
De laag hieronder is een masker, 
verplaats de afbeelding dus met 
rechtermuisknop > schikken > naar 
achtergrond naar de achtergrond.

Zet hier een 
achtergrondafbeelding neer

Veenendaalse
Aanpak



Start 
Waar twee zaken samen komen

In dienst: 1-1-2015



Wat staat op  het programma?

1. Wie is aanwezig?
2. Wat is er afgesproken?
3. Veenendaal en Bouwcirculair
4. Aanpak Veenendaal
5. Toekomst Veenendaal en data

Manish Dixit



Interactief

Zijn er opdrachtgevers (overheden) in de zaal?

345 gemeenten
12 provincies
21 waterschappen
29 omgevingsdiensten



Interactief 1.Amsterdam e.o.
2.Arnhem-Nijmegen-Oss
3.West-Brabant
4.Drenthe
5.Eindhoven-Helmond
6.Foodvalley
7.Fryslân
8.Groene Hart
9.Groningen
10.Haaglanden
11.Limburg
12.Midden-Brabant
13.Twente
14.Utrecht-Amersfoort
15.Noord-Holland Noord
16.West-Overijssel
17.Zeeland

1.Noord-Nederland
2.Oost-Nederland
3.Midden-Nederland
4.Zuid-Nederland
5.Overijssel

Ook lid van deze ketens?

Asfalt

Beton

https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-amsterdam/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-arnhem-nijmegen-oss/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-breda/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-drenthe/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-eindhoven-helmond/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-foodvalley/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-fryslan/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-groene%20-hart/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-groningen/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-haaglanden/
https://bouwcirculair.nl/betonketen-limburg/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-tilburg/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-twente/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-utrecht/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-noord-holland-noord/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-west-overijssel/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-zeeland/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-noord-nederland/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-oost-nederland/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-midden-nederland/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-zuid-nederland/
https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/asfaltketens/asfaltketen-overijssel/


Afspraken 
Wie houden zich aan deze afspraken….?



Realisatie van de doelen
Wie is er bekend met 2.3 en 2.4…?
Wie heeft er pilots aangedragen? 



Veenendaalse context
Vervangingsopgave enorm!  = Kans voor duurzaamheid enorm!



Beleid openbare ruimte

Van plannen naar 
omgevingsprogramma

Veenendaalse context



Veendaalse context
Beheer kapitaalgoederen als bijlage, wel de basis!



Veenendaalse context
Beleid- en beheer openbare ruimte gekoppeld



Veenendaalse context
Buurtgerichte vervangingen i.p.v. wegen-gerichte

Meer ruimte voor verandering, 
uitwisseling van functies.

Betere inbedding:
- Integrale benadering
- Klimaatadaptatie
- Participatie



Veenendaalse context
Beleid



Disc
lai

m
er

: n
iet

 vo
lle

dig
 ge

ble
ke

n



Veenendaalse context

Winst: 
introductie 50- wegen en 30+ wegen
Stationslocaties benadrukt



Fietsnetwerk in beeld

• Gericht faciliteren fietsers
• Subsidie provincie(s) vooraf als 

aan te vragen
• Waar mogelijk groene structuur 

koppelen aan fietsstructuur

• Fietspaden niet in een netwerk:
Geen optimale breedte, winst klimaat 
en besparing grondstoffen*

*ook voor voetpaden wensbeeld



Veenendaalse context
In beeld brengen behoefde gebruik openbare ruimte



Veenendaalse aanpak
Beleid – koppeling beleidsvelden

In OPOR financiën georganiseerd

2022: 50% LED – dankzij vervangingsopgave

Inzet op ‘slimme / duurzame mobiliteit’ om extra 
asfalt te voorkomen/verminderen

Uitvoeringsplan gelijk 
aan vervangingsplanning



Veenendaalse aanpak

Projectenkaart bewonersparticipatie 
(arcgis.com)
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https://veenendaal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a3cebc1729be40bb9a31c962404900e3


Veenendaale context 
Monitoring - data

Circulariteit     & CO2                            %



Veenendaal als voorbeeld

1. Koppel ambities aan je kapitaalgoederen (budget, koppelkansen); 
2. Breng je vervangingscyclus in beeld en communiceer deze breed;
3. Ken het eindbeeld;
4. Maak de spanningen zichtbaar, zoek ze op;
5. Wacht niet tot je volledig bent
6. Informeer bewoners/ondernemers/samenwerkende partijen over 1-5

10 lessen vanuit middelgrote gemeente (deel 1)



Veenendaal en instrumenten

7. Integreer instrumenten in eigen processen op juiste ‘tijdspad’ 

a)  Ambitieweb in OPOR eerste stap al gezet, ‘concreet’ in buurtvisiekaart
b)  Ontwerp/beleid uitgangspunten OPOR, verwerkt in IVOR (digitaal toegankelijk)
c) Productbladen integreren in IVOR, moederbestek in moederbestek
d) EMVI standaard duurzaamheid
e) Projectenmodule alle contracten toevoegen

10 lessen vanuit middelgrote gemeente (deel 2)

Rood: laaghangend fruit
Eind 2022 geregeld..?



8. Pionieren inzetten om tot beleid te komen (leren door doen)

• Circulaire deklagen (60%)
• Twee circulaire bruggen 
• Brug geschonken (1euro) aan Leiden
• Geopolymeren toepassen
• Circulair IKC Franse gat (40%)   --- sessie ronde 4!!!
• Heal Road toepassen
• Fietspaden niet altijd rood asfalt

Veenendaalse aanpak 
10 lessen vanuit middelgrote gemeente (deel 3)



Veenendaalse aanpak 
Van beleid naar pionieren

Uitvraag fase 1 & 3:

RAW bestek met EMVI, SMA 0-8
Aanbieding: SMA 60% circulair

Uitvraag fase 2:

Design Construct contract
Aanbieding: SMA 60% circulair

Voordeel: 
- steenslag vrijgekomen bij A1 hebben een 

goede bestemming gekregen. 
- Praktijkvoorbeeld voor asfalt-loket 

- Nadeel:
- Geen garantie/ervaring levensduur

- Nadeel of voordeel?
- Als ‘Veenendaalse beheerder’ niet 
gehinderd door specialistische kennis…. 



Asfalt Deklagen

De toepassing van PR in een SMA deklaag 
wordt tegengehouden door regelgeving. 
Volgens de Standaard RAW Bepalingen 2020 
mag in de SMA-NL mengsels geen 
asfaltgranulaat worden toegepast. Kerkewijk: 60% circulair

Ruim 2km ‘circulaire asfaltweg



Proeftuin Asfalt deklagen
Grote Beer – Rondweg West

Nadeel Veenendaal
- Minder ambitieus dan 60%
- Tijd en energie voor aanbesteding en monitoring

Voordelen BV- Nederland
- Voorbeeld voor andere opdrachtgevers
- Protocol vastgesteld voor monitoring
- Grotere kans op aanpassing regelgeving



Datagericht beheer
Wegenscan

Uitvraag:
Dikte: Fundering
Laagdikte: Asfalt

Bijvangst:
Type Steenslag



Steenslag hergebruik binnen Veenendaal…?

Meer ambities asfalt:
- Circulair 60% en lage tempratuur
- Bio-based
- ….



De laag hieronder is een masker, 
verplaats de afbeelding dus met 
rechtermuisknop > schikken > naar 
achtergrond naar de achtergrond.

Zet hier een 
achtergrondafbeelding neer

Veenendaalse
Aanpak

Datagedreven
werken















Vitale 
samenleving



Slim Veenendaal 2030









Veenendaalse
Aanpak

Mensgedreven,
Data ondersteund


