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Introductie

Uitleg door mij (30 – 40 min)

• Uitleg over het project

• Uitleg over categorie 3, 2 en 1 data.

• Waar hebben we het over?

– Geluidsschermen

– Portalen

– Sluisdeuren

• Wat kunnen jullie straks met de resultaten?

Nu komen jullie aan het woord (20 – 30 min)

• Waar hebben jullie nog behoefte aan?

• Enkele stellingen
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Achtergrond van het project

Hoe stuurt RWS op duurzaamheid in de GWW?

Wat is Dubocalc?

Wat is de Nationale Milieu Database (NMD)?

Wat gaan we doen in dit project?
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Categorie 3, 2 en 1 data

Cat 3: ongetoetste ‘merk ongebonden’ data in eigendom en onder 
beheer van Stichting Bouwkwaliteit

Cat 2: getoetste ‘merk ongebonden’ data van een branche of groep van 
producenten en leveranciers

Cat 1: getoetste ‘merk gebonden’ data van specifieke producenten en 
toeleveranciers
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Categorie 3, 2 en 1 data

Subtitel

Cat 3: ongetoetste ‘merk ongebonden’ data in eigendom en onder 
beheer van Stichting Bouwkwaliteit

Cat 2: getoetste ‘merk ongebonden’ data van een branche of groep van 
producenten en leveranciers

Cat 1: getoetste ‘merk gebonden’ data van specifieke producenten en 
toeleveranciers

Lees voor MPG (Milieuprestatie gebouwen), MKI (Milieukostenindicator)
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Nieuwe aanpak invoer in NMD

• Transparantie

• Flexibiliteit

• Informatief

• Gebruiksvriendelijk

• Anticiperend op trends in de bouw als circulariteit
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Modulair en gebruiksvriendelijk

1 2 3
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Geluidschermen
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Geluidschermen (2)

Houtvezelbetonplaat paneel

Fundatie
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Geluidschermen (3)

Hoeveelheden materialen 
omrekenen naar een meter 
geluidsscherm.

1. Beton

2. Beton met pigment

3. Houtvezelbeton

4. Glas

5. Kunststof (PMMA)

6. Hout

7. Hout geverfd

8. Aluminium cassettes
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Geluidschermen (4)

Welke processen ondergaan de materialen en producten in de loop van 
hun leven?

Bron: Rekenregels en richtlijnen milieuprestatiebepaling (SBK)
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Sluisdeuren (1)
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Sluisdeuren (2)
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Sluisdeuren (3)
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Welke processen ondergaan de materialen en producten in de loop van 
hun leven?

Bron: Rekenregels en richtlijnen milieuprestatiebepaling (SBK)

Sluisdeuren (4)
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Sluisdeuren (5)

• Transport en productie is een belangrijke factor. Daarom kijken we 
naar 

– Europa

– Oost-Azië

– Zuid-Amerika

– ‘overige regio’s’
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Sluisdeuren (6)
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Portalen (1)
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Portalen (2)
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Portalen (3)
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Portalen (4)

Verschillende portalen

• Signalering

• Combi 

• DRIP

En dan per type portaal verschillende overspanningen.

1 portaal in aluminium uitgevoerd 
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Wat kunnen jullie met de data die wij maken?

Wat kan ik met deze data bij een aanbesteding?

• Beeld krijgen van de milieu-impact (grofstoffelijk)

• Op welke fase/materialen/processen gaan we focussen om te 
verduurzamen?

Een aanbieder 

• Kan met deze data beter voldoen aan de vragen van de klant en kan 
ze voor het project specifiek maken.

Cat 1 data

• De door ons gegenereerde gegevens zijn een blauwdruk voor 
categorie 1 en 2 data
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Einde deel 1

Vragen?
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Wat hebben jullie nodig?

Stellingen via Mentimeter waar we jullie antwoord graag op wil horen

Ga naar www.menti.com en voer code xx xx xx in

https://www.menti.com/8wnnr2w57n
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Stelling 1

Hoe kunnen we met deze data 
de markt verleiden tot het 
verduurzamen van portalen en 
geluidsschermen?



27

Stelling 2

Wat houdt u tegen om categorie 
2, of categorie 1 data te maken?
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Stelling 3

Rijkswaterstaat beloont met 
aanbesteden op MKI niet voor de 
slimme oplossingen die ik heb 
voor de einde levensfase.
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Stelling 4

Deze data helpt mij om 
duurzamer in te kopen of 
duurzamere werken te maken
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Stelling 5

De data die in dit project is 
gemaakt ga ik zeker gebruiken



31

Vragen?

Contactgegevens

suzanne.de.vos@rws.nl

06-13181633

jurgen.ooms@tauw.com

06-53166748



32


