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Van analyse naar doen! 
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› 2019 Klimaatakkoord
– Rijk komt met strategie over klimaatneutraal en circulair in 2030

– Rijk en medeoverheden benutten hun inkoopkracht voor klimaatneutrale en circulaire 
Grond-, weg en waterbouw, en komen tot afspraken hierover. 

› 2020 Strategie KCI
› 2020-2022 Analyse in vijf Transitiepaden
› 2022 Uitwerken strategie in “samenwerkingsafspraken” 

met medeoverheden
› Aanpalend: Schoon en Emissieloos Bouwen, Schone 

Luchtakkoord

Stavaza Klimaatneutrale & Circulaire Infra 
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Uitgewerkt op werkstromen RWS en ProRail:
› Wegverharding, 
› Kunstwerken, 
› Spoor, 
› Kustlijnzorg & Vaargeulonderhoud, 
› Weg-, Dijk-, SpoorMaterieel
Medeoverheden betrokken (m.n. Wegverharding, 
Kunstwerken en WDSM)

Vijf Transitiepaden
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Analyse met markttransformatiemodel
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• 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.



Voorbeeld: Wegverharding
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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



Maatregelen wegverharding
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1.Verlenging levensduur asfalt (o.a. 
verjongingscrèmes)

2.Asfaltmengsels (validering kwaliteit, hoger 
% hergebruik, lage-temperatuurmengsels)

3.Asfaltcentrales (minder CO2, emissieloos)
4.Alternatieve bindmiddelen (o.a. biobased

bitumen)



Maatregelen Kunstwerken
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1.Duurzaam onderhoud & levensduurverlenging
(bijv. voegovergangen)

2.Hergebruik geleiderails en wegportalen, 
‘oogsten’ liggers (verkenning A9)

3.Circulair ontwerpen (Industrieel, Flexibel en 
Demontabel bouwen)

4.Pelotoneisen duurzamer beton
5.Vermindering energieverbruik (o.a. tunnels, 

sluizen, bediengebouwen)
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1. Elektrificeren van alle kleine 
voertuigen en al het kleine 
werkmaterieel

2. Elektrificeren van middelzware en 
zware voertuigen en werkmaterieel 

3. Stellen koplopereisen bij aanbesteding

Weg-, Dijk- en Spoormaterieel Þ zero emissie 



Samenwerkings-
agenda

Analyse afgerond, nu doen

#Hoedan?



› Opgave voor alle overheden (cf afspraken Klimaat Akkoord) 
› Overgang van ‘Analyseren’ naar ‘Doen’

– De technische mogelijkheden zijn verkend
– Nu zaak om het ook in uitvoering te brengen
– Organiseren van de veranderopgave

› Gezamenlijk organiseren implementatie
– IenW wil (waar gewenst) regie nemen
– Gebruik maken van bestaande structuren (waar mogelijk en nuttig)
– Standaardiseren om lerend implementeren mogelijk te maken (communicatie, 

kennisuitwisseling, monitoring, e.d.) 
– Faciliteren van processen bij betrokken partijen

Boodschap
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› Algemene inleiding KCI
› 5x korte beschrijving roadmaps
› Afspraken Rijk-medeoverheden over vervolgstappen
› Bijlage: roadmaps in meer detail (via internet)

Proces: 
› Consultatie/teksten schrijven half mei-eind juli
› Bestuurlijk commitment organiseren najaar
› Uitvoering vanaf najaar ‘22

Opbouw samenwerkingsagenda
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Geen nieuwe structuren; bestaande inzetten



Dank voor uw aandacht!
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marc.de.rooy@minienw.nl
@marcderooy


