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Voorwoord

In de afgelopen jaren waren wij getuige van een tal van gebeurtenissen die het gevolg zijn van 
klimaatverandering. Denk aan de overstromingen in Limburg vorig jaar en de droge zomers op een rij. 
Om de consequenties van klimaatverandering verder te beperken, moeten wij maatregelen nemen 
tegen de opwarming van de aarde. Op wereldleidersniveau is daarom afgesproken om in 2050 geen 
CO2 meer uit te stoten. Het ministerie van IenW wil sneller. Onze ambitie is om in 2030 klimaat
neutraal en circulair te werken. 

De tijd dringt. Het roer moet om.

Wil Rijkswaterstaat ook in toekomst de taken blijven uitvoeren, dan moeten wij onze CO2 impact en ons 
primair grondstofgebruik drastisch omlaag brengen. De vraag is natuurlijk; hoe bereiken we dat? Voor 
onze kunstwerken geldt dat 89% van de CO2-uitstoot bij de aanleg wordt veroorzaakt door de 
betonproductie.

Met dit document willen wij onze collega’s en de sector laten zien hoe we onze taken, in de toekomst 
willen uitvoeren. Ook geven we een eerste kijk op welke instrumenten wij hiervoor gebruiken. Door dit 
met elkaar te delen en hierover in gesprek te blijven, werken wij samen aan een veilig, leefbaar en 
bereikbaar Nederland. Leefbaar door dagelijks te werken aan een duurzame leefomgeving, zodat ons 
land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek is om te leven.

Maya Sule
Programmamanager transitiepad Kunstwerken
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Focuspunten voor 
verduurzaming van beton

Dit document is een Rijkswaterstaat document en is een praktische vertaling van de strategie klimaat
neutrale en circulaire infrastructuur. Dit document is bedoeld voor interne afstemming, maar ook om 
externe partijen mee te nemen in onze ambities en de invulling daarvan. Al langer merken we dat we 
de invulling van de ambities, en daarmee de transitie om klimaatneutraal en circulair projecten uit te 
voeren, niet alleen kunnen. Met dit document dragen we bij aan een nog betere samenwerking om 
gezamenlijk deze transitie vorm te geven.

Dit document is opgesteld voor iedereen die werkzaam is in de infrastructuur en met beton te maken 
heeft. Specifiek voor (project)medewerkers van Rijkswaterstaat die ook invulling geven aan de 
verduurzaming van beton bij de realisatie van infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.

Dit document volgt op hoofdlijnen de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en  
de afspraken van het Betonakkoord. Het richt zich specifiek op de invulling van die ambities en de acties 
voor Rijkswaterstaat. Op detailniveau kunnen er daardoor afwijkingen ontstaan ten opzichte van het 
Betonakkoord. Met name omdat Rijkswaterstaat zich voornamelijk richt op constructieve toepassingen 
van beton, en nu al een grootverbruiker is van hoogovencement (CEM III/B) in plaats van het minder 
milieuvriendelijke Portlandcement (CEM I). De oplossingen voor Rijkswaterstaat om beton en beton
constructies nog verder te verduurzamen zijn daarom nog uitdagender.

Dit document is tot stand gekomen met behulp van de werkgroep van het cluster beton van het 
Transitiepad Kunstwerken (TK). 

De resterende beschikbare tijd is 8 jaar om onze opgaven 
klimaatneutraal invulling te geven. Het is nu de tijd om te 
veranderen.
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1 De ambitie

Rijkswaterstaat streeft naar klimaatneutraliteit, geen CO2
1uitstoot en een circulaire economie met 

waardebehoud van betonconstructies op het hoogste niveau in 2030. 17% van de CO2uitstoot van 
Rijkswaterstaat wordt veroorzaakt door het gebruik van beton door de realisatie van projecten. In  
dit document geven we allereerst inzicht in wat er binnen het bereik ligt van Rijkswaterstaat om nul 
CO2uitstoot in ons betonwerk te realiseren. Maar ook welke hulp nodig is vanuit het ministerie en 
Brussel, om die verduurzamingskansen in te vullen die op nationaal en Europees niveau liggen. 

In dit hoofdstuk zijn de algemene ambities voor 2030 vanuit het ministerie specifiek gemaakt voor 
beton. In hoofdstuk 2 werken we deze uit in concrete oplossingsstrategieën. 

In dit document beschrijven we concrete stappen  om de ambities te behalen.

• Volledig klimaatneutraal werken 
Dat betekent voor beton dat alle broeikasgasemissies over de hele keten maximaal gereduceerd 
moeten worden; van grondstofwinning tot en met de verwerking van beton aan het einde van de 
levensduur - met als ambitie: 0 broeikasgasemissies. 

• Circulair werken 
Behoud van waarde vindt altijd plaats op het hoogste niveau van constructie, element en materiaal. 
Dit betekent dat hergebruik op een lager liggend niveau alleen gedaan wordt als dit op een hoger 
gelegen niveau niet kan. 

• 50% minder gebruik van primaire grondstoffen 
De helft minder primaire materialen in iedere kubieke meter beton. Het gebruik van secundair 
materiaal krijgt fors meer invulling. Het vrijkomende beton maken we geschikt zodat het hoogwaardig 
hergebruikt wordt in nieuw beton. Dit betekent dat stoffen die dat proces belemmeren of toxisch zijn, 
uitgesloten worden. 

Dit zijn uitdagende ambities die we in een korte tijd moeten realiseren. Met de klimaatverandering die nu 
al merkbaar is, wordt de noodzaak alleen maar groter om werk te maken van verduurzaming en ook voor 
beton. 
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Figuur 1: Overzicht van de te verwachten daling in de CO2-emissies tot 2030. 

1 Waar gesproken wordt over CO2 wordt CO2-equivalent bedoeld.
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Besparing
Bovenstaande figuur geeft een eerste berekening van de CO2-reductie voor beton tot aan 2030 binnen 
Rijkswaterstaat. 

Op het materiaalniveau van beton bereiken we waarschijnlijk maximaal 16% CO2-reductie in 2030.  
Dat lijkt weinig, maar dat komt doordat Rijkswaterstaat reeds een deel van de door het Betonakkoord 
geschetste handelingsperspectieven al uitvoert. Zoals het standaard toepassen van CEMIIIbeton
mengsels met een relatief lage CO2emissie. De 16% is alleen mogelijk als de geïdentificeerde innovaties 
worden doorontwikkeld. 

Op constructieniveau kan zo’n 20% aan CO2-emissie extra worden bespaard, door het toepassen van 
levensduur verlengende maatregelen en hergebruik van constructies en onderdelen. Met de combinatie 
van de reducties op materiaal- en constructieniveau zorgt Rijkswaterstaat voor ca. 35% daling van de 
CO

2-emissies. 

Met de kennis van nu resteert dan 65% van de CO2-emissie van beton ten opzichte van de klimaat-
neutrale ambitie. 35% hiervan kan gereduceerd worden vanuit de doorontwikkeling van innovaties. 
Hiervoor is vooralsnog geen pasklare oplossing om de productie van te voorzien. Samen met onze 
partners van het betonakkoord wordt er geïnnoveerd met nieuwe betonmengsels, maar nu nog met 
grondstoffen die niet toekomstvast zijn zoals hoogovenslak en vliegas.

Samenwerking
Een aantal doelstellingen kunnen we halen met acties vanuit Rijkswaterstaat en onze opdrachtnemers. 
Maar er is meer nodig. Rijkswaterstaat moet op zoek naar andere samenwerkingsvormen met 
innoverende marktpartijen, medeopdrachtgevers, het ministerie en zelfs op Europees niveau.

Systeemverandering
Naast het stimuleren van technische innovaties met ons inkoopbeleid, is een systeemverandering 
belangrijk om de laatste 30% te realiseren. Te denken valt aan een andere mobiliteitsstrategie die past bij 
het beschikbare wegennet. Evenals het doorzetten van de energietransitie zodat de productie, transport 
en verwerking van beton met groene energie kan. Wegverbredingen hebben er afgelopen jaren voor 
gezorgd dat er kunstwerken gesloopt zijn, die nog niet het einde van de technische levensduur hadden 
bereikt. Dit past niet in de geambieerde circulaire manier van werken. 

De vraag naar nieuw beton moet kleiner. Met een gelijkblijvende vraag naar nieuw beton, door 
bijvoorbeeld het verbreden van rijkswegen, redden we de klimaatdoelen op korte termijn met de huidige 
innovaties niet. Mogelijk kan een andere invulling van de mobiliteitsbehoefte hieraan bijdragen. 

Rijkswaterstaat kan deze systeemveranderingen niet geheel zelf in gang zetten, maar wil graag 
samenwerken met collega-overheden en marktpartijen om bij te dragen aan deze transitie.

De helft van de CO2 impact komt voor rekening van onze 
aanlegprojecten in traditioneel beton. Dit vraagt om nieuwe 
oplossingen, willen we onze ambitie realiseren.
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2jaarlijkse herijking
We zullen onze eisen tweejaarlijks herijken en aangescherpen. Zo blijft Rijkswaterstaat sturen op de 
CO2-reductie die maximaal haalbaar is. 
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2 Beton en betonconstructies 
in 2030

In dit hoofdstuk wordt eerst een totaalbeeld geschetst voor de oplossingsstrategieën voor gebruik  
van het materiaal en betonconstructies in 2030. In de daarop volgende paragrafen is per onderdeel 
uitgewerkt wat nodig is om dit beeld waar te maken. 

Voor de verduurzaming van beton wordt er onderscheid gemaakt op 2 niveaus: constructieniveau en 
materiaalniveau. De strategie en implementatie kunnen per niveau aanzienlijk verschillen. 

Op constructieniveau valt te denken aan het langer laten staan van betonconstructies of het hergebruiken 
van elementen. Terwijl op materiaalniveau heel andere aspecten spelen, zoals mengselverandering, 
recycling of het gebruik van grondstoffen.

Op de volgende pagina staat een beknopt overzicht van de 6 oplossingsstrategieën voor de verduur-
zaming van beton. In de rest van hoofdstuk 2 worden deze verder uitgewerkt. In hoofdstuk 3 maken  
we specifiek hoe we hier actief op gaan sturen in de projecten. Door gebruik te maken van deze stip  
op de horizon, verwachten we dat niet alleen de huidige innovaties een kans krijgen, maar ook nieuwe 
innovaties. Al deze innovaties en gezamenlijke stappen zijn nodig om te zorgen dat we uiteindelijk 
volledig CO

2- neutrale en circulaire betonconstructies bouwen.  
 

Oplossingsstrategieën op constructieniveau

Levensduurverlenging
Betonconstructies worden in 2030 vanuit waardebehoud niet meer om functionele redenen gesloopt. 
Hierdoor blijven constructies veel langer staan en bereiken minimaal hun technische levensduur. 
Levensduurverlenging wordt actief gestimuleerd door middel van monitoringsystemen. Deze richten 
zich bijvoorbeeld op het verkrijgen van inzicht in de constructieve veiligheid. Maar ook op het tijdig 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het mogelijk spreiden van verkeersbelastingen.

Hergebruik van elementen
In 2030 is het de standaard om bestaande constructies eerst op constructieniveau en dan op  
elementniveau te beoordelen. Zo bepalen we welke onderdelen we opnieuw kunnen gebruiken.  
Als de technische levensduur nog voldoet, maar een constructie niet aanpasbaar is, worden liggers  
van viaducten gedemonteerd en hergebruikt. Monitoring en het gebruik van informatie-chips 
onder steunen bij de beoordeling van geschiktheid en herbestemming van de constructie-elementen. 

Modulair en adaptief ontwerpen 
Nieuwe betonconstructies voor Rijkswaterstaat worden in 2030 toekomstbestendig ontworpen  
op basis van het langste functiebehoud. Constructies die vaker aangepast moeten worden, zoals 
viaducten over de snelweg en geluidsschermen zijn gestandaardiseerd. En zijn door gebruik van 
modules eenvoudig aan te passen of te verplaatsen, als dit nodig is voor functiebehoud. Constructies 
die juist lang op hun plaats blijven, zoals tunnels, sluizen of grote bruggen zijn robuust gebouwd,  
maar sluiten op elementniveau (zoals bijv. de breedte of aansluiting van een sluisdeur) aan op de 
standaardisering. 
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Oplossingsstrategieën op materiaalniveau

Geopolymeren en alternatief cement/beton
In 2030 komt bij de productie en het gebruik van het materiaal beton geen CO2 meer vrij. Als het beton 
nog Portlandcement klinker bevat, dan is die volledig CO2 en energieneutraal geproduceerd. Daarnaast 
zijn er ook voor veel toepassingsgebieden verschillende alternatieven in de markt, zoals geopolymeer-
beton met bijvoorbeeld biobased activatoren. De mengsels zijn gebaseerd op circulaire materialen en 
materiaalstromen van een circulaire economie. De mengsels bevatten geen schaarse materialen zoals 
poederkoolvliegas en geen verontreinigde grondstoffen.

Betonhergebruik en recycling 
Beton wordt gerecycled op het hoogste waardeniveau. Beginnend bij verlenging levensduur van  
de constructie, daarna pas hergebruik van elementen en als laatste optie pas recycling op materiaal-
niveau. In 2030 kunnen alle fracties die bij het breken van beton ontstaan, opnieuw in beton toegepast 
worden. In een nieuw betonmengsel wordt minimaal 50% secundair materiaal gebruikt, bij voorkeur 
uit de betonketen of bouwsector. 

Alternatieve wapening
In het beton van 2030 wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van wapeningsmaterialen. 
Nieuwe type wapeningsmaterialen worden efficiënt ingezet daar waar het nodig is. Ze roesten niet,  
zijn volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur van het constructieve element en worden 
volledig CO

2 en energieneutraal geproduceerd. Door de duurzaamheid van het wapeningsmateriaal 
zelf, kan ook het betonmengsel op slimme wijze worden ontworpen met lage cement/
bindmiddelpercentages.

2.1 Oplossingsstrategieën

In deze paragraaf worden de 6 oplossingsstrategieën van dit document verder toegelicht. Op het  
gebied van circulariteit zijn deze strategieën gekoppeld aan de Rladder, zie figuur 2.
De uitgangspunten zijn daarbij dat een hoger niveau op de R-ladder leidt tot waardebehoud op hoger 
niveau en daarbij op positieve wijze bijdraagt aan de circulaire economie. 
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2.1.1 Levensduurverlenging
Deze oplossingsstrategie is op het hoogste niveau gekoppeld aan circulair bouwen: namelijk op het 
niveau ‘rethink en reduce’. Dat betekent dat er heel vroeg in de projecten al besloten moet worden of 
nieuwbouw wel echt nodig is. In dit document werken we dat uit op constructieniveau van beton,  
maar het is ook belangrijk om na te denken over alternatieven op areaal en projectniveau. Is een 
wegverbreding echt nodig? Of kan er met alternatief vervoer (modal shift), smart mobility, spitsmijden, 
auto delen, een groter effect bereikt worden? Als het echt niet kan om een betonconstructie aan te 
passen of de uitbreiding nieuw te bouwen, dan pas wordt voor één van de overige oplossingsstrategieën 
gekozen, die op een lager niveau van de R-ladder ligt.

Dit betekent dat iedere betonconstructie behouden blijft, dus ‘behouden, tenzij…’. Voor het areaal van 
Rijkswaterstaat betekent dit dat constructies langer blijven staan, soms ook langer dan de oorspronkelijk 
beoogde technische levensduur. 

Het is hierbij van belang om te investeren in (nieuwe) versterkings en reparatietechnieken, waarmee 
bestaande kunstwerken opgewaardeerd kunnen worden, zoals externe wapening of overlagings-
technieken. 

De Universiteit van Utrecht stelt als uitgangspunt dat 
kwalitatief goede betoncasco’s van hun gebouwen niet meer 
gesloopt mogen worden. Dit is een inspirerend voorbeeld,  
ook voor onze kunstwerken.

2.1.2 Hergebruik van elementen
Deze oplossingsstrategie is een tweede optie als een constructie niet op zijn eigen locatie behouden  
kan worden. Van alle elementen kijken we eerst of deze op elementniveau hergebruikt kunnen worden, 
volgens de principes van circulair bouwen: ‘reuse’, ‘repair’ of ‘repurpose’. De beoordeling van de 
geschiktheid van bestaande elementen wordt daarbij heel belangrijk. Nieuwe monitoringstechnieken 
kunnen daarbij ondersteunen om inzicht te geven in de capaciteit van constructie-elementen, maar ook 
ter ondersteuning van het bepalen hoeveel belasting (bijvoorbeeld verkeer) een constructie in het 
verleden al heeft gehad. 
De informatie wordt opgeslagen in slimme ‘chips’, zodat deze bij het constructie-element aanwezig  
blijft. Op deze manier kunnen elementen hergebruikt worden in een lopend project of geplaatst op een 
marktplaats omgeving. Voor elementen die vrijkomen uit bruggen of viaducten is het gebruik van de 
Nationale Bruggenbank (nationalebruggenbank.nl) de standaard. 

2.1.3 Modulair en adaptief ontwerpen 
Nieuwe constructies die ontworpen worden, sluiten naadloos aan op de doelstellingen van de eerste 
twee strategieën. Het ontwerp is toekomstbestendig op basis van het langste functiebehoud. De basis 
hiervoor is ‘rethink’ waarbij de hoofdgedachte is om uit te gaan van modules met standaardmaten en 
koppelingen waardoor elementen in de toekomst eenvoudig zijn aan te passen of te verplaatsen, als dit 
nodig is voor functiebehoud. Dit geldt bijvoorbeeld voor geluidsschermen en liggers van viaducten. 
Constructies waarvan wordt ingeschat dat ze lang op hun plaats blijven, zoals tunnels, onderdoorgangen, 
sluizen, grote bruggen of integraalviaducten zijn toekomstvast gebouwd. Maar sluiten op elementniveau, 
zoals de breedte of aansluiting van een sluisdeur, aan op de standaardisering. 
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Door gebruik te maken van modules van bijvoorbeeld geprefabriceerd beton, kan veel milieuwinst 
behaald worden. Voordelen bestaan onder andere uit:
• Gestandaardiseerde elementen kunnen optimaal ingezet worden om adaptief en demontabel te 

bouwen.
• Een goed gecontroleerd productieproces, zonder directe weersinvloeden en met betere gelegenheid 

voor een goede nabehandeling.
• Mengseloptimalisatie kan op de meest efficiënte manier ingezet worden. Zo wordt bijvoorbeeld het 

gebruik van Portlandcement (CEM I) geminimaliseerd door te sturen op een langere ontkistingstijd.
• Minder hinder voor wegverkeer tijdens de bouw voorkomt CO2-emmissies van auto’s.

Uitwisselbaarheid van elementen is hierbij het uitgangspunt. Dit zorgt ervoor dat in de toekomst 
constructies makkelijker verbreed of verlengd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is er 
standaardisering nodig op het gebied van de aansluitingen van elementen onderling. De elementen 
zullen ook na langdurig gebruik losmaakbaar moeten zijn. Daarnaast moeten aansluitingen zo 
ontworpen worden dat elementen met een kortere levensduur (zoals een oplegging of voegovergang) 
tussentijds vervangen kunnen worden. Hiermee wordt de levensduur van het kunstwerk uiteindelijk 
verlengd.

2.1.4 Geopolymeren en alternatief cement /beton
Bij het bouwen van nieuwe betonconstructies, moet er behalve op constructieniveau ook op materiaal-
niveau geoptimaliseerd worden. Deze oplossingsstrategie sluit aan bij circulair bouwen op het niveau: 
‘reduce’. 

Eén van de belangrijkste grondstoffen van beton is Portlandcement. Deze grondstof zorgt er voor dat  
het beton hard en sterk wordt, maar is tegelijkertijd de meest milieubelastende component van het 
materiaal zelf. Dit komt met name door de CO2-emissie die vrijkomt bij de productie van Portlandcement. 
Op materiaalniveau moet dan ook sterk ingezet worden op een daling van de MKI-waarde van beton 
(MKI=milieu kosten indicator). Als het beton in de toekomst nog Portlandcement klinker bevat, dan  
moet die volledig CO

2- en energieneutraal geproduceerd worden. Daarnaast zijn er in 2030 voor veel 
verschillende toepassingen, alternatieven in de markt zoals geopolymeerbeton of beton met biobased 
activatoren. 

Uitgangspunten voor mengsels

Eerste uitgangspunt van de nieuwe mengsels is dat de materialen die gebruikt worden, zullen zorgen 
voor een betere milieuprestatie van het beton, bij een zelfde of betere kwaliteit van het beton. 

Tweede uitgangspunt is dat de nieuwe mengsels ook weer gebroken en hergebruikt kunnen worden  
in een beheersbare en duurzame cyclus. Daarom kan beton niet gebruikt worden als (tijdelijke) 
opslagplaats van vervuilende (grond/ afval)stoffen. Zie hiervoor ook de oplossingsstrategie 
betonrecycling. Dit voorkomt op lange termijn vervuiling van de keten en maakt dat er in de keten  
zelf steeds hoogwaardig gerecycled kan blijven worden. Wanneer schadelijke stoffen geïmmobiliseerd 
worden in beton in plaats van te beheren in een depot, zorgen we voor een niet beheersbare verspreiding 
van milieubelastende stoffen door heel Nederland. Het beton als immobilisaat ziet er aan de buitenkant 
immers niet anders uit dan regulier beton.

Een derde uitgangspunt is dat het belangrijk is om bij de ontwikkeling van de nieuwe mengsels g 
een materialen te gebruiken die in een circulaire economie schaars zullen zijn, zoals bijvoorbeeld 
poederkoolvliegas (van steenkolen centrales). 
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Nieuwe innovatieve mengsels kunnen zich richten op het gebruik van alternatieve cementen, zoals 
bijvoorbeeld mengcementen met kalkzandsteenmeel of puzzolane materialen. Daarnaast kan ook op  
het betonniveau aan mengselontwikkeling gedaan worden door bijvoorbeeld gecalcineerde klei te 
activeren of gebruik te maken van andere reststromen vanuit de circulaire economie. Wat belangrijk is, is 
om bij het ontwikkelen van nieuwe beton(achtige) materialen rekening te houden met validatietrajecten. 
Marktpartijen kunnen mengsels bijvoorbeeld via het Betoninnovatieloket (BIL) indienen en daarna via 
validatieruimte in een project in de praktijk getest worden. 

2.1.5 Betonrecycling 
Beton wordt gerecycled op het hoogste waardeniveau: verlenging levensduur van de constructie, 
hergebruik van elementen en daarna pas recycling op materiaalniveau. Er zal echter altijd een moment 
komen waarop een constructie of element aan het einde van de levensduur is en gerecycled moet 
worden. Ondanks dat deze oplossingsstrategie het ‘laagste’ niveau van circulair bouwen betreft: ‘recycle’, 
is het er één die alsnog veel toegepast zal worden. Mede ook omdat de huidige constructies nog niet 
circulair ontworpen zijn.

In deze oplossingsstrategie wordt daarom met name gericht op het opnieuw kunnen toepassen van 
recycling granulaten in nieuw beton. Daarnaast is er de ambitie om in 2030 minimaal 50% secundair 
materiaal te gebruiken, die in een circulaire economie bij voorkeur uit de betonketen of bouwsector 
komt. 

De maatregelen en acties voor betonrecycling zijn daarbij vooral gericht op het inzetten van schonere en 
hoogwaardige breektechnieken. En het in de toekomst gaan upgraden van de fijne fractie en ultra fijne 
fractie (cement) om deze opnieuw te kunnen gebruiken in beton als bijvoorbeeld cementvervanging. 

Om dit in de toekomst mogelijk te maken mogen er geen vervuilende stoffen in beton zitten, die een  
2de of 3de levenscyclus van beton negatief beïnvloeden. Betonreststromen moeten daarbij algemeen 
toepasbaar zijn in nieuw beton, oftewel, de keten is zo schoon dat de recyclinggranulaten terug gebracht 
kunnen worden in hoogwaardig constructief beton (met wapening/voorspanning). Beton wordt niet 
gebruikt als immobilisaat. Als nieuwe mengsels worden toegepast binnen een RWS-project, moet 
worden vastgelegd op basis van welke grondstoffen het mengsel gemaakt is, zodat deze later weer  
goed gerecycled kunnen worden.

2.1.6 Alternatieve wapening
In aanvulling op de strategieën voor het beton zelf, is er op materiaalniveau ook veel winst te behalen 
door gebruik te maken van alternatieve wapening. De achtergrond is tweeledig. Het traditioneel 
gebruikte wapeningsstaal is na Portlandcement de grootste bron van CO2-emissie. Daarnaast heeft het 
wapeningsstaal van nature de eigenschap om te roesten, maar wordt dit voorkomen door de omhulling 
van het staal met het beton. Dit stelt extra eisen aan het beton qua samenstelling en dekkingsdikte. 

Door nieuwe type wapeningsmaterialen te gebruiken die uit zichzelf niet roesten, kan zowel de dekking 
geoptimaliseerd worden, als het betonmengsel zelf. Dit kan zorgen voor aanzienlijke milieu en CO2-
besparingen voor specifieke toepassingen (milieuklassen). 

Voor nieuwe type wapeningsmaterialen is het belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid die benodigd 
is (sommige materialen zijn sterker, waardoor er minder van nodig is), maar ook naar constructieve zaken 
zoals uitzetting, aanhechting en scheurgedrag. Wapening toegepast in trekzones (en de richting van de 
trekspanningen), is vaak efficiënter dan het gebruik van vezels. Daarnaast is het altijd van belang om te 
kijken naar de recyclebaarheid van de wapening bij einde levensduur van het element.  
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3 De weg er naar toe

In dit hoofdstuk werken we de aanpak van onze ambities uit. Dit doen we aan de hand van de  
3stromenaanpak: we stimuleren de innovators door als launching customer op te treden. Koplopers 
die in de aanbesteding goed scoren op de milieukostenindicator worden beloond met een contract. 
Het peloton nemen we mee door gaandeweg de eisen in de contracten aan te scherpen.

Met behulp van de peloton-aanpak stimuleren we alle marktpartijen om duurzame betonmengsels  
en -producten aan te bieden. Dit doen we door middel van duurzaamheidseisen en maximale MKI-
waardes. Daarnaast worden koplopers gestimuleerd via de koploperaanpak, in het Betonakkoord  
ook wel versnellingsaanpak genoemd. Dit doen we in geselecteerde projecten: marktpartijen die nog 
duurzamere betonmengsels en producten kunnen aanbieden worden extra beloond. Tot slot creëren  
we als ‘launching customer’ validatieruimte waarin marktpartijen hun nog niet gevalideerde 
betonmengsels en producten op gecontroleerde wijze kunnen beproeven. 

3.1 Peloton-aanpak

De pelotonaanpak richt zich specifiek op de reguliere projecten van Rijkswaterstaat en daarmee ook  
op het grootste deel van de marktpartijen. In deze aanpak wordt er sterk gestuurd op MKI-verlaging  
op 3 niveaus.

Als metafoor gebruiken we een grote ronde taart, waarbij niveau 1 de hele taart is met alle project
onderdelen, niveau 2 de taartpunt die bestaat uit al het beton binnen het project en niveau 3 zijn de 
ingrediënten van de taartpunt beton.

Figuur 3: Illustratie taartpunt-metafoor 
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We zullen op alle drie de niveaus moeten verduurzamen. Voor Rijkswaterstaat projecten betekent het  
dat er zowel op projectniveau (niveau 1: de hele taart), we bewust kijken naar welke kunstwerken echt 
vervangen moeten worden, en welke behouden. Dit is de grootste besparing. Een ‘Carbon wallet’ maakt 
dit meetbaar, het zorgt voor een waarde die de milieu-impact uitdrukt, net zoals gebeurt bij niveau 3. 

Wanneer de milieu-impact per project inzichtelijk is, dan is de som van alle projecten de totale milieu-
impact. Dit geeft een helder beeld van de voortgang. Op betonniveau (niveau 2: de taartpunt), kan 
wellicht gekozen worden voor een slanker ontwerp of voor ander materiaal dan beton. Als de keus  
op beton valt, dan moeten de ingrediënten klimaatneutraal en circulair zijn (niveau 3). 

Voor elk niveau wordt een andere MKI-sturing gebruikt:
1. MKI-plafondwaarde voor het totale project, waarbij er een knock-out criterium geldt in de 

aanbesteding.
2. MKIplafondwaarde voor al het beton in het project, opgenomen in de EMVI/ BPKV. 
3. MKI-plafondwaarden voor alle prefab betonwaren en voor de betonmengsels per sterkteklasse, 

waarden vanuit NMD en uitvoeringsteam dalende MKI van het Betonakkoord.

Daarnaast maakt Rijkswaterstaat gebruik van aanvullende eisen voor bijvoorbeeld recycling en 
standaardisering.

3.1.1 Sturen op niveau 1
Al geruime tijd vraagt Rijkswaterstaat grote infrastructurele werken uit waarbij een MKI-plafondwaarde 
geldt. Dit is een MKI-waarde die de optelsom is van alle MKI-waarden binnen het project. Wanneer er 
voor bepaalde onderdelen de verwachte MKI-waarde niet gehaald wordt die door de opdrachtnemer 
aangeboden is, dan kan er gecompenseerd worden op andere maatregelen (mits deze onder een geëiste 
MKIplafondwaarde blijft).

Voorbeeld: In een wegenbouw project waarin 20 km snelweg verbreed wordt, geldt een maximale MKI-waarde voor het 
project. Als op onderdeel A (bijvoorbeeld asfaltverharding) de door opdrachtnemer geoffreerde MKI-waarde niet behaald 
kan worden, dan mag deze worden gecompenseerd op een ander onderdeel zoals duurzamer beton of het gebruik van 
elektrisch materieel voor het grondverzet. 

3.1.2 Sturen op niveau 2
Er zijn tal van verduurzamingsmaatregelen die moeilijk te sturen zijn op niveau 1 (project niveau),  
omdat ze niet onderscheidend zijn of gecompenseerd kunnen worden. Sommige van deze zijn ook niet  
te sturen op materiaalniveau (niveau 3), omdat dit maatregelen zijn die ingrijpen op het ontwerp van een 
constructie of het bouwproces van de aannemer. 

Eerder in dit document is de splitsing gemaakt in constructieniveau en materiaalniveau. De oplossingen 
die onder constructieniveau staan, vallen onder niveau 2. Deze oplossingen staan hoog op de R-ladder 
en hebben doorgaans een groter effect dan de maatregelen op materiaalniveau (niveau 3). 

Niveau 2 maatregelen zijn typisch maatregelen op kunstwerk of elementniveau voor nieuwe 
kunstwerken, of betreffen een besparing van betongebruik door elementen te hergebruiken van te 
slopen kunstwerken.

Belangrijk hierbij is dat er al in een vroeg stadium wordt gekeken naar de invulling van de eisen, 
bijvoorbeeld op het gebied van technische haalbaarheid. Is het mogelijk om levensduurverlengend 
onderhoud uit te voeren om een kunstwerk te behouden? Of komen bepaalde elementen van 
kunstwerken in aanmerking voor hergebruik? Als deze zaken in de planstudiefase uitgezocht worden, 
hebben we duidelijkheid over welke kunstwerken behouden kunnen blijven en welke vervangen. 
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Voorbeeld: In een wegenbouw project wordt 20 km snelweg verbreed. 3 viaducten moeten gesloopt omdat de 
steunpunten in de weg staan voor de nieuwe situatie. De dek-elementen van de viaducten kunnen hergebruikt worden 
voor een nieuwe eco-onderdoorgang. Door deze afwegingen vooraf expliciet te maken, kunnen er scherpere MKI-eisen 
en eventuele aanvullende eisen voor hergebruik mee in het contract. 

3.1.3 Sturen op niveau 3
Niveau 3-maatregelen zijn veelal maatregelen op elementniveau. Deze maatregelen kunnen voorzien 
worden van een MKI-plafondwaarde, bijvoorbeeld per kubieke meter beton. Dit zorgt voor een directe 
verduurzaming van het materiaal beton in een specifieke toepassing. Voor een betonnen ligger of juist 
een L-wand wordt ieder jaar een lagere maximum MKI-waarde voorgeschreven. Betonmortels en 
producten krijgen op deze wijze een steeds lager wordende milieu-impact.

Voorbeeld: Voor het bouwen van een sluis in 2021 geldt voor iedere kuub beton die gebruikt wordt een maximale 
MKI-waarde, die vastgesteld is voor betonmortel van de benodigde sterkte klasse. In 2025 is deze maximale MKI-
waarde per kuub beton al aanzienlijk gedaald, doordat er tegen die tijd nieuwe gevalideerde betonmengsels  
(zie paragraaf 3.3) beschikbaar zijn voor het bouwen van de sluis.

Op alle drie de niveaus wordt gestuurd door middel van de MKI-verlaging. Dit sluit ook aan op de 
strategie van het Betonakkoord om de MKI-plafondwaardes stapsgewijs te laten dalen. Bij 
Rijkswaterstaat zal de MKIplafondwaarden ieder 2 jaar procentueel dalen (zie ook figuur 1). Middels  
het Rijkswaterstaat Technisch Document Verduurzaming beton (RTD 1033) geven we inzicht in welke 
eisen in de volgende periode van 2 jaar zullen dalen. We laten ons informeren door de koplopers (zie  
ook paragraaf 3.2) die ons inzicht geven in wat er al kan. Zo zorgt het resultaat van de koplopers, wat  
de toekomstige MKI-eisen zijn voor het peloton. Als blijkt dat een CO2 verlaging technisch haalbaar is  
en gevalideerd, zal deze korte tijd later als eis gaan gelden voor het peloton. Dit doen we door middel  
van een twee jaarlijkse herijking. 

3.2 Koploperaanpak

Met de koploperaanpak creëert Rijkswaterstaat, samen met andere opdrachtgevers, een markt voor 
nieuwe gevalideerde producten die bijdragen aan een duurzamere betonsector. Deze markt creëren we 
door op enkele projecten zeer ambitieuze eisen te stellen aan betonmortels en prefab betonproducten. 
Op deze koploperprojecten richten we de gunningssystematiek zo in dat het aanbieden van nog 
duur zamer beton wordt gestimuleerd. Daarnaast zetten we bij deze projecten extra in op 
contractbeheersing met o.a. meer inzet van producttoetsen.

De koploperaanpak richt zich bewust op een selectief aantal projecten waarin verduurzaming van beton 
een substantiële impact kan maken. Het gaat hierbij om het creëren van marktvoordeel voor een 
beperkte groep innovators, die gevalideerde duurzame alternatieven beschikbaar hebben. 
 
De koploperaanpak moet nog verder uitgewerkt worden en kan ook per project of oplossingsrichting 
substantieel verschillen. De oplossingen voor het hoogwaardig hergebruiken van beton en verminderen 
van de primaire grondstoffen in een kuub beton zijn namelijk niet te vergelijken met het ontwerpen van 
een volledig adaptief en losmaakbaar kunstwerk. Rijkswaterstaat gaat zeer gericht koplopers in de markt 
identificeren en laten participeren in deze projecten. Proefprojecten als de SBIR (Small Business 
Innovation Research) of proeftuin Afsluitdijk kunnen hierbij ondersteunen. 

Door een koplopermarkt te creëren en actief te sturen op duurzaamheid:
• geeft Rijkswaterstaat een signaal af aan de markt dat Rijkswaterstaat duurzaamheid beloont;
• stimuleren we een transitie naar een duurzamere betonsector, en
• reduceert Rijkswaterstaat haar milieu-impact.
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3.3 Validatieruimte

Om in 2030 circulair en klimaatneutraal te werken zijn er nog grote wijzigingen in de betonmarkt nodig. 
De verwachte reducties op CO2-emissie zijn alleen haalbaar als innovaties van marktpartijen grootschalig 
doorontwikkeld kunnen worden. 

Andersom, als we nu niets doen, dan kan de CO2-emissie van beton zelfs toenemen t.o.v. 2020, door  
de schaarste aan materialen zoals poederkoolvliegas en hoogovenslak. Voor de transitie is ruimte in 
projecten essentieel om betoninnovaties te kunnen valideren en monitoren, anders hebben wij de 
nodige klimaatneutrale en circulaire maatregelen niet op tijd beschikbaar.

Validatieruimte is nodig in lopende en nieuwe projecten. Dit omdat de grotere Rijkswaterstaatprojecten 
waarin validatieruimte eenvoudig ingericht kan worden, vaak lang lopen (regelmatig meer dan 5 jaar). 
Projecten die nu al gecontracteerd zijn, lopen vaak nog zeker 4 jaar of langer door.

Het is belangrijk vooraf na te denken over de aan te wijzen validatieruimte. Deze ruimte is specifiek 
bedoeld voor op laboratoriumniveau gevalideerde mengsels die opgeschaald worden naar projecten. 
Omdat de TRL (technological readiness level) niveaus lager zijn dan normaal en er onzekerheid is over de 
levensduur of kwaliteit van een betonproduct, is het belangrijk de locaties bewust te kiezen. Voor lage 
TRL niveaus (67) zijn elementen van geluidsschermen zeer geschikt, omdat deze makkelijk vervangbaar 
zijn. Voor hogere TRL niveaus (89) kan gedacht worden aan (eco)duikers, Lwanden of vleugelwanden.

Dit geldt voor nieuwe materialen die nog gevalideerd moeten worden, zie ook hoofdstuk 4 – de 
menukaart voor beton in 2025 en 2030. Dit soort validatietrajecten kosten tijd en we gaan die separaat 
bekijken van de totale betonopgave in een project (pelotonaanpak). 

De validatieruimte maakt daarom geen onderdeel van de gunningscriteria omdat het resultaat  
vooraf niet voor 100% te voorspellen is. 
Voorbeelden van projecten waar recent op positieve wijze validatieruimte gecreëerd is, zijn spoorweg-
onderdoorgang Heiloo (ProRail) en de Levvelblocs in de Afsluitdijk (Figuur 4). 
Belangrijk aspect in combinatie met de validatieruimte is het gecentraliseerd regelen van de monitoring 
op materiaal en constructieniveau. Het concept van de validatieruimte is namelijk om nieuwe mengsels 
die zich in positieve zin bewijzen op te gaan schalen naar projecten. Daarvoor is het wel noodzakelijk om 
informatie van innovatietrajecten te registreren en te gebruiken voor koplopertrajecten en om in de 
toekomst peloton-eisen bij te kunnen stellen. 

Figuur 4: Aan de kant van de Waddenzee is de dijk versterkt met speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde, innovatie betonblokken: 
Levvel-blocs. Fotograaf: Topview. Bron: Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis)
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4 Menukaart 2022, 2025, 
2030

Om een vliegende start te maken met de transitie naar duurzamer beton, geeft Rijkswaterstaat in dit 
hoofdstuk een ‘menukaart’ op basis van het Betonakkoord. Hierin staan de handelingsperspectieven 
die van pas komen bij de constructieve toepassingen binnen Rijkswaterstaat. 

De menukaarten vindt u in één overzicht op de volgende pagina.

De nummers achter ieder handelingsperspectief komen overeen met die van het Betonakkoord. Zo 
geven we inzicht aan alle marktpartijen hoe duurzamer beton nu al haalbaar is, maar ook in 2025 en 
2030 om mee te gaan met de dalende MKI-eisen van Rijkswaterstaat. 
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Menukaart 2022 Menukaart 2025 Menukaart 2030

Materiaalniveau
• Korrelpakking (1)
• Versnellers, fijne vulstoffen (14)
• Vertraagde uitharding (CUR-Aanbeveling 

122:2018) (22)
• Beton op maat (sterkte-milieukl.) (23)
• Klinker vervanging (binnen normen, of  

gelijkwaardigheid met EN-206 aan getoond  
via validatie (9)

• Geopolymeerbeton - betonproducten  
(nog niet constructief) (5)

Materiaalniveau
• Geopolymeerbeton constructief (5)
• Alternatieve wapening (zoals bekend in  

buitenland) (21)
• Geopolymeerbeton voor betonproducten op 

basis van alternatieve bind middelen /  
(gecalcineerde klei?, andere binders?) (5, 9)

• Cementrecycling als vulstof (8) Constructieniveau

Materiaalniveau
• Geopolymeerbeton constructief op basis van 

alternatieve bindmiddelen (5)
• Alternatieve wapening (21)
• Cementrecycling als geactiveerde cement (8)
• Biobased materiaal voor betonproducten?

Constructie niveau
• Constructies behouden (niet einde levensduur) 

(11) 
• Slimmere bouwplanning (10)
• Elementen hergebruiken, demonteerbaar  

(let wel op validatie). (6, 7, 26)

Constructie niveau
• Levensduurverlenging met slimme  

monitoringstechnieken (11)
• Modulaire bouwelementen (6, 19, 26)

Constructie niveau

Ketenpartners
• Schonere cementsoorten (groene energie) (4,16)
• Staalsoort met lage MKI (15)
• Transportketen / transitiepad bouwplaats (27)

Ketenpartners Ketenpartners
• Schonere cementsoorten CO2-neutraal (4,1) 
 

In 2022 zijn in onze optiek de onderstaande  
handelings perspectieven toepasbaar binnen  
projecten bij Rijkswaterstaat.

In 2025 staat alles op het ‘menu’ van de menukaart  
2022 en de door middel van validatieruimte / launching 
customer opgeschaalde nieuwe mengsels en  
technieken. Naar verwachting is dat minimaal:

In 2030 staat alles op het ‘menu’ van de menukaart  
2022 en 2025 en de door middel van validatieruimte / 
launching customer opgeschaalde nieuwe mengsels en 
technieken.
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