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Inhoud sessie

• Achtergrond klimaatenvelop

• Ambities en resultaten RWS

• Ambities en resultaten ProRail

• Brainstormen voor 2020 en verder
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Achtergrond klimaatenvelop

• In het regeerakkoord € 300 miljoen per jaar (2018 t/m 2030) 
opgenomen ten behoeve van Klimaat en Energie: Klimaatakkoord 

• Middelen worden ingezet voor benodigde acties gericht op 49 procent 
CO2 reductie in 2030, conform het regeerakkoord.  

• Aan Rijkswaterstaat en Prorail binnen de klimaatenvelop een 
financiering toegekend voor het voorstel: Circulaire innovaties in de 
GWW
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Budget

– In 2018 2 miljoen euro       en      voor 2019 5 miljoen euro
– In 2020 en 2021   1 miljoen
– In 2022 en 2023   2 miljoen

– 2024 tot 2030       5 miljoen

Klimaatenveloppe doelstellingen

– CO2 reductie en circulaire maatregelen– maximaliseren impact 
en duurzaam betaalbaar

– Alleen meerkosten (monitoring, kostprijs, validatie)

Focus klimaatenvelop
– Gericht op circulaire maatregelen in materiaalketens GWW die 

CO2 reduceren

Achtergrond klimaatenvelop
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Ontwerp Klimaatakkoord

• Transitie GWW sector benoemd bij Tafel Industrie en Tafel Mobiliteit

• Vraag vanuit Tafel Industrie voor ‘marsroute circulair 
grondstoffengebruik’:
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Ontwerp Klimaatakkoord

• Tafel Mobiliteit:
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Programmeren klimaatenvelop

2020 2021 2022-2025 2030 2050

ProducerenUniformerenInnoveren

Ambitie: 
Klimaatneutraal

We werken circulair

Ambitie: We zijn 
circulair

Klimaatenvelop Urgenda
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Introductie 

Tekst….

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum."

Circulaire Economie bij RWS



Resultaten 2018 en 2019
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BRON: NIBE (2018) CIRCULAIRE INNOVATIES GWW…

Elf innovaties met impact
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Verduurzaming asfalt heeft 
prioriteit!

Duurzamer asfalt door:

• Sturen op MKI (maximum waardes)

• Inzetten op langere levensduur en 
verjonging

Dilemma: 

• Validatieproces pilot en toepassing 
op Rijkswegen duurt lang

• Opschaling: samenwerking met 
provincies en gemeentes, brede 
inzet op marktwerking

Stand van zaken asfalt
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Reductie CO2-emissies door:

• Inzet geopolymeer beton 

(-60 tot -85%), alleen voor niet-

dragende constructies

• Slim breken (‘smart crushen’) voor 
hoogwaardige terugwinning 
materialen

• Langere uithardingstijd, prefab 
standaard elementen

• 3D-printen voor materiaalbesparing, 
alleen voor niet-dragende 
constructies

Stand van zaken beton

13



Resultaten Beton verkenning



Mogelijkheden voor 
verduurzaming staal:

• Levensduurverlenging

• Transport

• Energie in productie

• Hergebruik / toekomstige 
herbruikbaarheid

• Verduurzaming conservering

Vanaf maart 2020: berekenen LCA’s 
voor portalen, sluisdeuren en 
geleiderails

Stand van zaken staal
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Doel: 

Toename van toepassing houten en/of 
biobased materialen in de GWW.

2019: Actieplan Hout in de GWW
inclusief overzicht meest impactvolle 
houten en biobased producten

Knelpunt: Beschikbaarheid gegevens 
milieudruk

Uitvoeren van enkele ‘no-regret’ 
LCA’s: geleiderail, portalen, schotten, 
beschoeiingen en dekdelen. 

Stand van zaken hout
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Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor logo

Circulariteit bij ProRail > relatie met Klimaatenvelop

4 februari 2020



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Wij verbinden mensen, steden en 

bedrijven per spoor, nu en in de 

toekomst. Wij maken aangenaam 

reizen en duurzaam vervoer mogelijk.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Mobiliteit Energie Materialen Natuur

ÉÉN MISSIE

VIER WAARDEGEDREVEN ROUTES

DRIE AMBITIES

‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21 ‘19 ‘20 ‘21

MEERJARIGE ROUTEKAARTEN MET WERKPAKKETTEN EN STREEFWAARDES



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Spoor 1: Mobiliteit
Met meer (inter)nationale treinen in plaats van de auto 

en het vliegtuig komen we aan bij de klimaatdoelen van 

Parijs.

Spoor 2: Energie
Een duurzaam spoor wekt zijn eigen stroom op en dat 

kan op daken, onze grond en door minder te 

verbruiken. Energie is elektriciteit en aardgas.

Spoor 3: Materialen
Een circulair spoor behoudt schaarse grondstoffen 

voor toekomstig gebruik en weet vervuilende 

materialen te vervangen.

Spoor 4: Natuur
Onze grond als verbindende schakel voor 

natuurgebieden en als broedplaats en veilige plek voor 

nieuwe natuur. MOBILITEIT

NATUUR

ENERGIE

MATERIALEN



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel

20symposium klimaatverandering Randstad Zuid          19 september 2019
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Circulaire economie (wenkend perspectief)

- Waarde wordt gecreëerd op basis van gebruik in plaats van verbruik. 

- Waardevernietiging wordt zo veel mogelijk voorkomen. 

- Grondstoffen, materialen en componenten worden steeds opnieuw gebruikt. 

- Afval bestaat (bijna) niet meer, omdat gebruiksproducten zo zijn ontworpen dat ze 

gemakkelijk zijn te repareren of op te knappen voor een volgend leven. En als dat 

niet meer kan, zijn ze te recyclen.

- Producten die worden verbruikt, zijn samengesteld uit niet-toxische, zuivere

ingrediënten en materialen van natuurlijke oorsprong. 

- De energie die bij de productie en distributie wordt gebruikt, komt van hernieuwbare 

bronnen of wordt zo veel mogelijk teruggewonnen.
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Hoe dan?! 
• Ervaring opdoen in projecten!
• Routekaart Verduurzaamt > visie, beleid en eigenaarschap 

in duurzame deals
• IenW strategie naar klimaatneutrale en circulaire 

infraprojecten strategie > transitiepaden (bovenbouw, 
energievoorziening, kunstwerken & inzet materieel)

• Klimaatenvelop
• Rol Ontwikkelteam Circulair gebruik materialen > hergebruik 

randvoorwaarden 
• Duurzaam inkoopkader en menukaart gunningscriteria
• Aanpak duurzaam GWW



23

8 ProRail pilots klimaatenvelop 
staal, beton, biobased

1. Introductie Geopolymeerbeton onderdoorgang Heilo

2. Onderzoek naar Japanse duizendknoop als grondstof

3. Ontwikkelen uniform duurzaam grafitty bestendige gevelafwerking

4. Hergebruik hekwerken

5. Opstellen CO2 ketenanalyse spoorstaven (ontwikkelen LCA instrument)

6. Proeftuin duurzame dwarsliggers bij Zwolle

7. Ontwikkelen Wissel hergebruik tool (rekentool)

8. Onderzoek naar alternatieven voor creosoot behandeling dwarsliggers
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Pilot uitgelicht (1): 
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Pilot uitgelicht (2): 
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Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 

• Een financiële impuls werkt!

• CO2 winst

• Tools voor opschaling

• Nadere samenwerking tussen publieke opdrachtgevers

• Samenwerking met de markt

• Lef

• Enthousiaste projectteams

• Urgentiebesef
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En nu? 

• Doorpakken in de gezamenlijke strategie en Transitiepaden

• Intern voorwaarden scheppen (om het woord cultuurverandering te voorkomen...)

• Nog intensiever samenwerken met andere OG en de markt

• Opschalen

• Kennis ontwikkelen

• Capaciteit effectiever organiseren

• Aandacht voor monitoring

• Kansen blijven zien!



Aanpak 2020 en verder
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Strategie Klimaatneutrale en Circulaire 
infraprojecten
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Beleidsambi
ties naar
uitvoer-
strategiëen

Doelstellingen 
in project-
opdrachten

Kennis- en
ontwikkelings
programma’s
en aanreiken
nieuwe kennis
kaders

Kopgroep
stimuleren
als
launching 
customers

Koplopers
belonen met 
milieu kosten
indicator en
peleton
meenemen
door 
contractseisen

2030 Doel:
Alle projecten
worden
klimaat-
neutraal en
circulair
aanbesteed en
dragen
waarneem-
baar bij aan
een duurzame
leefomgeving
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Transitieaanpak Wegverharding en bovenbouw 
spoor

Transitieaanpak Kunstwerken

Waardestromen:

Bruggen

Sluizen

Tunnels

Wegmeubilair

Focus op transitiepaden
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Transitieaanpak Wegverharding en bovenbouw 
spoor

Transitieaanpak Kunstwerken

Waardestromen:

Bruggen

Sluizen

Tunnels

Wegmeubilair

Brainstormen per transitiepad:

• Welke innovatietrajecten moeten voor de 
korte termijn (2020-2021) en middellange 
termijn (2022-2025) worden ingezet?

• Wat zijn daarbij belangrijke 
randvoorwaarden en condities om snel tot 
validatie en opschaling te komen?
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Afsluiting & Oogst van de Sessie

Zijn er mooie vervolgafspraken te maken?

– Welk idee is met aanwezigen verder te brengen

– Wat kunnen we daar voor afspreken?

• innovatieloket@rws.nl

mailto:innovatieloket@rws.nl
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