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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



ca 174kTca 174kT

Wegverharding behoort binnen RWS tot de 
werksoorten met de meeste klimaatimpact

ca 700kTca 700kT
Winning en 
Productie

Transport

Aanleg

Einde levensduur

Winning en 
Productie

Transport

Aanleg

Einde levensduur

Opgave wegverharding



Toetsing concept:
-eigen organisatie
-sector
-medeoverheden

Potloodschets roadmap
uitwerken proces

Opstellen eerste concept roadmap

Proces van opstellen
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A.Reductiepad

B. Ingroeipad

C. Acties
• Governance
• Contractering
• Techniek
• Financiering

Bestuurlijk 
vaststellen van 

roadmaps

Verifiëren aannames en werken aan inhoudelijke 
onderbouwing

jan-mrt 2021   apr-aug 2021 sept-okt 2021 nov-dec 2021 dec-feb 2022

Van concept naar 
definitief: 
- Intern vaststellen

• Kick off 15 april
• Gesprekken met diverse betrokkenen

en in verschillende platforms



Maak meer gebruik
van het 

asfaltkwaliteitsloket
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Stel maar 
gewoon eisen. 
De markt volgt

echt wel!

Markt gaat echt
bewegen als de 
gezamenlijke

opdrachtgevers een
langjarig consistent 

beleid voeren

Toets als 
opdrachtgever op 

de 
aangeboden

duurzaamheids
belofte

Jullie willen als
Rijkswaterstaat
sneller dan de 
rest van de 

keten

Ga vooral
door met 

MKI

Stop met
mengsels en 
producten die

zich niet lenen voor 
circulair

hergebruik of dit 
remmen

Validatietrajecten
moeten sneller

Laten we 
vervolgstappen maken 

met
PIM - later richting

materialen paspoort.

Duurzame keuzes
leveren in de 
praktijk soms

spanning op met 
hinder- en 

geluidsdoelstellingen
.

Voor Life Cycle Cost
Benadering is het nodig 

om een 
Model voor  

levensduurvoorspellling
vast te
stellen

Maak de 
verbinding met 

andere
opgaven zoals

de 
energietransitie

Gezamenlijke
inkoopstrategie

Circulariteit
moet concreter 

worden
gedefinieerd



De oogst - 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

Voor betrokken partijen 
geldt in het algemeen dat 
de ambitie van I&W wordt 
onderschreven maar het 
tempo niet.

De sector houdt in het 
algemeen 2050 aan i.p.v. 
2030



De oogst -

Top 10 

kritische succesfactoren

1. Lange termijn visie op inhoud en organisatie voor 
de (wegverhardingen)sector

2. In iedere organisatie is urgentie van 
verduurzaming verankerd in organisatie-strategie 
(top steunt werkvloer; budget voor innovaties)

3. Focus in ambitie/doelen van overheid (en markt) 
als geheel

4. Eenduidigheid in inkoopstrategie van 
verschillende overheden, ook langjarig, inclusief 
aanscherping eisen

5. Voldoende perspectief op terugverdienen 
investeringen

6. Voldoende bevlogen en deskundige medewerkers

7. Ontwikkelen en delen fundamentele kennis over 
kwaliteit en levensduur van asfalt

8. Voldoende ruimte om te experimenteren met 
nieuwe technieken (waarbij fouten mogen 
worden gemaakt).

9. Ondersteunende financiële regelingen gericht op 
versnelling

10. Ondersteunende wet- en regelgeving, richtlijnen 
en tools



Roadmap
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Geeft aan hoe we samen 
toewerken naar het einddoel

 Instrument om kwalitatieve en 
kwantitatieve tussendoelen en 
stappen vast te leggen

 Gezamenlijk referentiekader

Reductiepad

Ingroeipad

Acties

• Beleid
• Contractering

• Techniek & 
Proces

• Financiering

Reductiepad -> effecten

Ingroeipad -> maatregelen/oplossingen
Acties          -> invulling ingroeipad



Ingroeipad
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Maatregelen/oplossingen

Verlengen levensduur asfalt

Hergebruik in mengsels

Asfalt met langere levensduur

Productiemethodes

Energievoorziening centrales

Maatregelen buiten asfaltdomein

Optimalisatie onderhoudsprogrammering



autonoom

uitdagend

maximaal

+ energietransitie

+ verdere
maatregelen

uitvraag zonder 
duurzaamheid

Reductiepad

Reductiepad
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Actiepad
gericht op:

 In inkoop de markt uitdagen om te 
verduurzamen

 (RWS-)wegenbouwkennis op peil 
houden en brengen om de juiste 
innovaties te kunnen toepassen en 
stimuleren

 Zichtbare introductie van  innovaties 
en opschaling daarvan

 Interne RWS-processen en 
randvoorwaarden meerjarig op orde 
om de strategie uit te voeren

 Innovatieve doorbraken (disruptief)
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 Koploperaanpak
 Buyergroup duurzaam asfalt
 Stappenplan aanscherping MKI eis

 Vierjarig kennisprogramma met TNO 
en TU Delft

 Kennis biobased bitumen (Chaplin)

 (Versnelde) validatie van nieuwe 
mengsels

 Toepassing van verjongingscrèmes

 Proces inrichten om verjongingscrèmes 
breder in te kunnen zetten

 Toekomst asfaltcentrales
 “De nieuwe weg”

Mix van acties, o.a.



Een paar acties uitgelicht



Toetsing concept:
-eigen organisatie
-sector
-medeoverheden

Potloodschets roadmap
uitwerken proces

Opstellen eerste concept roadmap

Afronding
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A.Reductiepad

B. Ingroeipad

C. Acties
• Governance
• Contractering
• Techniek
• Financiering

Bestuurlijk 
vaststellen van 

roadmaps

Verifiëren aannames en werken aan inhoudelijke 
onderbouwing

jan-mrt 2021   apr-aug 2021 sept-okt 2021 nov-dec 2021 dec-feb 2022

Van concept naar 
definitief: 
- Intern vaststellen

• Kick off 15 april
• Gesprekken met diverse betrokkenen

en in verschillende platforms


