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Om de ambitie van klimaatneutrale en circulaire wegverharding in 2030 te realiseren is een 
roadmap opgesteld voor de sector 
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Aanleiding, doel & proces

Aanleiding Doel

• Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen,
werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(I&W) aan het verduurzamen van onze infrastructuur.

• De ambitie is om in 2030 volledig klimaatneutraal en
circulair te werken in de Grond-, Weg- en
Waterbouwwerken (GWW), met hoogwaardig
hergebruik van alle materialen en halvering van het
gebruik van primaire grondstoffen.

• Om deze ambitie te halen is in 2020 de ‘Rijksstrategie
naar Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten’ (KCI)
opgesteld. De Rijksstrategie geeft een analyse van de
grootste klimaat- en milieu impact van de GWW
sector, identificeert in dat kader vijf transitiepaden en
beschrijft hoe het Rijk – in samenwerking met mede-
overheden – de transitie in gang wil zetten.

• Om de Rijksstrategie KCI een concrete invulling te
geven is voor elk transitiepad een roadmap opgesteld.
Dit document beschrijft de roadmap voor het
transitiepad Wegverharding.

• Het doel van de roadmap is om samen met partijen de
route te beschrijven naar klimaatneutrale en circulaire
wegverharding in 2030.

• De roadmap beschrijft een concrete visie waar de
Rijksoverheid samen met de sector naartoe wil, en
schetst verschillende tussendoelen en stappen die een
gezamenlijke leidraad vormen voor overheids- en
marktpartijen om deze visie te realiseren.

• Voor overheidspartijen (opdrachtgevers) geeft de
roadmap inzicht in de maatregelen die nodig zijn om
de ambitie te realiseren en welke acties er nodig zijn
van hen om deze maatregelen te stimuleren. Voor
marktpartijen (opdrachtnemers) geeft de roadmap de
richting en het tempo aan van de transitie.

Proces

• Min. I&W en Rijkswaterstaat (RWS) hebben samen het
voortouw genomen om de roadmap voor het
transitiepad wegverharding op te stellen.

• Via onderzoek, interviews, workshops, geschreven
input en inhoudelijke kennis heeft het transitiepad
team van I&W en RWS invulling gegeven aan de
inhoud van de roadmap. Hiervoor is input opgehaald
bij een groot aantal betrokkenen, o.a.
opdrachtnemers, product leveranciers, provincies,
kennisinstellingen, ingenieursbureaus, en platform
organisaties.

• De roadmap is nog in ontwikkeling - de volgende stap
is om de roadmap te toetsen met mede overheden en
marktpartijen, en zodoende verder uit te werken en
aan te scherpen.

Analytisch raamwerk & ondersteuning
Het TransMissie© model is als analytisch raamwerk gebruikt voor het ontwikkelen van de roadmap (zie volgende pagina).
Hierin is het transitiepad team ondersteund door NewForesight Consultancy via trainingen, workshops en coaching
gesprekken. Op basis van de input van het transitiepad team is door NewForesight vervolgens dit document opgesteld.
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Het TransMissie© model – een nieuw, geïntegreerd raamwerk welke gebruikt kan worden om transitie
strategieën te ontwikkelen en te analyseren op basis van de fasen van Duurzame Markttransformatie en de
sleutelprocessen van Missiegedreven Innovatie Systemen
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Analytisch raamwerk: TransMissie© 

• Als analytisch raamwerk voor het ontwikkelen van de roadmap is
gebruik gemaakt van TransMissie© - een unieke combinatie van de
fasen en interventies van stakeholders van Duurzame
Markttransformatie1 theorie van NewForesight en Nyenrode
Business Universiteit en de zeven sleutelprocesssen van
Missiegedreven Innovatie Systemen2 (MIS) theorie van het
Copernicus Instituut (zij bijlage I-III).

• Om te komen tot een transformatie strategie voor deze roadmap
zijn een aantal stappen doorlopen:

1. In kaart brengen van de verduurzamingsopgave: Bepalen van
de scope, huidige milieu impact, visie voor de toekomst, en
concrete ambitie om de visie te bereiken.

2. Analyseren van de waardeketens en marktdynamiek: Begrijpen
wat de kenmerken en (onduurzame) dynamiek zijn in de markt
en bepalen wat er nodig is om dit te veranderen.

3. Identificeren van maatregelen en plaatsen in transformatie
fasen: Vaststellen van maatregelen (technische of management
oplossingen) en bepalen in welke transformatie fase deze zich
bevinden.

4. Opstellen van een transformatie strategie: Bepalen welke acties
er moeten worden geïmplementeerd, en welke stakeholders
daar een rol in kunnen spelen, om de sleutelprocessen goed te
laten functioneren en maatregelen naar de volgende fase van
transformatie te brengen.

4. Institutionalisering3. Kritieke massa2. Competitie 1. Inceptie

Hoe werkt het TransMissie raamwerk?

• Duurzame oplossingen gaan door 4 fasen
heen – elke fase heeft zijn eigen
karakteristieken en elke fasen vraagt om
andere interventies van verschillende
stakeholders.

• In elke fase zijn er 7 sleutelprocessen die
goed moeten functioneren wil een systeem
kunnen verduurzamen.

• De invulling van de sleutelprocessen
veranderd door de fasen heen.

• Voor een succesvolle markttransformatie gaat
het erom welke stakeholders wat voor
interventies, in welke fasen moeten doen om
de sleutelprocessen te verbeteren, het
opkomende systeem te versnellen en het
oude systeem onder druk te zetten.

Transformatie fasen

Transformatie sleutelprocessen

Bronnen: 1. Simons, Lucas en Nijhof, André. (2020). “Changing the Game: Sustainable Market
Transformation Strategies.”; 2. Elzinga et al. (2020) “Het Missie-gedreven Innovatiesysteem: Uitbreiding
‘Technologisch Innovatie Systeem’-raamwerk ter monitoring van de Circulaire Economie.” Working Paper.
TransMissie© is een concept ontwikkeld in partnership van NewForesight, Nyenrode en Copernicus
instituut.
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Inhoudsopgave
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1 Context van 
transitiepad

Scope van het transitiepad • Wat wordt er verstaan onder wegverharding en om hoe veel wegverhardingen het gaat in Nederland?

Huidige milieu impact • Wat is de duurzaamheidsopgave, milieu impact en waar in de keten is de impact het grootst?

Visie voor korte, middel -en lange 
termijn

• Wat is de visie waar de sector heen moet om te verduurzamen?

Ambitie, aansluiting initiatieven & 
beleid, en noodzaak voor 
systeemverandering

• Wat zijn de concrete ambities voor verduurzaming vanuit de Rijksoverheid, hoe sluiten deze aan bij 
andere initiatieven en beleid, en waarom is er systeemverandering nodig om deze ambities te 
realiseren?

2 Waardeketen & 
marktdynamiek

Waardeketen structuur & markt 
kenmerken

• Hoe ziet de waardeketen eruit (spelers, handelingen, producten, en alternatieven) en wat kenmerkt 
de markt?

Marktdynamiek & implicaties voor 
de markttransformatie strategie

• Welke marktdynamiek speelt er en welke strategie is nodig om de dynamiek te veranderen en markt 
te transformeren?

3 Maatregelen & fasen
Maatregelen

• Welke maatregelen (technische of management oplossingen) kunnen op worden ingezet om 
wegverharding te verduurzamen?

Fase van markttransformatie • In welke fase van markttransformatie zitten de maatregelen?

4 Resultaat & impact Verwacht resultaat maatregelen
• Wat is het verwachte resultaat van het ontwikkelen, stimuleren en implementeren van de 

maatregelen?

Verwachte impact maatregelen • Wat is de verwachte reductie in emissies en primair grondstoffengebruik (reductiepad)?

5 Actieagenda

Actieagenda

• Welke acties moeten er plaatsvinden om de markttransformatie sleutelprocessen goed te laten 
functioneren en de maatregelen naar de volgende fasen van markttransformatie te brengen? 

• Wie kan er bij deze acties worden betrokken?

Rollen en verantwoordelijkheden • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de transitie?

Succesfactoren, risico’s, en 
monitoring & mitigatie acties

• Wat zijn de factoren voor een succesvolle implementatie van deze roadmap en de transitie naar 
duurzame wegverharding?

• Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze worden gemonitord en gemitigeerd?
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1. Context van 
transitiepad

2. Waardeketen & 
marktdynamiek

3. Maatregelen & 
fasen

4. Resultaat & 
impact

5. Actieagenda
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Binnen de scope van het transitiepad Wegverharding vallen alle wegverhardingen in 
Nederland
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Scope van transitiepad

Scope van het transitiepad

• Binnen de scope van deze roadmap vallen alle (processen m.b.t.) wegverhardingen in Nederland. Het gaat hierbij om de (i)
winning, transport naar asfaltcentrale & asfaltproductie, (ii) bouw, (iii) onderhoud, (iv) sloop, en (v) hergebruik van
wegverhardingen.

• De technische scope betreft de toplaag, tussen- en onderlagen, wegfundering en wegmarkering.

• Binnen RWS ligt de focus op verduurzaming van de toplagen ZOAB en tweelaags ZOAB omdat deze de grootste milieu
impact hebben.

o Asfalt wordt gemaakt van mineraal aggregaat en bindmiddelen. Het minerale aggregaat bestaat uit een steen-, zand- en
vulstoffractie. Als bindmiddel wordt bitumen gebruikt, een bijproduct van de olieraffinage.

o Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar bio-based asfalt en asfaltmengsels op basis van afvalstromen.

Buiten de scope van het transitiepad

• Inzet van materieel voor transport voor aanleg, onderhoud en sloop (deel van transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel).

• Verlaging van rolweerstand, die resulteert in lagere brandstofemissies van gebruikers van de weg.

• Maatregelen op het gebied van verkeersmanagement (bijvoorbeeld platooning, dynamisch verkeersmanagement, incar-
technologie).

• NOx-reductiedoelstellingen en doelstellingen met betrekking tot geluid.

Figuur 1: Opbouw van een wegverharding

Huidige staat van wegbeheer in Nederland

• In totaal ligt er in Nederland 479.000 km2 aan geasfalteerde wegen (2019). Hiervan wordt ongeveer 18% beheerd door
RWS, 12% door provincies, en 70% door gemeenten.1

• In 2020 is er in Nederland in totaal 7,1 Mton asfalt aangebracht: 6 Mton (85%) voor vervanging en 1,1 Mton (15%) voor
aanleg van nieuwe wegen (zie ook figuur 2). Het grootste deel van de vraag komt uit gemeenten (58%), met een kleiner
aandeel voor RWS (27%) en provincies (15%). 1

Bronnen: 1. EIB (2020) “De markt voor Freesasfalt 2030.”

Figuur 2: Schatting van omvang 
asfaltstromen in 2020

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Bron: Rijkswaterstaat.

Bron: EIB (2020) “De markt voor Freesasfalt 2030.”
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De grootste milieu impact van wegverharding zit in de winning van grondstoffen en productie 
van asfalt 

7

Huidige milieu impact

Context van de duurzaamheidsopgave

• Klimaatneutraal: Voor dit transitiepad betekent klimaatneutraliteit dat in
de hele keten van wegverharding netto nul CO2-eq wordt uitgestoten. De
grootste uitdaging zit in het reduceren van emissies tijdens winning en
productie van grondstoffen en productie van asfalt.

• Circulair: Circulair werken binnen wegverharding heeft betrekking op 3
maatschappelijke doelen: (i) behoud en herstel van het milieu, (ii) behoud
en creatie van waarde van objecten en materialen (hoogwaardig
hergebruik heeft hierbinnen de voorkeur boven recycling), en (iii)
beschermen van materiaalvoorraden (alleen primair materiaalgebruik waar
dat echt nodig is). De uitdaging is om hergebruik te maximaliseren en voor
productie van primair asfalt het gebruik van fossiele grondstoffen af te
bouwen.

Huidige milieu impact

• Wegverharding in Nederland heeft een jaarlijkse uitstoot van 550 kton CO2-
eq. (2016).1

• Het grootste deel van de uitstoot in de asfaltketen ligt bij de winning en
productie van asfalt (zie figuur 3).

Bronnen: 1. R. de Blois, G. Korevaar en K. Blok. (2018). “Op weg naar een klimaatneutrale infrasector in
Nederland.” TU-Delft. 2. Figuur komt uit R. de Blois, et al. (2018). “Op weg naar een klimaatneutrale
infrasector in Nederland.”. Aangepaste percentages voor gemiddelde uitstoot komen uit PCR Asfalt,
versie 1.0 in combinatie met EIB (2020) “De markt voor Freesasfalt 2030.”; 3. Bodenrichtlijn. (2022).
“Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat.”; 4. Bouwend Nederland. (2021). “Onderzoek
benzeen wijst de weg naar circulaire asfaltproductie binnen uitstootnorm.”

Randvoorwaarden

• Volksgezondheid: Bij de productie -, en hergebruik van asfalt komen stoffen vrij die een
negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. Het beperken en uiteindelijk elimineren
van de uitstoot van deze stoffen is een belangrijke randvoorwaarde voor deze roadmap.
Deze stoffen zijn:

o Benzeen: Komt vrij bij hergebruik van asfaltgranulaat in asfaltcentrales bij hoge(re)
temperaturen.3

o PAK’s: Komt vrij bij hergebruik van teerhoudend asfalt.4

• Milieu: Een andere belangrijke randvoorwaarde is veilig hergebruik van grond, bouw- en
reststoffen.

Figuur 3: CO2-eq uitstoot 2021 in de asfaltketen2

40%    13%         26%          6%           2%                    0%                3%           6%  2%

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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De lange termijn visie schetst het ideaalbeeld van klimaatneutrale en circulaire wegverharding 
– om hier te komen wordt ook een korte - en middellange termijn visie beschreven
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3 4
• Hergebruik: In alle asfaltdeklagen, die geen PMB’s bevatten,

wordt minimaal 30% hergebruik toegepast. Dit kan alleen
als het hergebruikpercentage van tussen- en onderlagen
niet boven 50~60% komt. In andere woorden de toename in
vrijkomend freesasfalt, t.g.v. kneuzen en selectief frezen,
komt alleen in deklagen terecht.

• Productie: Alle asfaltlagen worden zonder toevoegen van
additieven bij lage temperaturen (~120 C) geproduceerd
veelal met gebruik van biogas i.p.v. fossiel gas. Voor alle
(duurzame) asfaltlagen is de kwaliteit(sborging) op orde.
Voor funderingen worden de huidige materialen (anno
2020) met mogelijk kleine wijzigingen in productie- of
verwerking gebruikt; enkele funderingsmaterialen worden
wel schaarser.

• Onderhoud: Grote verandering vindt plaats bij LVO-
onderhoud door de overstap van correctief (vervanging van
deklagen) naar preventief (verjongen) onderhoud.

Korte termijn (2026) Middellange termijn (2030)

• Alternatieve materialen: Asfalt zal steeds meer gebaseerd
zijn op bio-based bindmiddelen i.p.v.de fossiele bouwstof
bitumen. Het tempo, waarmee dit gebeurt, is sterk
afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief goede
secundaire bitumen en primaire bio-based bindmiddelen.
Ook zullen er asfaltdeklagen zijn met langere levensduur
(epoxy bitumen en/of zelf herstellend asfalt). De LVO-
verjongingsmiddelen zullen geschikt zijn voor deze nieuwe
materialen. Dunnere asfalt- en/of funderingspakketten zijn
mogelijk door gebruik van additieven of andere
grondstoffen.

• Productie: De productie gebeurt compleet met duurzame
energiebronnen en bij de laagst mogelijke temperaturen,
waarbij asfaltkwaliteit en levensduur vergelijkbaar is met
traditioneel geproduceerd asfalt. Daar waar nodig kan ter
plekke -in situ- asfalt worden vervangen.

• Additionele functies: Voor toepassingen op wegen met lage
verkeersbelasting zullen extra-functies in de wegverharding
aanwezig zijn, zoals opwekken van warmte uit asfalt en
opladen van elektrische auto’s uit asfalt. Deklagen met lage
rolweerstand kunnen worden toegepast op daarvoor
geschikte locaties.

Lange termijn (na 2030)

• Hergebruik: De verhouding productie : vrijkomend
freesasfalt is lager geworden door minder te versterken
(gebruik van overlay’s), toepassen van optimale
slooptechnieken (verwijderen met stoom of infrarood
verhitten) en dunnere lagen (bijv. OPA8). De logistiek bij de
sloop asfalt verwerkende bedrijven is geoptimaliseerd op
het produceren van de meest duurzame asfaltlagen.
Hierdoor worden in deklagen hogere percentages
hergebruik (50~80%) gerealiseerd. In tussen- en onderlagen
blijven de hergebruik percentages gelijk aan 2020 (50~60%)
en worden eerste bio-based bindmiddel gebruikt.

• Productie: Bij de asfaltproductie worden alle beschikbare
technologische methoden gebruikt om de energiebehoefte
te reduceren. De eerste centrales op duurzame
energiebronnen (groen elektriciteit of groene waterstof)
doen hun intreden. De eerste demonstratiecentrale is
voorzien in 2025. Ook wordt er in een aantal projecten
alternatieve funderingsmaterialen gebruikt.

• Onderhoud: Data-gedreven onderhoud leidt tot
vermindering van verspilling van materialen en CO2 door en
verbeterde onderhoudsvoorspelling en adaptief aanleg en
onderhoud.

Visie voor korte, middel -en lange termijn

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Om de visie voor 2030 te realiseren zijn concrete ambities opgesteld die aansluiten bij andere 
initiatieven en beleid; om de ambitie te bereiken is een verandering in het systeem nodig 
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4Ambitie

• Klimaatneutraliteit: Per 2030, netto nul CO2-uitstoot tijdens het produceren, leveren, aanbrengen en verwijderen van wegverharding.

• Circulair werken: Per 2030, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire abiotische
grondstoffen tijdens aanleg-, onderhoud- en sloopfasen van wegverharding.

Ambitie, aansluiting initiatieven & beleid, en noodzaak voor systeemverandering 

Bronnen: Rijkswaterstaat; 1. CROW (2022) ‘Programma Asfalt-Impuls.”

• De visie en ambities sluiten aan bij
de afspraken en doelen die zijn
gesteld in het Klimaatakkoord,
Grondstoffenakkoord, programma
Nederland Circulair, en Europese
Green Deal.

Aansluiting bij 
andere initiatieven 

& beleid

• Onduurzame marktdynamiek: De
markt voor asfalt is voornamelijk
gedreven door laagste prijs en nog
maar beperkt door duurzaamheid.
Om de marktdynamiek te
veranderen zodat duurzaamheid en
circulariteit zwaarder gaan
meewegen is het nodig dit systeem
te veranderen.

Noodzaak voor 
systeemverandering

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

• Ook sluit het aan bij Programma Asfalt Impuls, welke als doel heeft om de gemiddelde
levensduur van asfaltwegen in Nederland te verdubbelen, spreiding in levensduur en CO2

uitstoot door asfalt productie te halveren, en dit te doen tegen gelijke of lagere kosten.1

• Complexe oplossingen: Verduurzaming van
de GWW is complex. Geen enkele individuele
partij kan dit alleen bewerkstelligen. Om het
systeem te veranderen zijn er acties nodig van
verschillende partijen. Bijvoorbeeld moeten
opdrachtgevers hun vraag coördineren,
marktpartijen tijdig investeren in duurzame
innovaties, en zijn kennis- en financiële
instellingen nodig om deze innovaties te
ontwikkelen en financieren.

• Fasen van transitie: Op elk moment zitten
maatregelen (technische of management
oplossingen) in verschillende fasen van
transitie. In elke fase zijn er andere acties
nodig van verschillende partijen. Voor een
succesvolle transitie is het nodig te
snappen wie, wat wanneer moet doen om
maatregelen naar de volgende fase te
brengen.
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Waardeketen structuur en markt kenmerken

De waardeketen voor wegverharding ziet er als volgt uit; dit beïnvloedt ook de kenmerken 
van de markt 

Leverancier bitumen / 
additieven

Wegenbouwer / aannemerAsfaltcentrale
Wegbeheerder/
opdrachtgever

Leverancier minerale 
aggregaten

Spelers • Aantal grote dominante
handelaren aggregaten

• Kleine groep zand- en
grindhandelaren onder invloed van
grote baggerbedrijven (vaak
eigendom hiervan)

• Aantal grote
oliemaatschappijen leveren
bitumen (met raffinaderij in
buitenland)

• 28 asfaltcentrales in NL

• Meeste centrales zijn eigendom
van (grote) wegenbouwers /
aannemers

• Er is overcapaciteit van
centrales

• Vooral NL’se partijen - ca. 7
grote spelers en 20 MKB
bedrijven

• Rijkswaterstaat

• Provincies

• Gemeenten

• Waterschappen

Handelingen • Winnen / produceren van grondstoffen • Produceren (mengen) van asfalt

• Recyclen asfalt

• Nemen bij eigen centrale of
derde partij asfalt af

• Aanleg, onderhoud, vervanging
of verwijderen wegdek

• Leveren secundair materiaal

• Areaal informatie op orde

• Inspectie areaal

• Aanleg- en onderhoud behoefte
van netwerk formuleren en
uitzetten naar de markt

Producten / 
diensten

• Aggregaten, zoals zand en grind • Bitumen (restproduct
olieraffinage)

• Asfalt • Bouwen en herstellen van
wegen

• Beschikbaar netwerk

Alternatieven • Spoorbalast

• Hoogovenslakken

• bio-based additieven (bijv.
lignine)

• bio-based, meer hoogwaardig
hergebruik

• Productie met duurzame
energie

• Mobiele centrales

• Verjongingsmiddelen • Serviceprovider contracten

Markt 
kenmerken

Bronnen: Interviews; EIB (2022) “De markt voor freesasfalt tot 2030.”

Asfalt hergebruik

Fossiele bitumen zijn 
een restproduct en 
hebben een lagere 
prijs.

1
Secundair asfalt 

wordt steeds 
schaarser.

2
Asfaltproductie is 

kapitaalintensief door 
hoge kosten voor 
bouwen asfaltcentrale.

3
Er is overcapaciteit 

van asfaltcentrales om 
pieken in aanlegseizoen 
aan te kunnen.

4
Grote en kleinere 

aannemers actief, niet 
allemaal hebben eigen 
asfaltcentrale.

5
Overheden zijn grote 

afnemer, met grootste 
aandeel bij 
gemeenten.

6

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Marktdynamiek en implicaties voor de markttransformatie strategie 

De markt kenmerken hebben vervolgens weer implicaties voor de marktdynamiek en welke 
strategie nodig is om deze dynamiek te veranderen

• Duurzame/bio-based bitumen alternatieven concurreren nog moeilijk met
goedkope fossiele bitumen.

• Echter gaat in de laatste jaren ook de kwaliteit van bitumen achteruit (door
raffinage proces en strengere milieu eisen aan brandstoffen).

• Ook wordt verwacht dat de vraag naar duurzame alternatieven groeit
omdat secundair asfalt steeds schaarser wordt en men wil verduurzamen.

• Bouwen van nieuwe asfaltcentrales is duur en investeringen in duurzame
productie methoden zijn moeilijk terug te verdienen, waardoor maar een
beperkt aantal aannemers duurzaam asfalt van goede kwaliteit kunnen
leveren.

• Echter er is momenteel overcapaciteit wat zorgt voor stevige concurrentie
– dit zal waarschijnlijk toenemen door meer toepassing van levensduur
verlengende maatregelen (minder vraag naar nieuw asfalt).

• Hoewel asfaltcentrales in handen zijn van grote aannemers, maakt ruime
aanbod en hoge concurrentie het mogelijk voor derden (kleinere
aannemers zonder asfaltcentrale) om asfalt af te nemen.

• Bio-based bitumen: Inzetten op ontwikkelen van
bio-based bitumen, en vervolgens belonen van
gebruik door aannemers & minder aantrekkelijk
maken van fossiele bitumen.

• Hergebruik: Schaarste van secundair materiaal
gebruiken voor stimuleren hoogwaardig hergebruik.

• Experimenteren duurzame productie: Door hoge
kapitaalkosten mogelijk subsidie nodig om te
experimenteren met duurzame asfalt productie.

• Risico’s wegnemen: Vervolgens essentieel om naar
markt duidelijkheid te schappen van
oplossingsrichting, zekerheid van vraag naar
duurzaam asfalt en andere risico’s weg te nemen.

• Belonen koplopers: Aanwezigheid van verschillende
aannemers en hoge concurrentie rondom
asfaltcentrales maakt een koploperaanpak mogelijk
voor oplossingen die klaar zijn om door
marktpartijen te worden ingezet (in fase 2 van
markttransformatie).

• Vraag bundeling: Door samen te werken op het
gebied van inkoop kunnen vragende
overheidspartijen veel invloed uitoefenen op de
markt.

• Overheden zoals RWS, provincies, gemeenten, en waterschappen zijn grote
afnemers voor wegverharding, waardoor ze samen veel invloed hebben op
de sector.

Marktdynamiek Implicatie markttransformatie strategieMarkt kenmerken

Bronnen: Interviews; NewForesight analyse.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Fossiele bitumen zijn een 
restproduct en hebben een 
lagere prijs.

1

Secundair asfalt wordt 
steeds schaarser.

2

Overheden zijn grote 
afnemer, met grootste 
aandeel bij gemeenten.

6

Asfaltproductie is 
kapitaalintensief door hoge 
kosten voor bouwen 
asfaltcentrale.

3

Er is overcapaciteit van 
asfaltcentrales om pieken in 
aanlegseizoen aan te 
kunnen.

4

Grote en kleinere 
aannemers actief, niet 
allemaal hebben eigen 
asfaltcentrale.

5
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Maatregelen (1/2)

De volgende maatregelen (technische en management oplossingen) zijn geïdentificeerd die 
bij kunnen dragen aan duurzame wegverharding

• Door verjongingsmiddelen op bestaand asfalt preventief toe te passen vertraagt het slijtageproces 
ervan en wordt de levensduur verlengd met drie jaar en mogelijk langer (tot vijf jaar). Hierdoor kan 
onderhoud worden uitgesteld.

• Asfaltlaag met metaalvezels die met inductie kan worden verjongd (op dit moment ontbreken 
adequate inductiefaciliteiten). 

• Zuiniger en efficiënter werken bij asfaltcentrales, voornamelijk via het gebruik van hernieuwbare 
energie.

• Zeer Open Emulsie AsfaltBeton+. Levensduurverlengend onderhoud door lokale opvulling van gaten in 
ZOAB door het sproeien van kleeflaag met verjongingsmiddel gecombineerd met een ZOEAB. 
Aanname: 4 tot 7 jaar verlenging. 

• Epoxybitumen als bindmiddel om levensduur met mogelijk anderhalf keer te verlengen

• Hogere en homogene kwaliteit leidt tot een langere levensduur. Zwakke schakels in het 
verwerkingsproces leiden tot een kortere levensduur.

• Door het overkappen van bouwmateriaal hoeft geen vocht uit zand en stenen worden verdampt 
voorafgaand aan productie wat leidt tot minder CO2 -uitstoot tijdens de productie.

1) Levensduur 
verlengende 
maatregelen

2) Asfaltmengsel 
met een langere 
levensduur

3) Duurzame 
asfaltcentrales 
(andere 
energievoorzien
ing)

1.1 Verjongingscreme

1.2 ZOEAB+

2.1 Self-healing asfalt

2.2 Epoxybitumen

2.3 Kwaliteitsborging tijdens 
verwerking

3.1 Emissieloze en circulaire centrale

3.2 Overkappen bouwmateriaal

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Maatregelen voor duurzame wegverharding Uitleg
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Maatregelen (2/2)

De volgende maatregelen (technische en management oplossingen) zijn geïdentificeerd die 
bij kunnen dragen aan duurzame wegverharding

Maatregelen voor duurzame wegverharding Uitleg

• Hergebruik van asfalt in de onderlaag. Momenteel wordt voor de toplaag vrijwel nog geen hergebruik 
gedaan, maar dit is wel het doel.

• Gebruik van bio-based hernieuwbare bindmiddelen, zoals lignine• Vervangende binmiddelen uit reststromen van andere processen (heeft niet de voorkeur).

• Optimalisatie van de onderhoudsstrategie, bijvoorbeeld door gebruik van big data voor de 
voorspelling van de levensduur en daaropvolgend de onderhoudswerkzaamheden.

• Produceren van asfalt bij lagere temperaturen (AC bin/base). 

• Vervangen van het materiaal in de tussenlaag i.p.v. ophoging (met meer hinder tot gevolg) waardoor 
minder materiaal gebruikt hoeft te worden.

• Hergebruik van 50% van de onder- en tussenlaag.

• Hergebruik van 30% van secundair ZOAB.

• Hergebruik van meer dan 50% van secundair ZOAB.

4.1 Hergebruik 2L ZOAB 45%

4.2 Hergebruik ZOAB >50%

4.3 Hergebruik ZOAB 30%

7.1 Big data inzetten voor 
levensduurvoorspelling en 
onderhoudsstrategie

4.4 Hergebruik AC bin base 50%

6.1 bio-based bindmiddelen

5.1 Productie bij lage 
temperaturen (AC bin/base)

6.2 Bitumen vervangers

7.2 Inlage i.p.v. overlagen

4) Hergebruik in 
asfaltmengsels

5) Productiemethoden 
met minder energie

6) Alternatieve 
grondstoffen

7) Optimalisatie van de 
onderhoudsstrategie

5.2 Productie bij lage 
temperaturen (ZOAB)

• Produceren van asfalt bij lagere temperaturen (nu bij ZOAB). 

• Gebruik van bio-based hernieuwbare bindmiddelen, zoals lignine.6.1 bio-based bindmiddelen

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Fase van markttransformatie

De maatregelen bevinden zich in verschillende fasen van markttransformatie – sommigen zijn 
nog onvolwassen terwijl anderen al klaar zijn om opgeschaald te worden

4) Hergebruik in 
asfaltmengsels

5) Productiemethoden 
met minder energie

6) Maatregelen buiten 
het specifieke domein 
asfalt

7) Optimalisatie van de 
onderhoudsstrategie

1.2 ZOEAB+

2.2 Epoxy

2.1 Self-healing asfalt
2.3 Kwaliteitsborging tijdens 
verwerking 

3.1 Emissieloze en circulaire 
centrale

3.2 Overkappen 
bouwmaterialen

4.1 Hergebruik TL ZOAB 45%

4.2 Hergebruik  ZOAB >50%

4.3 Hergebruik  ZOAB 30%
4.4 Hergebruik  AC bin base 
50%

6.1 bio-based bitumen

5.2 Productie bij lage 
temperaturen (ZOAB)

6.2 Bitumen vervangers

7.1 Big data inzetten voor 
levensduurvoorspelling

7.2 Inlage i.p.v. overlagen

Fase 4: InstitutionaliseringFase 3: Kritieke massaFase 2: Competitie Fase 1: Projecten en pilotsFase 0: Urgentie creëren

1.1 Verjongingscrème

Ingroeipad: Oplossingen die klaar zijn om 
opgeschaald of geïnstitutionaliseerd te worden

Onvolwassen: Oplossingen die nog 
niet klaar zijn voor opschaling

1) Levensduur-
verlengende 
maatregelen

2) Asfaltmengsel met 
een langere levensduur

3) Duurzame 
asfaltcentrales (andere 
energievoorziening)

5.1 Productie bij lage 
temperaturen (AC bin/base)

Bronnen: Voor omschrijving van de markttransformatie fasen zie 
bijlage I; plaatsing van maatregelen in fasen door Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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De verdere ontwikkeling en implementatie van de maatregelen moet leiden tot de volgende 
resultaten

18

Verwacht resultaat maatregelen

Asfalt uit fossiele 
grondstoffen

Asfalt uit bio-based
grondstoffen

Hergebruik van 
asfalt

Uitstoot 
asfaltcentrales

2022 2030

Levensduur-
verlenging

Bronnen: Rijkswaterstaat, NewForesight analyse.

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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De resultaten van de maatregelen moeten uiteindelijk bijdragen aan een reductie in emissies 
en primair grondstoffen gebruik 

19

Verwachte impact maatregelen (reductiepad)

Figuur 4: Reductiepad CO2-uitstoot in kT CO2/jaar Figuur 5: Reductiepad primair grondstofgebruik in miljoen ton/jaar

• Voor wegverharding is voor een viertal scenario’s het effect op CO2-reductie (figuur 4) en gebruik van primaire grondstoffen (figuur 5) berekend:

1. Zonder aanvullende maatregelen. Situatie indien er geen aanvullende maatregelen worden genomen. De verwachting is een groeibehoefte van 15% tot 2030, vergeleken 
met 2020. Dit komt door meer overstap van ZOAB naar twee-laags ZOAB door geluidswetgeving, en door wegverbreding. 

2. Autonoom: Situatie indien door wordt gegaan met het uitvragen van duurzaamheid en toepassen van technieken waar al gevalideerde mengsels van zijn, en in de productie 
wordt gestuurd op kwaliteitsborging en het naleven van aanlegprotocollen.

3. Uitdagend: De situatie bij een ETS prijs van 100 euro/ton CO2-eq.

4. Maximaal: Situatie bij hoogwaardiger hergebruik in asfaltmengsels (ZOAB, TL ZOAB en AC-bin base), de toepassing van inlays i.p.v. overlays, en emissieloos en circulair maken 
van asfaltcentrales. 

Bronnen: Expert judgement Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Op basis van de markttransformatieanalyse is de volgende actieagenda opgesteld

21

Sleutelproces Actie Belangrijke partners

1. Urgentie- en 
visieontwikkeling

• Vergroten van collectief en zoeken naar commitment. • Medeoverheden, marktpartijen, 
kennisinstellingen.

2. Kennisontwikkeling 
en -uitwisseling

• Kennisopbouw en dataverzameling rondom wegenbouw (bijv. rondom levensduurvoorspelling) 
helpt RWS met stellen en monitoren van doelen.

• RWS heeft meerjarig kennisprogramma met de 
TU-Delft en TNO.

• Expertise opbouwen en verspreiden rondom maatschappelijk verantwoord inkopen en hoe je 
hiermee markttransformatie stimuleert in de asfaltsector.

• PIANOo , overheden, buyer group duurzame 
wegverharding.

• Levensduur bepalen self-healing asfalt en epoxybitumen. • RWS.

• Pilot (‘demonstrator’) project emissievrije en circulaire asfaltcentrale. Voorstel is ingediend bij 
het Nationaal Groeifonds vanuit Duurzame Materialen NL. 

• Initiatiefnemers van rijk, provincie en markt. 

• Pilot Asphalt recycling train (in situ sloop/productie). • Dura Vermeer, RWS.

• Pilot voor de circulaire weg (hoogwaardig hergebruik, materialenpaspoort, data). • Gemeente Amersfoort, Utrecht, Provincies NB, NH 
en Overijssel, TU Delft, ABN AMRO, Nederlandse 
Waterschapsbank, Dura Vermeer, Sweco.

• Pilot “verwijderen met stoom” voor slim verwijderen voor hoogwaardiger hergebruik. • RWS.

• Onderzoek naar de optimale hergebruikpercentages die hoogwaardig hergebruik in de toekomst 
mogelijk maken.

• RWS.

• Onderzoek of pilot voor scheiden van asfaltgranulaat naar bouwstoffen mastiek en aggregaat, 
bijv. PA-stone.

• RWS.

• Uitvoeren en versnellen van validatieproces voor nieuwe mengsels door beter zicht op nieuwe 
innovaties, beschikbaar stellen van proefvakken voor validatie, en mogelijk maken van 
groepsvalidatie. 

• Rijkswaterstaat (voor het hoofdwegennet)
• CROW-asfaltkwaliteitsloket voor overige wegen
• opdrachtnemers

Actieagenda (1/3)

Bronnen: Voor omschrijving van de sleutelprocessen zie bijlage III; 
invulling van actieagenda door Rijkswaterstaat en NewForesight.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Op basis van de markttransformatieanalyse is de volgende actieagenda opgesteld
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

2. Kennisontwikkeling 
en -uitwisseling

• Onderzoek naar circulaire en bio-based bindmiddelen voor asfalt. • Initiatiefnemers van rijk, provincie en markt 
hebben voorstel aan Nationaal Groeifonds 
ingediend.

• Ketenbrede samenwerking via 
innovatieprogramma Chaplin.

• Nieuwe grondstoffen toetsen op technische en milieutechnische risico’s voor zowel de eerste 
levenscyclus als de daarop volgende levenscycli van asfalt.

• TNO, RWS.

• Nader onderzoek naar sterkte en duurzaamheidswinst inlage i.p.v. overlagen. • RWS.

3. Marktontwikkeling • Grootschalig toepassen levensduur verlengende maatregelen op rijkswaterstaatwegen via 
onderhoudsprogrammering, inkoop, uitvoering en monitoring.

• RWS.

• Voorwaarden creëren om de levensduur van asfalt van 10 naar 15 jaar te verlengen. • RWS, opdrachtnemers.

• Koploperaanpak waarbij de milieu kosten indicator (MKI) op enkele projecten zo ambitieus is 
gesteld dat alleen aannemers die voorlopen op duurzaamheid daarop kunnen inschrijven.

• Pelotonaanpak waarmee met een, in de tijd steeds ambitieuzere, milieu kosten indicator (MKI) 
op duurzaamheid wordt gestuurd in gunningscriteria en eisen van alle projecten.  

• RWS, opdrachtnemers.

• Vraag aggregatie door samenwerking in een buyer group van opdrachtgevers. • Momenteel bestaat buyer group uit RWS en 
provincies (Noord-Holland, Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijssel).

• Uitbreiding naar meer provincies en gemeenten is 
gewenst.

4. Creatie van 
geloofwaardigheid en 
legitimiteit van 
oplossingsrichting

• Definiëren van de duurzame productgroepen die in productie kunnen worden genomen. • RWS, Asfaltimpuls, CROW en marktpartijen.

Actieagenda (2/3)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Bronnen: Voor omschrijving van de sleutelprocessen zie bijlage III; 
invulling van actieagenda door Rijkswaterstaat en NewForesight.
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Op basis van de markttransformatieanalyse is de volgende actieagenda opgesteld
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Sleutelproces Actie Belangrijke partners

5. Mobilisatie van 
financiële middelen en 
human capital

• - • -

6. Sector coördinatie en 
organisatie

• Sector samenbrengen om oplossingen op te schalen. • Asfaltimpuls? CROW? Buyergroup?

• Regie op vrijkomend asfaltgranulaat bij opdrachtgevers b.v. via afvalplannen • Asfaltimpuls, CROW (werkgroep asfalt).

7. Wetgeving en beleid 
aanpassen

• Stimuleren van de verduurzaming van asfaltcentrales door inzet van EU-ETS (centrales van 
‘carbon leakage’ lijst afhalen). 

• Onderzoeken mogelijkheid tot stimuleren van markt via nationale CO2 heffing, subsidies.

• I&W, EZ.

• Brede verankering van inzet nieuwe materialen door aanpassing van regelgeving en aanpassing 
van interne RWS onderhoudssystematiek, -planning en –advisering & uitvoeringskaders.

• RWS, Asfaltimpuls, CROW.

• Uitstoot benzeen dat in een aantal centrales vrijkomt bij de productie van asfalt uit 
asfaltgranulaat binnen wettelijke kaders brengen door aanpassen productieproces. 

• Asfaltcentrales.

Actieagenda (3/3)

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda

Bronnen: Voor omschrijving van de sleutelprocessen zie bijlage III; 
invulling van actieagenda door Rijkswaterstaat en NewForesight.
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In de transitie naar duurzame wegverharding hebben alle partijen uit de sector een rol te 
spelen

24

Opdrachtnemers

• Rol: (i) Uitvoeren van projecten, (ii) voldoen aan
milieueisen, (iii) investeren in ontwikkeling en
innovatie, en (iiii) meewerken aan regelgeving en
kennisdeling.

• Voorbeelden van partijen: Ballast Nedam, BAM,
Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, KWS, Strukton,
Van Gelder. Ondernemersorganisatie Bouwend
Nederland, Vakgroep Bitumineuze Werken.

Kennisinstellingen

• Rol: (i) Ontwikkelen en verspreiden van
wegenbouw- en duurzaamheidskennis, (ii) helpen
met monitoren van de transitie.

• Voorbeelden van partijen: TNO, TU Delft, CE Delft,
Universiteit Twente, Universiteit Utrecht,
Wageningen Universiteit, EIB, VNO, NIBE, Chaplin,
CROW (+ asfaltkwaliteitsloket), Asfalt-Impuls,
Bouwcirculair (Asfaltketen).

Andere marktpartijen

• Rol: (i) Ontwikkelen en leveren van additieven en
alternatieve grondstoffen en (ii) kennisontwikkeling
en kennisinzet aan opdrachtgevers en
opdrachtnemerszijde.

• Voorbeelden van partijen: Chaplin (bio-based
materialen), ESHA, Latexfalt, Cargill, etc.

Rijkswaterstaat

• Rol: (i) Ambitie voor 2030 vertalen in doelen en
tussendoelen, (ii) stimuleren en valideren innovaties
(iii) opstellen duurzaamheidseisen (iv) uitvoering
geven aan duurzaamheidsambities voor de
rijkswegen.

Andere overheidsorganisaties / wegbeheerders

• Rol: (i) Langjarig vasthouden urgentie en faciliteren
besluitvorming middelen (II) Samenwerken via
buyergroup, innovatieprogramma’s bio-based asfalt
& duurzame asfaltcentrales, kennisuitwisseling.

• Partijen: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat,
provincies, gemeenten, koepelorganisaties (VNG,
IPO, Unie van Waterschappen), PIANOO, WOW
(platform van weg- vaarweg- en waterbeheerders).

Rollen en verantwoordelijkheden

Duurzame 
wegverharding

Regelgeving

• Rol: Aanpassen en ontwikkelen van technische- en
inkoopregelgeving.

• Voorbeelden van partijen: Asfaltimpuls (technische
regelgeving ontwikkelen), PIANOO (inkoopregelgeving
ontwikkelen), CROW (beheerder technische regelgeving
asfalt), NEN.

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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Het succes van de strategie in deze roadmap is afhankelijk van een aantal factoren & kent 
verschillende risico’s; het is belangrijk risico’s te monitoren en mitigeren 
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Succesfactoren, risico’s, en monitoring & mitigatie acties

Succesfactoren

1. Visie & ambitie: Sector brede lange termijn 
visie op inhoud en organisatie voor 
wegverhardingen, en duidelijke focus in 
ambitie/doelen van overheid en markt als 
geheel.

2. Consistentie & betrouwbaarheid: Langjarige 
eenduidigheid in inkoopstrategie van 
verschillende overheden, inclusief 
aanscherping eisen.

3. Mandaat & middelen: Top in organisaties 
geven werknemers mandaat voor actie en 
verduurzaming wordt verankerd in 
organisatiestrategie. Er worden voldoende 
middelen (financieel, arbeidskrachten) vrij 
gemaakt voor het stimuleren van onderzoek, 
innovaties & opschaling van oplossingen.

4. Kennis & experimenteren: Voldoende 
fundamentele kennisontwikkeling en -deling 
over kwaliteit en levensduur van asfalt, en 
ruimte om te experimenteren met nieuwe 
technieken (waarbij fouten mogen worden 
gemaakt).

Risico’s

• Onvoldoende beschikbaarheid van secundaire 
grondstoffen voor toplagen (door groei areaal) en 
fundering (door afname betongranulaat als afval uit 
andere keten).

• Vrijkomen van dampen (benzeen en PAK’s) bij de 
productie van duurzaam asfalt. Dit kan een rem op 
hergebruik veroorzaken.  

• Kortere  levensduur van duurzame mengsels
• Slechte herbruikbaarheid additieven.

• Onvoldoende gekwalificeerd personeel in de keten 
om veranderingen aan te kunnen jagen. 

• Onvoldoende financiële middelen in de keten om 
duurzame investeringen te kunnen doen.

Monitoring & mitigatie acties

• Plotselinge verandering in beleid vanuit de overheid.

• Inzetten op bio-based alternatieven.
• Nadere probleemanalyse wegfunderingen.

• Toepassen maatregelen om vrijkomen benzeen 
binnen de uitstootnorm te krijgen.

• Extra materiaalonderzoek naar alternatieven.

• Behoeften sector voor gekwalificeerd personeel in 
beeld brengen.

• Verbinding met kennisinstellingen voor opleiden 
juiste mensen.

• Inventarisatie van behoefte sector aan financiële 
middelen.

• Verbinding met financiële instellingen.

• Op de hoogte blijven van beleidsontwikkelingen en 
communiceren met sector.

• Organiseren van lobby voor juiste richting.

Bronnen: Rijkswaterstaat.

1. Context van transitiepad 2. Waardeketen & marktdynamiek 3. Maatregelen & fasen 4. Resultaat & impact 5. Actieagenda
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1. Markttransformatie
theorie

2. Markttransformatie
rollen & mogelijke acties

3. TransMissie
sleutelprocessenBIJLAGE
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Markttransformatie theorie is gebaseerd op systeemdenken die zich specifiek richt op het 
beïnvloeden van de marktdynamiek door het activeren van verschillende stakeholders
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• Annex I: Markttransformatie model 

Bronnen: Lucas Simons en André Nijhof (2020) “Changing the Game: 
Sustainable Market Transformation Strategies to Understand and Tackle 
the Big and Complex Sustainability Challenges of Our Generation.” 

De markttransformatie fasen

De ‘Inceptie’ fase
wordt gekenmerkt
door beginnend
bewustzijn van
problemen, en losse
pilot projecten om
oplossingen te
ontwikkelen.

De ‘Competitie’ fase
wordt gekenmerkt door
concurrentie op
duurzaamheid door
koplopers en de creatie
van marktprikkels om in
te zetten op
oplossingen.

De ‘Kritieke massa’
fase wordt
gekenmerkt door
samenwerking en
creatie van de juiste
voorwaarden voor
verandering.

De ‘Institutionalisering’
fase wordt gekenmerkt
door verankering van
het nieuwe normaal,
bijvoorbeeld in wet- en
regelgeving.

Wat helpt de markttransformatie theorie ons te begrijpen?

Markttransformatie theorie helpt ons inzicht te krijgen in transformatie naar een
duurzamere sector. Het onderscheidt vier fasen waar een duurzame oplossing
doorheen moet, met elk zijn eigen kenmerken. Ook identificeert het zeven
sleutelprocessen die goed moeten functioneren om een oplossing naar de
volgende fase te brengen. Alle fases moeten worden voltooid om een
transformatie succesvol te laten verlopen.

Hoe wordt het gebruikt?

Elke fase wordt gekenmerkt door zijn eigen unieke marktdynamiek, niveaus van
organisatie, barrières, risico's en kansen. De sleutelprocessen moeten in elke fase
goed functioneren, echter het belang en de invulling van de sleutelprocessen
verschilt per fase. Dit betekent dat in elke fase, een andere set van strategieën en
interventies nodig is om vooruitgang te boeken en te borgen.

Voor een succesvolle transformatie is het daarom cruciaal om te bedenken wie,
wat wanneer moet doen om de sleutelprocessen goed te laten functioneren en
oplossingen naar de volgende fase te brengen. Verschillende partijen hebben
andere rollen en verantwoordelijkheden in een transformatie proces (zie bijlage
III), met een toenemende mate van samenwerking en coördinatie in de tijd.

Hoe is het toepasbaar in dit onderzoek?

Het NewForesight Markttransformatiemodel is gebruikt om de mate van
organisatie en marktdynamiek te begrijpen in de relevante waardeketen en
markt, voor verschillende duurzame maatregelen. Door te snappen in welke fase
een maatregel zit kunnen er strategieën worden bedacht om de maatregel naar
de volgende fase van markttransformatie te brengen.

"In plaats van één 'magic bullet'-benadering vereist duurzame
markttransformatie dat we begrijpen in welke fase een oplossing zich bevindt;
wat de mogelijke barrières zijn die ons beletten vooruitgang te boeken; en wat
de succesfactoren zijn om de overgang naar de volgende fase te maken."

InstitutionaliseringKritieke massaCompetitieInceptie

©
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ew
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Bijlage I: Markttransformatie theorie
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In elke fase van markttransformatie moeten stakeholders een verschillende rol te spelen om 
sleutelprocessen goed te laten verlopen en oplossingen naar de volgende fase te brengen
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1. Inceptie 2. Competitie 3. Kritieke massa 4. Institutionalisering

Overheid
• Initieer pilots

• Stimuleer innovatie

• Geef subsidies

• Maak visie en criteria duidelijk

• (H)erken / beloon koplopers

• Duurzame inkoop

• Creëer een visie en platforms

• Neem beleidsdrempels weg

• Koop alleen in bij voorlopers

• Subsidieer onrendabele top

• Neem politieke verantwoordelijkheid

• Zet wet- en regelgeving op / 
veranker

• Biedt financiële stimulans

Bedrijven • Start met MVO

• Ondersteun goede doelen

• Neem deel aan projecten

• Onderscheid je van anderen

• Creëer of omarm standaarden,  labels, 
rankings, indexen

• Werk samen met je waardeketen

• Vorm en participeer in platforms

• Formuleer een sector strategie

• Stel non-competitieve agenda op

• Werk mee aan wetgeving

• Positieve lobby 

• Zorg dat achterblijvers er bij komen

NGO’s • Voer campagne

• Participeer in projecten

• Maak actie-agenda

• Beloon koplopers / straf achterblijvers

• Ondersteun strategie bedrijven

• Accepteer realiteit bedrijven

• Participeer in platforms

• Speel rol als waakhond

• Ga voor opschaling

• Discussieer met politiek

• Monitor de ontwikkeling

• Zorg voor transparantie

Financiële 
instellingen 

• Ondersteun goede doelen

• Start MVO of eigen stichting

• Begin projecten

• Beloon koplopers

• Ondersteun je klanten

• Biedt speciale groene services

• Participeer in platforms

• Help met structureren van maatregelen

• Positieve engagement bedrijven

• Voer (investerings)beleid in

• Durf ook uit te sluiten

• Blijf koplopers belonen

Kennis 
instellingen

• Geef urgentie aan

• Formuleer een agenda

• Bepaal frameworks

• Onderzoek best practices

• Monitor ontwikkeling

• Geef verbeterpunten aan

• Stap in ecosysteem bedrijven

• Adviseer politiek

• Monitor ontwikkeling

• Hamer op doorgaande verbetering

• Optimaliseer de instituties

• Wijs op bijeffecten

Bronnen: Lucas Simons en André Nijhof (2020) “Changing the Game: 
Sustainable Market Transformation Strategies to Understand and Tackle 
the Big and Complex Sustainability Challenges of Our Generation.” 

Bijlage II: Markttransformatie rollen & mogelijke acties
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In elke fase van een transitie zijn er 7 sleutelprocessen die goed moeten functioneren
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Bijlage III: TransMissie© sleutelprocessen

1. Urgentie- en visieontwikkeling

2. Kennisontwikkeling en -
uitwisseling

3. Marktontwikkeling

4. Creatie van geloofwaardigheid en 
legitimiteit van oplossingsrichting 

5. Mobilisatie van financiële 
middelen en human capital

6. Sector coördinatie en organisatie

7. Wetgeving en beleid aanpassen

TransMissie© model

• De TransMissie sleutelprocessen
bouwen voort op Duurzame
Markttransformatie theorie1 en
de functies van Mission Driven
Innovation Systems (MIS)
theorie2.

• Let op! Dit gaat om een concept
versie van de sleutelprocessen en
deze zullen nog verder
uitgewerkt en onderbouwd
worden.

• Is het duidelijk dat er een duurzaamheidsprobleem is, en is er reden en 
urgentie voor verandering?

• Is er een visie waar we heen willen om het probleem op te lossen?

• Weten we wat mogelijke oplossingen zijn?
• Wordt voldoende kennis opgebouwd om deze oplossingen te ontwikkelen? 

• Worden koplopers (‘first movers’) met nieuwe duurzame oplossingen 
(h)erkend en beloond?

• Ontstaan er niche markten en worden deze opgeschaald?

• Is het duidelijk welke oplossingen wenselijk zijn om de visie te realiseren?
• Hebben deze oplossingen voldoende geloofwaardigheid en legitimiteit?

• Zijn er genoeg financiële middelen en ‘human capital’ om de gewenste 
oplossingen te ontwikkelen en op te schalen? 

• Zijn er voldoende middelen voor goed functioneren van sleutelprocessen? 

• Is er voldoende coördinatie tussen sector partijen om duurzame 
oplossingen te ontwikkelen en wordt de sector georganiseerd om deze 
oplossingen het nieuwe normaal te maken? 

• Worden wetgeving en beleid aangepast om nieuwe duurzame oplossingen 
te ontwikkelen en op te schalen, en het oude niet-duurzame systeem af te 
breken?

KernvraagSleutelproces

Bronnen:
1. Simons, Lucas en Nijhof, André. (2020).
“Changing the Game: Sustainable Market
Transformation Strategies to Understand and
Tackle the Big and Complex Sustainability
Challenges of Our Generation.”
2. Elzinga et al. (2020) “Het Missie-gedreven
Innovatiesysteem: Uitbreiding ‘Technologisch
Innovatie Systeem’-raamwerk ter monitoring
van de Circulaire Economie.” Working Paper.


