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Onze ambitie

› Klimaatneutraal en circulair 
werken op onze rijkswegen 
in 2030

• 100% CO₂-reductie
• hoogwaardig hergebruik 

van alle materialen
• halvering van het gebruik 

van primaire 
grondstoffen



Probleem wegverharding
- Te veel CO2 uitstoot
- Te veel gebruik van primaire grondstoffen
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Het probleem………
is de natuurlijke uitkomst van het systeem Enkele dynamieken

Marktdynamieken (loop IV)

› De markt concureert op prijs (loop I)

› Vervangen van asfalt leidt voor de markt in beheer en onderhoud 
tot een betere omzet dan het duurzamere 
verjongen/levensduurverlenging 

› Asfaltcentrales draaien met piekbelasting (i.v.m. werken in avond
en weekend)

Omgeving (loop II)

› Budget komt bij RWS beschikbaar op basis van schadebeelden
i.p.v. life cycle costs.

› Rijkswaterstaat wordt voornamelijk afgerekend op rechtmatigheid, 
doelmatigheid en voor wegverharding specifiek op 
beschikbaarheid, geluid, veiligheid

› Omdat de levensduur(verwachting) van innovatieve wegverharding 
niet goed kan worden bepaald is uitvragen van (RWS) en 
concurrentie op (markt) levensduur lastig. 



De oplossingen….
en hoe volwassen zijn ze?

Emissieloze
asfaltcentrales

Wegverhardingsinnovaties 
met alternatieve 

materialen
Hergebruik asfalt

Lagere 
productietemperatuur 

(CO2 reductie)

Verlenging levensduur 
d.m.v. 

verjongingscremes

Ontwikkeling mengsels 
met langere levensduur



Aanpak
 Eerste concept roadmap opgesteld

 Verrijking nodig

Proces tot de zomer:

 Verdiepende gesprekken met op dit
moment al betrokken partijen

 Verdiepende gesprekken met nog niet
betrokken partijen

 Toetsgesprekken in bestaande
platforms

 Terugkoppeling in juli

Verdiepende gesprekken

Stel, je organisatie moet mee in de ambitie 
om voor wegverharding klimaatneutraal en 
circulair te werken in 2030:

 Waar zet je dan wanneer op in?

 Onder welke condities kan dat?

 Welke stakeholders zijn daarbij nodig en 
waarom?

En:

 Kan je voor jouw organisatie aangeven 
welke (tussen)doelen op dit moment zijn 
gesteld en hoe dat zichtbaar en meetbaar 
wordt gemaakt voor CO2 en circulariteit? 
(of hoe je dat zichtbaar en meetbaar denkt 
te maken?)



Data verdiepende 
gesprekken
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› 15 April: LVO-v leveranciers 

› 18 mei middag: markt op 
uitnodiging

› 18 mei ochtend: provincies op 
uitnodiging

› 1 juni middag: markt op 
aanmelding

› 1 juni ochtend: overheden op 
aanmelding

› ?? juni: toekomst 
asfaltcentrales 

Data toetsgepsrekken

2 juni: stuurgroep Asfalt-impuls 

2 juni: stuurgroep Intelligente Infra

9 juni: regionaal platform  
Bouwcirculair Noord-Nederland

9 juni: bestuur VBW

8 en 29 Juni: regionaal platform 
INDUSA Noord Brabant





Roadmap
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2021-2022 2023-2024 2025 -2026 2027-2028 2029-2030

RWS • Koploperaanpak 
toepassen

• Pilots/proefvakken
mogelijk maken

Mede-overheden • Gezamenlijke
inkoopstrategie 
ontwikkelen en 
toepassen

Markt • Ontwikkelen duurzame 
materialen en 
processen

• Ontwikkelen mengsels 
met langere levensduur

• Ontwikkelen visie en 
strategie naar 
emissieloos produceren

• Aansluiten bij 
waterstofdossier EZK

• Investeren in schonere 
centrales

• Eerste emmissieloze
asfaltcentrale

Kennisinstellingen • Kennisontwikkeling 
levensduurvoorspelling

• Aanscherping aanpak 
MKI in de tijd

• Afronding 
kennisprogramma 
levensduurvoorspelling

Financiële instellingen • Ontwikkelen gunstige 
financieringsvoorwaard
en voor duurzame 
investeringen



Aanmeldingsmogelijkheden

Verdiepingsgesprek overheid 1 juni 2021

Verdiepingsgesprek markt 1 juni 2021



Digitaal samenwerkingsplatform
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www.duurzame-infra.nl


