Biobased betonproducten

in samenwerking met

Bio Bound: circulaire, biobased
betonproducten
De situatie op onze aarde verandert snel. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaars en er
ontstaat te veel afval. ‘Omdenken’ is het sleutelwoord: samen moeten we werken aan een groene
toekomst waarin we bewust kiezen voor duurzame alternatieven die CO2 reduceren en passen in een
systeem waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
Bio Bound betonproducten van Morssinkhof Groep
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Olifantsgras, een echte CO2 vreter!
Olifantsgras (Miscanthus) is een grassoort die o.a. wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is
bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Vanwege de
ligging bij Schiphol is het Miscanthus getest op alle mogelijke stoffen en hieruit blijkt dat roet en kerosine
niet zijn waargenomen op/in de vezel.
Elk jaar (na het vogeltrekseizoen) trekt de plant al haar voedingsstoffen terug in de wortelstok. Het gras
droogt dan uit en wordt afgemaaid, waarna er een enorme berg grasafval overblijft.
Miscanthus is een bijzondere grassoort die zich onderscheidt door een bovenmatige opname van CO2.
Het neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bomenbos van vergelijkbare omvang in ons klimaat!
Het olifantsgras zuivert de CO2 uit de lucht en zet deze om in de vezels die voor zeer lange tijd als vulstof
worden opgesloten in de Bio Bound betonproducten van Morssinkhof Groep. Deze vastlegging van CO2
levert een bijdrage aan het verlagen van emissies in de atmosfeer.
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VERKLARING VAN KIWA
Met dit innovatiecertificaat, afgegeven in overeenstemming met het Kiwa-Reglement voor
Certificatie, verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de betonproducten
vervaardigd met:

• Hergebruik grondstoffen

Miscanthus
zoals gespecificeerd in dit innovatiecertificaat en gemarkeerd met het Kiwa ®-merk, op de wijze
zoals aangegeven in dit innovatiecertificaat, bij levering voldoet aan de in dit innovatiecertificaat
beschreven eisen.

• Wordt geleverd conform BRL K11002
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Openbaarmaking van het innovatiecertificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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Certificatieproces
bestaat uit initiële en
regelmatig inspectie van:
• kwaliteitssysteem
• proces
• product
•

Bio Bound producten
Bio Bound betonproducten zijn beschikbaar in diverse formaten. Voor meer informatie over het gehele
assortiment kunt u contact opnemen met Morssinkhof Infra.

Bio Bound werken Morssinkhof Infra
Morssinkhof Infra heeft diverse Bio Bound producten geleverd voor onder andere de onderstaande werken.

Schiphol Trade Park
Betontegels 30x30x7 cm rood en
betontegels 30x30x4,5 cm zwart

Schiphol Trade Park
Voegmortelstenen 21x10,5x8 cm antraciet

Schiphol Trade Park
Voegmortelstenen 21x10,5x8 cm antraciet

Waddinxveen
Mobo betonstraatstenen 21x10,5x8 cm grijs

Bloemendaal
Mobo betonstraatstenen 21x10,5x8 cm merida geel
en betontegels 30x30x8 cm grijs

Bloemendaal
Mobo betonstraatstenen 21x10,5x8 cm merida geel
en betontegels 30x30x8 cm grijs
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