
De weg naar klimaatneutrale en 
circulaire kunstwerken

Ir. Robert de Roos MBA
Top Adviseur techniek

Schaarse Materialen
Hergebruik prefab liggers ea.

September 2022

1

Let op: Pas zelf het 
vertrouwelijkheidsniveau aan. Zie voor 
uitleg deze intranetpagina

http://corporate.intranet.rws.nl/Ondersteuning/Kantoorautomatisering_en_Telefonie/Vertrouwelijkheidsniveau_toepassen/


Ir R.G. de Roos MBA
– Woont in Utrecht

– Technische Universiteit 
Delft, Master Waterbouw, 
1990

– Master in Business 
Administration, Project 
management in de Bouw, 
1996

– Skiën, schaatsen, reizen

– Top adviseur techniek

– Mijn topics: Reviews grote
projecten, Visie techniek,
duurzaamheid en
digitalisering.



Rijkswaterstaat kern taken
• Management van de drie netwerken (4000 viaducten, 30 tunnels en 

135 sluizen, 6 stormvloedkeringen, snelwegen en waterwegen)

• Budget 5,5 Miljard/jaar  en 8500 medewerkers

• Focus punten: Duurzaamheid, Vervanging en Renovatie en 
Industriële automatisering



Duurzaamheid
is schaarste

Onderzoek bouwend
Nederland over 
material schaarste in 
2030, 2040 3n 2050
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DuboCalc en LCA’s: waarom, hoe, wat?

“Parijs waarmaken”
• 2020: -20% CO2
• 2030: Energieneutraal 
• 2050: Klimaatneutraal

“Economie zonder afval” 
• 2030: RWS werkt circulair
• 2030: -50% primaire 

grondstoffen
• 2050: Geen afval  

“Nederland mooier maken”
• Denken vanuit de 

gebiedsopgave
• Meervoudig gebruikt
• Samen met anderen 



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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32 consortia

10 consortia

3 consortia

Criteria

➢Haalbaarheid
➢ Impact (duurzaamheid)
➢Economisch perspectief

SBIR = Strategic Business Innovation Request
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Hergebruik onderdelen 
van te slopen viaducten

Boogviaduct, modulair, 
losmaakbaar
200 jaar levensduur

Hergebruik prefab 
liggers

Van ontwerp 
naar 
prototype
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◼ 1637 liggerviaducten (45%)

◼ Gem. leeftijd 25 jaar

◼ Gem. kruisingshoek 75o

◼ 32% haaks, 25% >81o

◼ 1140 IN RW (70%)

◼ liggerviaducten OVER RW

◼ Gem. leeftijd 29 jaar

◼ Gem. kruisingshoek 78o

◼ 46% haaks, 19% >81o

90% = liggerviaduct



◼ Wet & regelgeving:

◼ Normen aanpassen aan circulair

bouwen: onder welke voorwaarden mag 

hergebruik plaatsvinden

◼ Eigendom van liggers

◼ Acceptatie: Gebruikt is beter dan nieuw

Belemmeringen
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• Hoe denken jullie over hergebruik (repareerbaarheid) van 
materialen, objecten, producten?

• Denken jullie dat materialmen schaarser worden en hoe gaan jullie
hier mee om?

• Wat voor tips heb je voor Rijkswaterstaat bv vanuit andere branches 
wat jullie positieve ervaringen zijn?

• Moeten de opdrachgevers of de leveranciers eigenaar van de 
materialmen of modules worden?
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Vragen aan de verschillende ingenieurs.



Bedankt voor 
uw aandacht.


