
Voor grondgebonden en gestapelde woningbouw 
Fundamentele verbetering 



Een Leven lang Duurzaam 

Grondstoffen 
 

De KanaalBreedPlaat 
wordt geproduceerd met 
grotendeels gerecyclede 
materialen. Zo bestaat de 
wapening uit hergebruikt 
staal en wordt voor het 
beton gebruik gemaakt 
van hoge sterkte 
Hoogovencement  CEM III 
52.5R 60% vliegas, 40% 
klinker. Daarnaast wordt 
tijdens het productie-
proces zeer bewust gelet 
op de herbruikbaarheid 
van de mallen en andere 
voorzieningen om de 
hoeveelheid ‘afval’ of 
eenmalig bruikbare 
onderdelen te 
minimaliseren. 

Materiaalgebruik 
 

Naast de duurzame 
oorsprong van 
grondstoffen wordt tevens 
de hoeveelheid gebruikt 
materiaal significant 
verminderd. Doordat de 
installatieruimte van 
KanaalBreedPlaat niet 
gevuld wordt met beton 
worden gewichts- en 
materiaalreducties van 
30% tot 50% ten opzichte 
van traditionele 
vloersystemen 
gerealiseerd. Dat heeft 
tevens invloed op het 
aantal benodigde 
transportbewegingen, dat 
door het lagere gewicht 
ook lager is. 

Zuinig & Aanpasbaar 
 

De KanaalBreedPlaat 
voorziet in verschillende 
opties die resulteren in 
een energiezuinige 
woning, zoals de integratie 
van vloerverwarming 
en/of plafondkoeling. 
Daarnaast kunnen de 
indeling en de installaties 
van een woning of 
appartement met de 
KanaalBreedPlaat zonder 
ingrijpende verbouwing 
worden aangepast aan 
veranderende wensen of 
behoeftes van bewoner(s). 
Zo wordt zowel de 
technische als de 
economische levensduur 
van de woning verlengd. 

Reductie CO2 
 

Met de KanaalBreedPlaat 
wordt de uitstoot van CO2 
significant verminderd. Zo 
dragen de verwerking van 
een minimale hoeveelheid 
ruw materiaal, een 
efficiënt productieproces, 
minder transport en het 
feit dat ‘droogstoken’ door 
een volledig droog 
bouwproces niet meer 
nodig is bij aan een 
geschatte CO2-reductie 
van 4,7 ton per woning. In 
de berekening zijn 
productopties die leiden 
tot een gereduceerd 
energiegebruik tijdens 
bewoning nog niet eens 
meegenomen. 

Cradle-to-Cradle 
 
KanaalBreedPlaat vloer-
elementen zijn 
demontabel en kunnen 
meerdere keren worden 
toegepast. Wanneer 
elementen niet meer 
(her)bruikbaar zijn bestaat 
de mogelijkheid om die te 
recyclen. Door bewuste 
voorbereiding van het 
recycling proces blijven er 
naast het herbruikbare 
wapeningsstaal en het 
granuleerbare beton in 
principe geen andere 
materialen over. De 
restmaterialen zelf kunnen 
vervolgens opnieuw 
worden gebruikt voor 
nieuwe producten. 



Contactgegevens 

KanaalBreedPlaat B.V. 
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