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Duurzame aanvulling op RAW

1. Vrijkomende materialen circulair behandelen
2. Duurzame eisen voor toe te passen producten



Vrijkomende materialen: 
Eisen in deel 3

Teksten zijn vrij beschikbaar
Nieuwe RSX

Nieuwe materialen: 
Eisen in deel 2 en 3
Zie de productbladen

Bladen voor:
Asfalt, beton, straatbaksteen, groen, openbare 
verlichting, emissies

Aanvullingen ?
Kunststof, straatmeubilair, …



Nieuwe 
productbladen beton

• Betonstraatstenen en betontegels
• Grijs

20 % circulariteit
€ 19  MKI-waarde

Per april definitief



Vrijkomend beton
Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de 
aannemer die het materiaal aantoonbaar 
verwerkt en certificeert (of laat verwerken 
en certificeren) volgens BRL 2506-1 als 
toeslagmateriaal voor beton. 
Tevens dient de producent van het 
recyclinggranulaat aantoonbaar te 
beschikken over een Prestatieverklaring 
voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in 
beton.
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Algemeen	
Hergebruik	(R3

:	re-use)	heeft	v
anuit	duurzaam

heid	en	circular
iteit	vaak	de	

voorkeur.	Nieuw
e	aanschaf	is	da

n	niet	nodig,	pri
maire	grondstof

fen	en	CO2	

worden	vermed
en:	100%	circul

ariteit	en	een	M
KI-verlaging	me

t	meer	dan	70%
.	

Toepassing		
Hergebruik	van

	betonstraatstee
n,	straatbakstee

n	of	betontegel.	

Regelgeving	
Voor	het	hergeb

ruik	van	elemen
tverharding	is	g

een	regelgeving
	beschikbaar.		

Procedure	
Aanbestedende	

dienst	vult	de	pr
estatieverklarin

g	van	het	Produ
ctblad	Hergebru

ik	

Elementenverha
rding	in.	

1) Productblad
	Hergebruik	Ele

mentenverhard
ing	toevoegen	a

an	bestek				

2) Productblad
	Hergebruik	Ele

mentenverhard
ing	voor	het	doc

umenteren:	

-	van	opslag	op	
eigen	(gemeente

)werf			

-	van	opslag	me
t	eventueel	verw

erking	(R4:	repa
ir)	in	externe	hu

b			

-	als	informatieb
lad	op	een	digita

le	marktplaats			

Beoordeling	

Hergebruik	
	

Projectnaam	
	Locatie	herkom

st	producten	

Soort	element	
	Betonstraatstee

n,	straatbakstee
n,	betontegel	

Toepassing	
	Straat,	plein,	te

rrein,	trottoir,	fi
etspad,	…	

Gepalletteerd		
	Ja/Nee	(verplic

ht	palletteren)	

Toplaag	/	kleur	
	Omschrijving	

Afmeting	
	l	x	b	x	h	mm	

Hoeveelheid	
	m²	

Vervuiling	(eis	<
	1%)	 	Ja/Nee	(schoon

	van	zand,	groen
aanslag,	e.d.)	

Restlevensduur
	 Geschat	aantal	j

aren	

Leverancier		
	Naam	

Locatie	opslag	
	Adres	(projectd

epot,	(gemeente
)werf,	externe	h

ub)	

Wanneer	beschi
kbaar	 	Datum	

Ontdoener	
	Organisatie	

Datum	beoorde
ling	 	Datum	

Beoordelaar	
	Mailadres	

Illustratie		 Voeg	foto’s	van	
de	

partij	toe:	

	

Hergebruik_pro
ductblad_	

element_project
naam	

	

14 februari 2023      Moederbest
ek_hergebruik_

productblad_el
ementenverhar

ing_14022023.p
df 



Ingevuld door de huidige                         
gebruiker geeft vertrouwen aan                        

de volgende gebruiker

Productblad hergebruik 
elementenverharding

Productblad Hergebruik koppelen:
• Aan het project (bestekspost)

• Opslag op de werf of externe hub
• Informatie voor marktplaats

Hoe werkt het ?
Ontdoener vindt de partij geschikt voor 

hergebruik en beschrijft de partij



Emissies

Diesel

Doelen en Ambities
• Klimaatakkoord 0,4 Mton CO2-reductie
• Schone LuchtAkkoord 75% gezondheidswinst
• Aanpak Stikstof 60% reductie stikstofemissies

Doel 2030: volledig emissieloos
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Aanscherping 
eisen







In ontwikkeling


