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Indien deze e-mail niet goed leesbaar is, klik
hier voor de online versie
Geachte heer Tussenvoegsel Achternaam,
GEOBLOCK in de Markt
Vanaf 1 april 2009 is er de Stichting
GEOBLOCK. De Stichting GEOBLOCK
bevordert
het
gebruik
van
EPS
(geëxpandeerd polystyreen) in de grond-,
weg en waterbouw. EPS wordt ook in
Nederland op grote schaal toegepast als
isolatie- en verpakkingsmateriaal. Het
gebruikte EPS kan een buitengewoon
zinvol tweede leven krijgen. Het EPS
wordt ingezameld en verwerkt tot een
materiaal (GEOBLOCK) dat uitstekend
geschikt is voor toepassingsgebieden in de GWW sector.
GEOBLOCK is een initiatief van
verwerker SITA.

DE PRODUCENTEN van EPS en afval-

GEOBLOCK: alternatief voor zand
GEOBLOCK is een licht materiaal en
bovendien gewicht-, druk- en vormvast.
Het is daarom uitermate geschikt als
fundering voor wegen, spoorwegen en
terreinen.
Zand
is
het
traditionele
materiaal voor ophoging en fundering
maar zand is zwaar en kan daarom
stabiliteitsverlies in de bodem veroorzaken.

GEOBLOCK strijd tegen files
Door toepassing van GEOBLOCK kunnen wegen sneller worden aangelegd of
hersteld. De duur van de werkzaamheden bedraagt niet 36 maanden maar 4
maanden. Minder files en dus minder kosten en irritatie. Daarnaast is GEOBLOCK
niet gevoelig voor vorst en vergt minder onderhoud. Ook dat scheelt kosten!

Duurzaam inkopen met GEOBLOCK
GEOBLOCK is een materiaal met een hoog
percentage Re EPS. Het EPS krijgt
hiermee een zinvol tweede leven en dat
betekent
besparing
van
grondstof,
energie en CO². De EPS keten wordt
gesloten en daarmee past het initiatief
naadloos in het duurzaam inkoop- en
ketenbeleid van VROM.
Toepassing van gerecycled EPS als
grondstof levert een belangrijke bijdrage
aan het afvalreductiebeleid van de
overheid (Ladder van Lansink waarbij producenten verantwoordelijk zijn voor het
reductiebeleid van COÂ²)
GEOBLOCK is een kenniscentrum en bevordert het gebruik van EPS in de
grond, weg en waterbouw. Meer informatie is te vinden op de website van
GEOBLOCK.
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Meldt u hier af indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen
Stichting GEOBLOCK, Dwarsweg 8, 5301 KT Zaltbommel,
T 0418 510 330, F 0418 513 888 W www.geoblock.nl E info@geoblock.nl
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