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Ambities halen

Stelling:

▪ Zonder innovatie gaan we de doelstellingen niet halen.

▪ Maar hoe weten we dat innovaties doen wat ze moeten 

doen

▪ Hoe monitoren we de resultaten van innovaties



Monitoren

Voorbeelden van proeftuinen

▪ Asfalt deklagen

▪ Wegfunderingen

▪ Geopolymeren

▪ …



Doel monitoren

▪ Bevorderen duurzaamheid

▪ CO2 arm

▪ Circulair

▪ In de hele keten

▪ Bouwwerk

▪ Aantoonbaar

▪ Praktijk

▪ Van TRL 6 naar ≥ 9



Het monitoringsprotocol

▪ Of de aangeboden oplossing bijdraagt bij het in de keten 

houden van materialen in de keten

▪ Welke milieuprestaties er behaald worden

▪ De aangeboden oplossing ook de technische prestaties 

haalt die nodig zijn



Werkwijze



Gegevens van het project

▪ Locatie

▪ Opdrachtgever, aannemer, leverancier beton

▪ Contractvorm

▪ Toepassing

▪ Consequentieklasse

▪ Oplevering

▪ Gegevens beton/asfalt/fundering:

▪ Soort (type aanduiding aangegeven door de klant)

▪ Type bindmiddel / grondstof

▪ Vorm: weg, straatsteen, in situ gestort, menggranulaat, etc.

▪ Productiedata



Prestaties

Geclaimde prestatie betonconstructie:

▪ Functie

▪ Levensduur

▪ MKI

▪ CO2,eq

▪ Circulariteit

▪ Veiligheidsrisico’s

▪ Gezondheid



Geclaimde technische prestaties:

▪ Functioneel

▪ Werkt het?

▪ Technologisch

▪ Sterkte / stijfheid / ruwheid

▪ Verwerkbaarheid

▪ Etc

▪ Duurzaamheid

▪ Veroudering

▪ Levensduur

▪ Etc



Acties bij projecten

▪ Uit te voeren projecten verzamelen (10-15)

▪ Opstellen vragenlijsten

▪ Projecten inventariseren

▪ Projecten inspecteren tijdens en na de uitvoering

▪ Gegevens aan geclaimde prestaties koppelen

▪ Projecten analyseren

▪ Bundeling maken



Analyse



Beoogd resultaat

▪ Van innovatie naar direct toepasbaar

▪ Van TRL 6 naar minimaal TRL 9

▪ Onderbouwd vertrouwen

▪ Opnemen in het moederbestek

Voorbeeld Steenmastiekafsalt 8-11

SMA deklagen met 30% to 50% PR

▪ 30 tot 50% circulariteit

▪ Is CE gemarkeerd

▪ % hoger dan standaard in de RAW

▪ MKI geminimaliseerd



Bedankt voor de aandacht
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