
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