
Tour Circulair

4 februari 2020
Klimaatneutrale en circulaire 
infraprojecten, hoe dan?!

Lie Chahboun en anderen

De Week van de 
Circulaire 
Economie en 
Klimaat 2020

Koploperprojecten
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Introductie 

Inspiratie aan de hand van concrete voorbeelden over 
wat er al kan op gebied van circulariteit in een paar 
projecten.

En wat ga jij doen met wat je hier gaat horen?
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Keizersveerbruggen: (on-)mogelijkheden 
hergebruik bruggen
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N33 Midden: CE maatregelen in planfase
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Grebbedijk: Circulair afwegingskader
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Wat komt er bij kijken?

Hilde Koopmans

Hergebruik 
Keizersveerbruggen

4 februari 2020
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Wat komt er kijken bij hergebruik van een brug? 

• Eisen aan de brug in nieuwe toepassing

• Demontabel

• Bouwlogistiek

• Risico’s en beheerskosten van de risico’s
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Lessen

• Intern opdrachtgeverschap verandert. 

• Samenwerking noodzakelijk tussen leverancier en 
ontvanger van de brug.

• Verdeling risico’s en gezamenlijk zoeken naar oplossingen

• Hergebruik is (nog) niet goedkoper

• Planningen vraag en aanbod op elkaar afstemmen en 
flexibiliseren

• Vroeg beginnen met verkenning mogelijkheden hergebruik

• Beter inzicht in wat je hebt: welke materialen, inzicht in 
belasting, restlevensduren

• Bouw en beheer voor meerdere levens
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Dilemma: volgende stap

• “Gewoon doen”? Hoe dan?

• Bestuurlijk commitment?
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Verdubbeling 
N33 Midden 

Duurzaamheid

N33 Midden
4-2-2020

Week van de Circulaire Economie



15

N33 Midden
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Circulaire maatregelen

• Maximaal hergebruik vrijkomende grondstoffen

– Zand, beton en asfalt

• Circulair wegmeubilair

– Waar mogelijk biobased

• Toekomstrobuust circulair kunstwerk

– Principeuitwerking

• Toepassing Slib uit Eems-Dollard

• Living Lab (teststrook)

– Mogelijkheid testen innovaties
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van de 
Grebbedijk
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Grebbedijk & circulariteit

2050: volledig 
circulaire economie

2030: tussendoel 
50% minder primair 
grondstofverbruik

2023: overheid 
besteedt circulair 

aan

• Overheidsdoelstellingen 
circulariteit

• Hoe kun je hieraan 
invulling geven 

• Voor een specifieke 
ontwikkelingsopgave?
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Behoefte aan:

• Concrete invulling 

• Waar moet je op sturen?

• Wanneer is het wel/niet 
goed?

• Is bijsturing nodig?

Opmaat Circulaire Peiler
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Leerervaringen afweging Grebbedijk

• Methodiek zorgt voor bewustwording

• Inzicht in kansen en aandachtspunten

• Systematisch en uniform beoordelen 

• Gebiedsontwikkeling meenemen

Maar nog niet:

• Weging criteria

• Aandacht voor faseovergang

• Algemeen toepasbaar
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Betekenis  →

WAT moet je doen? • Hoe maak je het meetbaar?
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Ambities → prestaties → meting → oordeel → herontwerp → optimalisatie
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Behoefte aan meer informatie?

• Handreikingen

• Factsheets

• Projectenkaart met voorbeelden

• Jaarrapport

• Diverse publicaties 

• Intranet: Eén RWS/duurzame leefomgeving

• Internet: www.afvalcirculair.nl/rwscirculair

• Jaarrapport 2019, met projectenkaart

circulair@rws.nl

http://www.afvalcirculair.nl/rwscirculair
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