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Komend half uur …
Korte context programma RWS CIRCULAIR 2030
Overzicht materialenpaspoort ontwikkelingen:

– 2016: onderzoek informatiebeginselen
– 2017: verkennen speelveld materialenpaspoorten

» Onderzoek informatiebehoefte (casus Beatrixsluis)
– Ontwikkelingen 2018:
• Transitie agenda’s CE en kabinetsrectie (vorige week)
• Samenwerking met (start-up) Madaster (met Prorail en Alliander)

» Vervolg: casus Beatrixsluis (BIM model)
• Samenwerking met (start-up) Excess Materials Exchange
• Projecten starten met uitvragen (Reevesluis, Dijkversterking Marken, …)

• Vervolg ‘17: Programma van Informatie Eisen (inkopen!)
• Samenwerking: Circulair Bouwen ‘23 (met RvB, NEN, bouwcampus) 



OPDRACHT EN SCOPE
“RIJKWATERSTAAT CICULAIR” :

IN 2030 IS CIRCULAIR WERKEN VERANKERD IN ALLE 
WERKPROCESSEN, PROJECTEN EN CONTRACTEN VAN RWS

EN 
IS CIRCULAIR WERKEN ONDERDEEL VAN DE WERKWIJZE VAN 

ALLE MEDEWERKERS VAN RWS



VOORBEELDEN CONCRETE PROJECTEN PER NETWERK

HOOFDVAARWEGEN

DISTRICTSKANTOOR 
TERNEUZEN

HOOFDWEGEN HOOFDWATERSYSTEEM

BEATRIXSSLUIS

HOOFDVAARWEG
LEMMER DELFZIJL

BOOGBRUG VIANEN

CIRCULAIR
VIADUCT REEVESLUIS

KLEIRIJPERIJ DELFZIJL



NAAST PROJECTEN OOK ONDERZOEKEN EN THEMA BEKENDHEID

PROCESSEN RWS’ERS

• Interventie-mogelijkheden in 
het OAM proces

• Richtinggevende uitspraken 
binnen Verduurzaming MIRT

• Lerende aanpak 

ONDERZOEKEN

• Week van de Circulaire 
Economie

• Game ‘RWS Circulair’

• Roadshow langs alle 
onderdelen van RWS

• Diverse projectteams

• Zeldzame en schaarse materialen 

• Circulaire risico’s en relevante 
recycling technologieën

• Betekenis CE voor grondketen 

• Ontwikkeling indicator CE (PIN)

• MBKA CE voor RWS

• Ontwikkeling MLCA methodiek

• Informatie eisen 
Materialenpaspoort



2016







• Informatiebehoefte per 

actor?

• Op welk niveau (‘level of 

detail’) moeten materialen 

worden gedocumenteerd?

Fase 1. 
Informatiebeh
oefte (vraag)

• Welke informatie is 

beschikbaar in BIM of 

andere datasystemen?

• In welke informatievragen 

van RWS kan de 

informatiebehoefte het best 

worden opgenomen?

Fase 2. 
Informatie 

beschikbaarhei
d

(aanbod)

• Overzicht van informatie-

eisen voor 

materialenpaspoort, en op 

welke wijze hierin kan 

worden voorzien (proces-

aanpak).

Eindproduct: 
Programma 

van 
informatie-

eisen

Beatrixsluis, pilot informatiebehoefte materialenpaspoort



Case Beatrixsluis

˗ Aannemerscombinatie:
‘Sas van Vreeswijk’
(EPC + MPC)

˗ Fictieve casus:
- Slopen kolk 1 en 2
- Aanleggen derde kolk met 

vrijkomende materialen





Belemmeringen hergebruik huidige praktijk

˗ Focus ligt op nieuwbouw, argumenten om niet hergebruiken zijn:
· timing: een object of materiaal komt niet vrij op het moment dat het 

nodig is;   
· transport: actieradius of verplaatsbaarheid van veel objecten of 

componenten is beperkt
· specifieke (materiaal)eisen: ontwerp- en/of esthetische eisen die 

hergebruik uitsluiten;  
· onzekerheid over (rest)levensduur: huidige wijze van inspectie, beheer 

en onderhoud is vooral gericht op instandhouding (‘hoognodige doen’). 
· cultuur: ‘2e  hands’ minder waardig is en heeft een negatieve associatie 

heeft



Principe materialenpaspoort

˗ Circulaire principe: waardebehoud van materialen
˗ …een afvalstof is een grondstof zonder identiteit / juiste informatie… (Material Matters, 

Thomas Rau)

˗ hergebruik van materialen draait om het wegnemen van risico’s ten opzichte van 
nieuwbouw: 

van een object of materiaal moet die informatie worden  
vastgelegd waarmee de risico’s van hergebruik worden 
weggenomen, of zijn te rechtvaardigen





Welke informatie en op welk detailniveau?

Informatievraag afhankelijk van:

1.de voorziene hergebruik optie
2.het soort materiaal
3.de fase waarin een materiaal zich bevindt 
4.de geschatte toekomstige waarde



Generieke informatiebehoefte voor 1 : 1 hergebruik als 
product

˗ Milieuhygiënisch?
· Zitten er gevaarlijke stoffen in?

˗ Overall conditie?
· huidige staat? Uitgevoerd beheer/onderhoud en milieucondities

˗ Restlevensduur?
· En kan deze worden verlengd met reparatie/ refurbishment?

˗ Demontabel? 
˗ Transporteerbaarheid?
˗ Voldoet het aan huidige ontwerpeisen?
˗ Standaard maatvoering?







Het materialenpaspoort & Madaster

• Een alliantie van Rijkswaterstaat, Alliander, ProRail en Madaster wil het materiaalgebruik in 
infraprojecten beter registeren.

• Materiaal krijgt met deze registratie als het ware een paspoort, dat het materiaal identiteit 
geeft.

• De registratie heeft tot doel materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.



Leeromgeving voor Infrastructuur

• We willen in de praktijk meer ervaring opdoen met het vastleggen van gedetailleerde 
informatie over materialen.

• We beginnen met een leeromgeving en willen uiteindelijk komen tot een online 
materialenbibliotheek, die het hergebruik van materialen sterk moet bevorderen.

• Deze online materialenbibliotheek is het Madaster, het Materialen Kadaster voor gebouwen.
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Madaster - gewenst
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NEN 2660 (en/of 2767)

Decompositie van infrastructuur objecten
• Beheerobject, bijv. kanaal, schutsluis
• Element, bijv. vaarwegmarkering
• Bouwdeel, bijv. baken en sectorlicht
• Materiaalsoort, bijv. hout, kunststof

Gewenste toevoegingen (?): 
• Chemische samenstelling van het materiaal
• Etc.



Samenwerking Excess Materials Exchange



Vragen & discussie


