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Meer impact met DuboCalc:
hoe kunnen we DuboCalc 
verbeteren t.b.v. klimaatneutrale en 
circulaire projecten?
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Meer impact met DuboCalc voor klimaatneutrale
en circulaire projecten: hoe dan?!

Programma werksessie

10.30 – 11.30 uur

1. Welkom!

2. Presentatie concrete voorstellen voor DuboCalc 6.1 door RWS

3. Aanvullende ideeën verzamelen in ‘Open Space’

4. Afsluiting met plenaire bespreking van enkele ideeën
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Wensen DuboCalc 6.1 

Zoals gepresenteerd op 3 december

A. Levensduur aanpasbaar voor alle asfaltitems

B. Meer variatie afvalscenario’s bij invoer ‘Vrijkomende materialen’ *

C. Meer variatie afvalscenario’s bij nieuwe materialen

Aanvullende ideeën

D. Levensduur aanpasbaar voor alle items

E. Keuze transportmiddel en transportafstand voor A4 aanpasbaar **

F. Keuze materieeltype voor processen bouwplaats voor A5 aanpasbaar **
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* Voorbeeld van invoer vrijkomend materiaal
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** Fase A4 en A5: transport en bouwplaats-
processen
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Aanvullende ideeën verzamelen in ‘Open Space’

Uitleg open space:

• 3 hoeken met eigen thema: 

1. Data

2. Aanpassing bestaande 
berekeningen 

3. Nieuwe functies

• 4 principes -------------------->

– Dus lekker rondbewegen, 
post-its plakken en in 
gesprek gaan met elkaar

• Elk thema heeft een host

– Die organiseert alle input
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Afsluiting en bespreking

• Vragen aan de hosts:

– Noem 1 concreet idee dat waarde toevoegt en op korte termijn 

uit te voeren is

– Noem 1 prikkelend idee wat de nodige ontwikkeling nodig heeft, 

maar veel potentie heeft

• Afsluiting door RWS: wat gaan we hiermee doen?
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Bedankt voor jullie input!

Dank voor jullie ideeën! 

Mocht je later nog wensen of ideeën willen indienen, dan kan dat altijd 
d.m.v. de feedback-knop in DuboCalc, of een mail aan 
support@cenosco.com

Vragen?

Marjolein.vander.klauw@rws.nl

Jan.bart.jutte@rhdhv.com

Bas.mentink@rhdhv.com

Marcel.sminia@cenosco.com

mailto:support@cenosco.com
mailto:Marjolein.vander.klauw@rws.nl
mailto:Jan.bart.jutte@rhdhv.com
mailto:Bas.mentink@rhdhv.com
mailto:Marcel.sminia@cenosco.com


Slides zoals gepresenteerd 
door Rijkswaterstaat bij de 
gebruikersbijeenkomst 
DuboCalc op 3 december 
2019.

Reserve slides (1)
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Voorstel A: Levensduur aanpasbaar voor alle asfalt-
items

• Doel: invoer levensduur-
verlengend onderhoud (LVO)

• En provincies willen met 
andere levensduren rekenen 
dan RWS. 

• Uitvoering: default 
levensduren zoals bepaald 
voor cat.2 data wordt 
aanpasbaar ----->

• Nodig: invoerveld in NMD dat 
levensduur aanpasbaar is

• Aangeven / markeren in 
DuboCalc rapportage

Aangepaste levensduur

Levensduur wordt aanpasbaar gemaakt in Dubocalc
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Voorstel B: aanpasbaar vrijkomend materiaal

• Doel: sturen op duurzaam transport en hoogwaardig hergebruik

• Uitvoering: bij invoer van een materiaal als ‘Vrijkomend materiaal’ 
wordt aanpasbaar: 

– de transportafstand

– het transportmiddel

– het afvalscenario (hergebruik, recycling of verbranding)

Invoerscherm bij vrijkomend materiaal in DuboCalc
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Voorstel C: aanpasbaar afvalscenario

• Afvalscenario = verdeling % 
hergebruik, recycling of 
verbranding

• Vraag: voor welke materialen is 
dit logisch? 

– Alle materialen in de NMD? 
Of bijv. vooral staal en 
beton? 

Afvalscenario wordt aanpasbaar gemaakt in DuboCalc
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A. Levensduur aanpasbaar voor alle asfalt items

Waarom?

• Omdat provincies hierom vragen

• Omdat op die manier het combineren van invoer van asfalt i.c.m. 
maatregelen voor levensduurverlengend onderhoud mogelijk wordt

Hoe? 

• Alle velden voor levensduur voor asfalt aanpasbaar in DuboCalc met 
de default waarden ingevuld zoals bepaald voor de categorie 2 data

• In de NMD komt een veld beschikbaar waarin voor asfaltitems staat 
aangeduid dat in de instrumenten het veld levensduur aanpasbaar 
dient te zijn + de default levensduur. 

• In de rapportage / export zal een waarde die afwijkt van de default 
levensduur worden aangegeven (met een kleur / tekst / …)
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B. Meer variatie bij invoer vrijkomende materialen

Waarom?

• Omdat we in onze MKI-berekeningen voortaan alle vrijkomende 
materialen willen opnemen in de scope

• Omdat we voor vrijkomend materiaal willen sturen op minder en 
duurzamer transport

• Omdat we voor vrijkomend materiaal willen sturen op zo 
hoogwaardig mogelijk hergebruik

Hoe? 

• Wanneer voor een item het vinkje ‘Vrijkomend’ is aangevinkt, zullen 
de transportafstand, het transportmiddel en het afvalscenario 
aanpasbaar ingevoerd kunnen worden. 

• De default waarden staan ingevuld. 

• In de rapportage / export wordt een afwijkende waarde aangegeven.



16

Life Cycle Analyse (LCA) methode: EN15804

DuboCalc berekent de emissies van elke stap in de levenscyclus 
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Bepalingsmethode: forfaitaire waarden 
afvalscenario’s 
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Voorbeeld van invoer vrijkomend materiaal
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C. Variatie voor afvalscenario’s bij nieuwe 
materialen

Waarom?

• Om een aantoonbaar circulair ontwerp te kunnen belonen met een 
lagere MKI-waarde voor de Fase Einde Levensduur 

• Om zo een realistischere MKI-waarde toe te kennen aan bijvoorbeeld 
een circulair (demontabel, herbruikbaar) viaduct

Hoe?

• Door in DuboCalc bij de invoer van (bepaalde) nieuwe materialen het 
mogelijk te maken om de percentages voor de afvalscenario’s 
aanpasbaar te maken 

• De opdrachtnemer moet aan RWS aantoonbaar maken en 
toestemming verkrijgen om met gewijzigde percentages voor 
afvalscenario’s te rekenen t.o.v. de forfaitaire waarden. 



Aanbevelingen van 
project “DuboCalc en 
Circulaire Economie” 
door Witteveen+Bos en 
Nibe (2018) 

voorzien van duiding 
‘stand van zaken’

Reserve slides (2)
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