Overzicht alternatieven

Circulair
Wegmeubilair

• Circulair/biobased alternatief:
is de naam en/of het materiaal van het circulaire alternatief.

Overzicht alternatieven circulair wegmeubilair

Circulair Wegmeubilair
Nederland heef de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te
realiseren. Om deze doelstelling te behalen is voor 2030 een tussendoelstelling
bepaald om 50% minder primaire grondstofen (mineralen, fossiel en metalen)
te gebruiken.
Rijkswaterstaat stimuleert daarom de toepassing van
circulair wegmeubilair. Dit doen we door:
• het bevorderen van bestaande, bijvoorbeeld
hergebruikt, alternatieven
• het laten ontwikkelen van nieuwe producten,
zoals bio-composiet met gras en riet van het
beheersgebied van Rijkswaterstaat
• nieuwe circulaire ontwerpen.
Rijkswaterstaat kent elf verschillende productgroepen
waarin het wegmeubilair kan worden ingedeeld.

De grootste materiaalstromen binnen deze
productgroepen zijn staal, beton en kunststof. In
dit overzicht zijn voor deze productgroepen één of
meerdere circulaire alternatieven benoemd.
Ontbreekt uw product en wilt u dat wij dit erbij
vermelden? Stuurt u dan e-mail naar innovatie@rws.nl.
Hiernaast vindt u een nadere toelichting op de
informatie die in de kolommen is gegeven.

• Circulariteitsniveau en/of duurzaamheidsbijdrage:
licht toe wat circulair en/of duurzaam is aan dit product. Dit wordt onder
andere gedaan aan de hand van de circulaire ontwerpprincipes van
Rijkswaterstaat (zie pagina 3) en daarnaast wordt, waar bekend, de MKI/LCAscore gegeven.
• Marktgereedheid en kosten:
geef weer wat de ontwikkelingen van het product zijn, wie de ontwikkelaar
is, de leverancier en eventueel de uitvoerder. Hierna volgt informatie over de
kosten van het product. Dit is in sommige gevallen niet bekend, maar kan wel
worden opgevraagd.
• Technology Readiness Level:
toont informatie over de fase waarin het product zich momenteel bevindt.
Hiervoor is het TRL-model gebruikt (zie afeelding 2). Het TRL-niveau geef
aan in hoeverre het product klaar is voor de markt: TRL level 1 t/m 9. Waarbij
het product in level één nog in de onderzoeksfase zit en in level negen
geïntroduceerd kan worden op de markt. Wanneer het product al toegepast
wordt, wordt in deze kolom ook de locatie van de toepassing gegeven.
• Organisatorische vragen:
geef informatie over de implementatie van het alternatief binnen
Rijkswaterstaat.
• Bron:
laat de informatiebron zien en een link zien naar de link naar de website waar
de informatie over het circulaire en/of duurzame alternatief vandaan komt.

Circulaire ontwerpprincipes

op objectniveau

Preventie

1. Voorkomen niet doen wat niet echt hoef

Waardebehoud

2. Verleng de levensduur van bestaande objecten

3. Maak duurzaam gebruik van bestaande objecten,
materialen, grondstofen en natuurlijke processen

Waardecreatie

4. Ontwerp voor meerdere levenscycli

5. Ontwerp toekomstbestendig

6. Ontwerp voor optimaal beheer
en onderhoud

7. Ontwerp voor duurzaam materiaal
gebruik

8. Ontwerp voor minimaal grondstof en
energieverbruik in aanleg en gebruiksfase

Technology Readiness Level model
Fase

TRL

Start van ontikkeling

Martkintroductie product/
dienst/procedé

9

Demonstratie van het systeem in een gebruiksomgeving. Het concept is technisch en
commercieel gereed; productierijp en klaar voor marktintroductie.

Product/dienst is in operationele omgeving

8

Het concept is getest en bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalifcaties en normen (certifcering).

Demonstratie van het systeem
in de vorm van een prototype
in een gebruikersomgeving.

7

Demonstratie van het systeem in de vorm van een prototyp die lijkt op een prototype
in een gebruikersomgeving.

Demonstratie prototype in
testomgeving

6

Demonstratie van de technologie in een testopstelling, die lijkt op en operationele
omgeving.

Validatie protoype

5

Validatie van de technologie in een echte omgeving (pilot). Functionaliteiten en de
eerste look & feel van een product, proces of dienst zijn aanwezig.

Implementatie en test

4

Design, ontwikkeling en validatie van de technologie in een laboratorium.

“Proof of concept’

3

Experimenteel bewijs van het concept. Testen in laboratorium en analyse van de
eigenschappen en geschiktheid.

Toegepast onderzoek

2

Formulering van het technologische concept. Welke toepassingen zijn mogelijk?

Fundamenteel onderzoek

1

Onderzoek van het basisprincipe, het idee.

Technology Readiness
Level (TRL)
Wereldwijd wordt de laatste jaren steeds meer
gebruikgemaakt van Technology Readiness Levels
(TRL’s). Een TRL geef op eenduidige wijze aan in welk
stadium van ontwikkeling een innovatie is. Hierdoor
wordt niet alleen inzichtelijk waar de innovatie zich in
de ontwikkeling bevindt, maar kan ook een inschating
worden gemaakt over vervolgstappen en de daaraan
verbonden inspanning. Hoe hoger het TRL-niveau hoe
meer een innovatie zich technisch en functioneel al heef
bewezen en dus hoe sneller deze innovatie technisch
gezien (grootschalig) toepasbaar is. Hoeveel tijd en
moeite het kost om de fase naar het volgende level te
doorlopen is per innovatie zeer verschillend, maar de
structuur van de TRL is steeds dezelfde.
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Productgroep 1
Voertuigkering geleiderail
Een veiligheidsmaatregel die in de
volksmond een vangrail wordt genoemd.
Rijkswaterstaat gebruikt de termen
geleiderail en afschermingsvoorziening.
Het doel is het afschermen van gevaren
in de bermen en op bruggen. Voertuigen

moeten teruggeleid worden. De
voertuigkering is een veiligheidsmaatregel.
De geleiderail wordt voor het grootste deel
uitgevoerd in verzinkt staal, maar er zijn
ook houten exemplaren en barriers zijn
doorgaans van beton.

Productgroep 2
Bebakening, bebording en
bewegwijzering
Dit zijn alle borden die binnen het areaal
worden toegepast. Bewegwijzering,
grote blauwe borden boven de weg,
hectometerborden, verkeersborden en
refectorpalen en informatieborden op

verzorgingsplaatsen. Voor de kleine borden
zijn al aardig wat circulaire alternatieven
beschikbaar, maar voor bewegwijzering
moeten deze nog worden ontwikkeld.

Productgroep 3
Bewegwijzering constructie
Dit zijn palen en staanders langs de weg
waar bewegwijzeringsborden aanhangen.
Meestal gemaakt van staal, dat geverfd is.

Productgroep 4
Verkeerskundige
draagconstructie
Hieronder vallen de portalen. De meeste
portalen zijn uitgevoerd in geverfd staal,
maar er zijn ook portalen van hout en
aluminium. Alle portalen kunnen worden
hergebruikt. Tot 2005 werd dit gefaciliteerd
door een opslag bij de domeinen.

Bij het ontwerp van een portaal wordt veel
aandacht besteed aan eenvormig wegbeeld.
De meeste portalen zijn uitgevoerd als
vakwerkportaal.

Productgroep 5
Verlichting
Hieronder valt alle verlichting die in het
areaal staat, zowel langs de weg als op
verzorgingsplaatsen. Het gaat om de
armaturen, de bedrading, de palen en de
lampen zelf. Er wordt veel geverfd staal
toegepast (paal en armatuur), maar er zijn

ook aluminium en houten mogelijkheden.
Bij gemeenten worden deze al vaker
toegepast omdat de palen daar minder
hoog zijn. In de komende jaren wordt de
gehele openbare verlichting voorzien van
ledverlichting.

Productgroep 6
Stof- en geluidbeperkende
constructie
Hiertoe behoren geluidschermen
(maatregelen bedoeld om huizen naast de
weg te beschermen tegen geluidsoverlast
van de weg) en luchtschermen (maatregelen
bedoeld om bijvoorbeeld fjnstofvervuilde
lucht tegen te houden). De schermen
worden in veel variaties toegepast:
beton met staal, begroeid beton, glas

met staal, hout en andere combinaties.
Er worden al veel circulaire/duurzame
varianten aangeboden. Aandachtspunten
zijn de mate van circulariteit van het
toegepaste materiaal en de inrichting die
de biodiversiteit bij het scherm en de weg
verhoogt.

Productgroep 7
Hemelwaterafvoer
In de volksmond: regenbuizen, kolken
en rioleringssystemen om hemelwater
(regen) af te kunnen voeren, zodat de
weg droog genoeg blijf om over te rijden.
Hemelwaterafvoer wordt in beton en in pvc
uitgevoerd. Er zijn een aantal leveranciers

aan het experimenteren met gerecycled
kunststof. Door de klimaatverandering zal
de capaciteit van de hemelwaterafvoer in
veel gevallen moeten worden uitgebreid om
piekbuien op te vangen. Onderzocht wordt
welke oplossingen nog meer mogelijk zijn.

Productgroep 8
Wegkantsysteem
Dit zijn de kastjes naast de weg waarin
elektronica zit om verlichting en de
rode kruizen mee aan te sturen. Deze
staan vaak bij een portaal in de berm.
Wegkantsystemen worden nu meestal

in metaal uitgevoerd. Er zijn al circulaire
varianten op de markt. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan het loskoppelen van
de bedrading.

Productgroep 9
Raster
De hekwerken die ervoor zorgen dat fauna
vanaf naastliggende percelen (zoals een
bos) niet bij de weg kan komen. Denk hierbij
aan groter wild zoals herten en everzwijnen.
De grote ecoducten behoren niet tot deze
categorie.

Productgroep 10
Faunatunnel
Hierdoor kan kleiner wild van de ene
kant van de weg naar de andere kant.
Hier vallen ook kleinere voorzieningen
onder, zoals de buizen, goten, kolken,
duikers die in de grond onder onze
infrastructuur liggen. Deze voorzieningen

worden meestal uitgevoerd in beton of
PVC. Waar de hemelwaterafvoer circulair
kan worden uitgevoerd zou dat ook voor
de ondergrondse voorzieningen kunnen
gelden.

Productgroep 11
Diversen
Bermen
Het gedeelte van de weg naast de
vluchtstrook dat meestal uitgevoerd wordt
met verschillende vormen van vegetatie.
Een specifeke inrichting en beheer
kunnen de biodiversiteit vergroten. Er
zijn toenemende wensen voor specifeke
vegetatie in een berm zodat er ook
biomassa kan worden geoogst. Daarnaast
zoeken partijen ook naar locaties voor

zonnepanelen. Hiervoor wordt ook gekeken
naar de bermen van Rijkswaterstaat.
Naast de bermen hier ook informatie over
de inrichting van verzorgingsplaatsen zoals
prullenbakken, afvalcontainers, banken
en toileten. Voor veel van deze producten
zijn circulaire en biobased producten
beschikbaar.
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Detail overzicht productgroep 1: voertuigkering geleiderail

1/1

Bevat: Vangrails, middenbermbeveiliging, rijbaanscheiding, bermbeveiliging
Reguliere uitvoering: Verzinkt staal
MKI reguliere uitvoering: 4,07 (Geleiderail VLP 2Z 267-80) of 7,09 (VLP 2Z C
133-80)

Code: 01A
Circulair/biobased alternatief:
Hout met stalen kern
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. LCA is uitgevoerd: 80
ton CO₂ besparing per km.
Marktgereedheid en kosten:
Wijma en Ballast Nederland bieden volledig
houten rails aan. Wordt op N-wegen bij
provincies al toegepast. Eurorail. Kosten
gemiddeld 25% duurder door lagere productie.

Organisatorische vragen:
Geen groen licht voor dit ontwerp: rails te
stijf voor A-wegen. Leverancier overweegt een
nieuw ontwerp conform EN-1317 norm en
voorzien van CE-markering.
Bron:
• htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/160023_pilot_biobased_geleiderail.aspx
• htps://www.innova58.nl/bibliotheek/
documenten/HandlerDownloadFiles.
ashx?idnv=732412
• Wijma Kampen b.v.:
htps://www.wijma.com/nl/projecten-gww/
houten-geleiderail

Code: 01C
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Circulair/biobased alternatief:
Biocomposiet
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie /
vastleggen in duurzaam product. Minder
primaire grondstofen. Cijfers nog nader
onderbouwen
Marktgereedheid en kosten:
Enkele spelers die experimenteren.
Millvision heef eerste proef uitgevoerd op
verzorgingsplaats Schouwen-Duivenland N59,
nu bezig met 2e prototype. Nog weinig over
bekend, ontwikkeling middels eco-design
methode van Ashby.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL7
Wordt in Noord Brabant uitgetest op
provinciale wegen.
Organisatorische vragen:
Validatie voor A-wegen wordt in 2019
uitgevoerd (inclusief botsproef ). Millvision
gaat dit testen voor N-wegen. Daarna
productieproces opzeten.
Bron:
• htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/160023_pilot_biobased_geleiderail.aspx

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3. LCA is uitgevoerd. CO₂
reductie / vastleggen in duurzaam product.
Minder primaire grondstofen. Minder
afval. MKI = 3,45, levensduur 20 jaar. Na de
gebruiksduur van doorgaans 20 jaar kunnen
de geleiderails een tweede levensfase krijgen
en nogmaals 20 jaar worden gebruikt.
Marktgereedheid en kosten:
Arrosso biedt dit product aan. Inzameling en
opslag geven extra kosten. Op dit moment is
nieuwe rails goedkoper en minder werk.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL7
Nu alleen toegestaan op N-wegen.

Code: 01B

Circulair/biobased alternatief:
Renovatie geleiderail

Code: 01D
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Circulair/biobased alternatief:
Renorail: hergebruik oude rail door zink te
verwijderen en opnieuw aan te brengen
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 4 en 8. CO₂ reductie. LCA
uitgevoerd: jaarlijks 26kton CO₂-eq minder,
329.000 GJ minder energie nodig. Minder
primaire grondstofen, minder afval. Na
renovatie krijgen de rails opnieuw een
levensduur van 20 jaar.
Marktgereedheid en kosten:
CE Delf heef de onderzoeken uitgevoerd.
Productie komt echter nog niet echt op gang
door lage afzetmarkt.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL7
Moeten nog keuring plaatsvinden.
Pilot uitgevoerd door Provincie Gelderland.
Kost veel extra tijd.
Organisatorische vragen:
Validatie voor A-wegen LCA beschikbaar. In
huidige contracten vervallen de materialen
aan de aannemer. Geen prikkel om oude
rails te renoveren. MKI zou ten opzichte van
regulier product moeten worden vergeleken.
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Bron:
• htps://www.zinkinfobenelux.com/14310/
web/fles/document/3/3/33334.pdf

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
Product gebruikt in omgeving Den Bosch,
positief ervaren.

9
8
7

Organisatorische vragen:
Zink kan nog steeds uitlogen.

6

Bron:
• Nibe:
htps://www.innova58.nl/bibliotheek/
documenten/HandlerDownloadFiles.
ashx?idnv=732412
• CE Delf:
htps://www.ce.nl/publicaties/1540/lca-resultaten-van-geleiderails
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Detail overzicht productgroep 2: bebakening, bebording en bewegwijzering

1/1

Bevat: Verkeersborden, hectometerborden, informatieborden,
waarschuwingsborden, snelheidsborden, tijdelijke bebording, scheepvaartborden
Reguliere uitvoering: Staal of kunststof met kunststof stickers
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc. Komt medio 2020.

Code: 02A
Circulair/biobased alternatief:
Biobased borden in ontwikkeling
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie / vastleggen in duurzaam product. Geen primaire
grondstofen.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL7
Proef gedaan, moet nog worden opgeschaald.
Organisatorische vragen:
Validatie
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Bron:
• htp://www.npsp.nl/oplossing.asp?ID=476

4
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Marktgereedheid en kosten :
Drie bedrijven bekend:
Riet met Koolzaadolie en Kalk: NPSP
Bamboeborden: HR groep (zie 02C) en MOSO
Density bamboo.
Nu is CE-keur nog (fnancieel) knelpunt, is
tegen 2020 opgelost omdat vraag en aanbod
dan voldoende zijn toegenomen.

Code: 02B
Circulair/biobased alternatief:
Renoveren/hergebruik bestaande borden
(folie vervangen)
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 2 en 3. CO₂ reductie. Minder
primaire grondstofen. Minder afval. Doorgaans een levensduur van 20 jaar. Na renovatie
kunnen de borden een tweede levensfase
krijgen.

1

Code: 02C
Circulair/biobased alternatief:
Bamboe
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerppincipe 3 en 7. CO₂ reductie /
vastleggen in duurzaam product. Geen
primaire grondstofen. Productie-energie
wordt elektriciteit of warmte voor warmtenet.
Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350 duidt
op een minimale levensduur van 25 jaar.

Technology Readiness Level en
testlocatie:
TRL9
Bron:
• HR groep:
htps://www.hrgroep.nl/Expertises/
Bamboe_verkeersborden.html
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Marktgereedheid en kosten:
Via HR groep bestelbaar i.s.m. MOSO. Worden
al toegepast. CE-goedgekeurd. Zie HR groep
webshop voor een indicatie.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8 / 9
Proef gedaan, moet nog worden opgeschaald.
Organisatorische vragen:
Opslag en distributie
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Bron:
• htp://www.agmi.nl/
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Code: 02D
Circulair/biobased alternatief:
Nabasco 8010 (biocomposiet)
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie /
vastleggen in duurzaam product. Geen
primaire grondstofen. Minder afval. Lokale
restproducten.

1
Marktgereedheid en kosten:
Door grote belangstelling in biobased
composiet wordt er momenteel fink
geïnvesteerd in commerciële opschaling van
het materiaal. Financiële plaatje niet bekend.
Door toepassing in praktijk wel bekend bij
RWS.

Technology Readiness Level en
testlocatie:
TRL7
Locatie: verkeersborden aan Twentekanaaal
en hectometerpalen N272 Noord-Brabant.
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Organisatorische vragen:
Ervaring met hectometreringsbordjes
toevoegen.
Bron:
• htp://www.npsp.nl/newsItem.
asp?ID=106&IDNewsItem=90
• htp://www.npsp.nl/newsItem.
asp?ID=106&IDNewsItem=101
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Detail overzicht productgroep 3: bewegwijzering constructie

1/1

Bevat: Masten, palen
Reguliere uitvoering: Staal
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 03A
Circulair/biobased alternatief
Biobased
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie. Geen
primaire grondstofen.
Marktgereedheid en kosten:
Via Boskalis.
Bamboe beugels en palen: Op dit moment
pilot via HR groep en MOSO Density bamboo.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8

Code:
03B

Betref de masten waaraan de borden worden
bevestigd. Bio-composiet is mogelijk, echter
tot een bepaalde hoogte (rekening houdend
met grote belasting vanwege zware borden).
Nog geen toepassing bekend van houten
masten.
Bamboe:
TRL7 voor verkeersborden laag bij de grond.
Organisatorische vragen:
Tot welke hoogte mogen deze worden
toegepast?
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Bron:
• HR groep: htps://www.hrgroep.nl/
Expertises/Bamboe_verkeersborden.html

9
8

Circulair/biobased alternatief:
Hergebruik constructie

7
6

Circulariteitsniveau en/of

5

duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 2, 3 en 7. CO₂ reductie.
Minder primaire grondstofen. Minder afval.
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Detail overzicht productgroep 4: verkeerskundige constructie

1/2

Bevat: Portalen, uithouders, zweepmasten, portalen, kokerportalen,
vakwerkportalen,

ondersteuningsconstructies
Reguliere uitvoering: Vaak staal maar ook beton
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 04A
Circulair/biobased alternatief:
Hybride variant: stalen kern met houten
mantel
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3. CO₂ reductie / vastleggen
in duurzaam product. Minder primaire
grondstofen.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8
A7 bij Alkmaar, A16 Breda
Organisatorische vragen:
Kan worden toegepast.
Communicatie en opnemen in relevante
documenten.

Circulair/biobased alternatief:
Volledig houten model
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie: 13 ton
CO₂ besparing per portaal. Minder primaire
grondstofen. Minder afval.
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Marktgereedheid en kosten:
“Enkele spelers EU/wereldwijd, geen
uitgebreide markt. De voorbeelden staan al
redelijke tijd met zeer beperkte onderhouds/
conserveringskosten. Vanwege ontbreken
vraag en groot aanbod, weinig bekend over
prijs.

Code:
04B

Code: 04c

9

Geen informatie over kosten.

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 2. CO₂ reductie. Minder
primaire grondstofen. Minder afval. Na
renovatie krijgt de constructie een tweede
levensfase / wordt de levensfase verlengd.
Marktgereedheid en kosten:
Heijmans en aannemers RWS.
Geen informatie over de kosten.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL6
Organisatorische vragen:
Ontwerp wordt nu verbeterd zodat het volledig
in hout kan en ook over drie rijstroken.
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Code:
04d
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Marktgereedheid en kosten:
In Nederland met name door WIJMA.

Circulair/biobased alternatief:
Renoportalen: hergebruik portalen (stralen en
voorzien van nieuwe laag)

Circulair/biobased alternatief:
Reduton Cementloos beton
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 7. CO2 reductie: 80%
reductie t.o.v. betonproducten geproduceerd
met CEM II cement. Cement vervangen
voor geopolymeren. Restproducten worden
circulair ingezet.
Marktgereedheid en kosten:
Ontwikkeling samen met Sqape uitgevoerd.
Wordt naar samenwerking gezocht met
opdrachtgevers/klanten.

Organisatorische vragen:
Alleen hergebruik van bestaande
RWS-portalen binnen projecten is
toegestaan. Hierbij dienen aan deze VDC’s
tenminste de werkzaamheden te zijn
uitgevoerd, zoals vermeld in eis O6 van de
Componentspecifcatie Verkeerskundige
Draagconstructies (VDC). Eis O4, O5 en O7
komen hiermee te vervallen.
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Bron:
• Heijmans: htps://www.heijmans.nl/media/
fler_public/08/2c/082ce1ad-17df-497a-a69bf480c251c9a6/de_weg_naar_een_circulaire_
economie_def.pdf
• htps://staticresources.rijkswaterstaat.nl/
binaries/Voorwaarden%20hergebruik%20
en%20aanleveren_tcm174-329024_tcm2112355.pdf

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8
Provincie Overijssel, Universiteit Enschede,
Gemeente Roterdam. Geleverd op meerdere
plekken in NL.

2
1

9
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Kostprijs Reduton ligt ca. 10-15% hoger dan
standaard cementgebonden producten.

4

Bron:

2

• CROW, Reduton, v.d. Bosch Beton:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/170014_factsheet_
infra-innovatie-netwerk_reduton.aspx

1

3

4

Detail overzicht productgroep 4: verkeerskundige constructie

2/2

Bevat: Portalen, uithouders, zweepmasten, portalen, kokerportalen,
vakwerkportalen,

ondersteuningsconstructies
Reguliere uitvoering: Vaak staal maar ook beton
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code:
04e
Circulair/biobased alternatief:
Biobound beton
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 7 en 8. LCA/MKI-waarden
door Eco Chain vastgesteld. 38% waarde
besparing. Gemaakt van ruim 80% gerecycled
materiaal. CO2 reductie: Het gras (de
grondstof ) neemt CO2 op en houdt dit vast.
Levensduur 30 tot 50 jaar: afankelijk van
mengselsamenstelling.
Marktgereedheid en kosten:
Product van Biobound. Partijen die deze
producten kunnen/willen produceren breiden
sterk uit.
Kosten minimaal gelijk aan traditionele
product. Besparing kan oplopen tot 75% van
de traditionele kosten. Besparing kan worden
aangetoond door provincie Noord-Holland.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8

Samenwerkingen met provincie NoordHolland en stadsregio Amsterdam. Toepassing
in fetspad op slappe dijk. Provincie NoordBrabant in fetspad en rammelstrook i.s.m.
frma den Ouden.
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6

Organisatorische vragen:
Belangrijke speerpunten van het
businessmodel zijn onder meer:
samenwerking, informatievoorzieningen,
geteste en gecertifceerde (Nebest en Eco
Chain) producten en duurzaamheid.
Onduidelijkheid over wat er met de mengsels
gebeurt bij recycling van het beton. Hierdoor
is er enige moeite met dit alternatief binnen
het Impulsprogramma CE.
Bron:
• CROW:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/170004_biobound.
aspx
• Biobound:
htp://biobound.nl/producten/circulairebiobased-betonpoeren/circulairebiobased-betonpoer-28-cm-hoog-methemelwaterafvoer/
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Detail overzicht productgroep 5: verlichting

1/2

Bevat: Lichtmasten, lampen, straatlantaarn, lantaarnpaal, openbare
verlichting
Reguliere uitvoering: Metalen constructie met elektronica en verlichting deel
MKI reguliere uitvoering: 180,52 (lichtmast aluminium 18 m) of 53,45
(lichtmast staal 18 m)

Code: 05A
Circulair/biobased alternatief:
Masten van hout of bio composiet (EcoDynamische Verlichting)
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7 (materiaal), 5 en 8
(Eco-Dynamische Verlichting). CO2 reductie
/ vastleggen in duurzaam product: reductie
kan oplopen tot 90%. Minder primaire
grondstofen. De bio-composietmaterialen
dragen bij aan een Circulair Based Economy.
LCA uitgevoerd (Stenden/Greenpac).
Verwachte energiebesparing meer dan 60%
t.o.v. conventionele verlichting.
Marktgereedheid en kosten:
Ontwikkeling door Sweco Nederland
i.s.m. diverse partners. Klein handje vol
producenten zijn bezig met de mogelijkheid
om natuurlijke vezels als basis te nemen.
Vanwege kleine schaal en experimenten nu
hogere kosten. Prijs kan zeker concurrerend
zijn met stalen tegenhangers bij grotere vraag.

Organisatorische vragen
Validatie voor de palen.
Bron
• CROW:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/170013_factsheeteco-dynamische-verlichting-sweco.aspx
• htp://toineadams.nl/2018/11/16/algemenespecifcaties-houten-lichtmasten/
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Code:
05B
Circulair/biobased alternatief:
Circulair ontwerp voor de hele mast inclusief
het verlichtingsdeel

5
4
3
2
1

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. Langere levensduur
door circulair ontwerp. CO2 reductie / vastleggen in duurzaam product. Minder primaire
grondstofen.

CE ontwerp en light as a service moet nog
ontwikkeld worden.

9
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6

Organisatorische vragen:
CE ontwerp koppelen aan vervangingsopgave
LED en VenR.

5
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Marktgereedheid en kosten:
CE ontwerp en light as a service moet nog
ontwikkeld worden. Zal nu duurder zijn.

Code: 05C
Circulair/biobased alternatief:
Light as a service

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL5

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 5 en 8. Verwachte
energiebesparing.

Bio composiet en hout zijn beide mogelijk,
echter tot een bepaalde hoogte. Afankelijk
van belichtingsplan.

Marktgereedheid en kosten:
Philips biedt dit aan, 1e pilot in Eindhoven.

Pilot langs Eco-Dynamisch Fietspad in
Emmen. Landgoed Houdringe in De Bilt
(hoofdkantoor Sweco). Gemeente Almere 3km
fetspad (Pedersenpad) incl. bio-composiet.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL4

CE ontwerp en light as a service moet nog
ontwikkeld worden. Zal nu duurder zijn.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL4

CE ontwerp en light as a service moet nog
ontwikkeld worden.
Organisatorische vragen:
Voor light as a service doorlopende
bekostiging nodig. Er moet worden uitgezocht
of dat kan bij huidige fnancieringsvorm.
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5

Detail overzicht productgroep 5: verlichting

2/2

Bevat: Lichtmasten, lampen, straatlantaarn, lantaarnpaal, openbare verlichting
Reguliere uitvoering: Metalen constructie met elektronica en verlichting deel
MKI reguliere uitvoering: 180,52 (lichtmast aluminium 18 m) of 53,45
(lichtmast staal 18 m)

Code: 05D
Circulair/biobased alternatief:
Hergebruik lichtmasten: opwerken en
opnieuw inzeten
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 2. Na opwerking wordt de
levensfase verlengd. CO2 reductie. Minder
primaire grondstofen. Minder afval.
Volledige hergebruik van aluminium masten
mogelijk.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9
Als lichtmast niet ouder is dan 10/15 jaar kan
deze worden hergebruikt.

Code: 05f
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Bron:
• Heijmans: htps://www.heijmans.nl/
media/fler_public/08/2c/082ce1ad-17df497a-a69b-f480c251c9a6/de_weg_naar_
een_circulaire_economie_def.pdf
• htp://www.epea.nl/projecten/item/takeback-voor-c2c-lichtmasten
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Aluminium masten: Via EPEA i.s.m. gemeente
Tilburg.

Circulair/biobased alternatief:
Biobased lichtmasten
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3, 7 en 8. CO₂ reductie:
door biobased grondstofen. Gemaakt van
natuurlijke vezels met LED-armatuur. 65%
organische stofen: natuurvezelmaten i.c.m.
polyestherhars.
Ook mogelijk in energieneutrale uitvoering:
In dat geval ziten in het bovenste gedeelte
zonnepanelen verwerkt, met in het voetstuk
een accu.

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3. Dubbele functie voor
geleiderails.
Marktgereedheid en kosten:
Roadled en intertrafcsystems.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9

Marktgereedheid en kosten:
Heijmans

Code: 05E

Circulair/biobased alternatief:
Led in geleiderails

Marktgereedheid en kosten:
Volgens Europees EN-40 norm. Gereed om
toegepast te worden.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9
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Bron:
• Circulus: htps://circulusbv.com/biobasedlichtmasten/
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Organisatorische vragen:
Breed aanbod in led-verlichting in geleiderails,
vraag is wat het doel is van de verlichting?
Alleen markering, zicht verbeteren of wegdek
verlichten? Of alles?
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Bron:
• Roadled, intertrafcsystems
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Detail overzicht productgroep 6: stof- en geluidbeperkende constructie

1/3

Bevat: Geluidsschermen, geluidsreductieschermen, geluidswal
Reguliere uitvoering: Veel varianten: onder andere beton, glas, aluminium,
begroeide varianten, hout
MKI reguliere uitvoering: 10,6 (aluminium cassette geluidscherm (BID-205.01))

Code: 06a
Circulair/biobased alternatief:
ZIGZAG scherm
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 8. Besparing van 10%
beton, 40% staal en 25% CO2 ten opzichte van
conventionele geluidschermen.
Marktgereedheid en kosten:
Ontwikkeld door Sweco i.s.m. Ballast Nedam
en Immerz.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 8
Organisatorische vragen:
InnovA58

Code: 06c

9
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Bron:

5

• NIBE, haalbaarheidstoets Innovatiedoelen
en -ambities InnovA58 (2017):
• htps://www.innova58.nl/bibliotheek/
documenten/HandlerDownloadFiles.
ashx?idnv=732412
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Circulair/biobased alternatief:
Levend bamboe geluidsscherm
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 7 en 8. Het scherm
absorbeert geluid i.p.v. dat het weerkaatst.
Verwachting is een geluiddemping van 9
dB(A) 1,5 jaar na aanplant van de bamboe.
CO2 reductie / vastleggen in product. Geen
primaire grondstofen. Kan dienen als
grondstof na einde gebruik.
Marktgereedheid en kosten:
Duurt minimaal nog tot eind 2019 voor er
(tussentijdse) resultaten zijn van de geluidsmeting.

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 6. LCA: tot wel 71% minder
CO2-uitstoot dan standaard modulair
geluidsscherm. Lichtgewicht geluidsscherm,
geen paalfundering nodig. Onderhoudsvrij en
een levensduur van 50 tot 100 jaar. MKI-score
50 tot 70% lager dan standaard betonnen
geluidsscherm.
Marktgereedheid en kosten:
Ontwikkeld door Wacerwall B.V. Geplaatst
door Peek Bouw & Infra B.V. Opgenomen in
Milieudatabase. Levensduur 100 jaar.

Kosten: 10 tot 20% lager door besparing op
materiaal.

Code: 06b

Circulair/biobased alternatief:
Wacerwall

Kostenraming: €240.000,- ex. BTW voor een
vak 200 * 6 m.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL5
Product is nog in testfase, verder nog nergens
toegepast.

Kosten €250 - €300 / m2.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
Berkel-Enschot: via Gemeente Tilburg
Epe N309: Via Explorius Vastgoedontwikkeling
B.V.
Begraafplaats Loenen: via Militaire
Begraafplaatsen.
Bedrijfsterrein Boels Zwolle: Via Boels.
Bron:
• CROW:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/150012_wacerwall.
aspx
• Wacerwall:
htps://wacerwall.com/
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Code: 06d

9
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Circulair/biobased alternatief:
Aangroeibare geluidsconstructie (vb:
Greenwall, vulling met grond, substraat, zand
of puin of Wacerwall)

8

Technology Readiness Level en
testlocatie:
Goedgekeurd voor toepassing langs snelweg.

4

5

5
4

Bron:

3

• CROW:
htps://www.crow.nl/downloads/
pdf/portals/infra-innovatie/150009_
levendbamboegeluidsschermred.aspx
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Bron:
• NIBE, haalbaarheidstoets Innovatiedoelen
en -ambities InnovA58 (2017):
htps://www.innova58.nl/bibliotheek/
documenten/HandlerDownloadFiles.
ashx?idnv=732412

1

6

Detail overzicht productgroep 6: stof- en geluidbeperkende constructie

2/3

Bevat: Geluidsschermen, geluidsreductieschermen, geluidswal
Reguliere uitvoering: Veel varianten: onder andere beton, glas, aluminium,
begroeide varianten, hout
MKI reguliere uitvoering: 10,6 (aluminium cassette geluidscherm (BID-205.01))

Code: 06e

Code: 06G

9
Circulair/biobased alternatief:
Modulaire geluidsschermen

8

Bron:

6

• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw

5
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06f

Beton met houtvezel/miscanthus
Marktgereedheid en kosten:
Durisol, Faseton Block, Ecoslicence

4
2

Code:

9
Circulair/biobased alternatief:

9
8

Circulair/biobased alternatief:

7

Diffractor

6

Bron:
• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw

4
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Bron:
• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw

Code: 06h
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9

Circulair/biobased alternatief:
Meervoudige functie: geluidrail

8

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Dubbele functie

6

Bron:
• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw: htps://www.crow.nl/downloads/
pdf/portals/infra-innovatie/150005_
geluidsrail.aspx
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Detail overzicht productgroep 6: stof- en geluidbeperkende constructie

3/3

Bevat: Geluidsschermen, geluidsreductieschermen, geluidswal
Reguliere uitvoering: Veel varianten: onder andere beton, glas, aluminium,
begroeide varianten, hout
MKI reguliere uitvoering: 10,6 (aluminium cassette geluidscherm (BID-205.01))

Code: 06i
Circulair/biobased alternatief:
Innovatief laag geluidsscherm
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
minder materiaalgebruik

Bron:
• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/160024_innovatief_
lage_geluidscherm.aspx
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Technology Readiness Level en testlocatie:
Wordt op dit moment toegepast bij spoorwegen, omdat het geluid daar met name van de
wielen en de rails komt.

Code:
06j

9

Bron:
• DuboCalc

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
MKI = 18,73, levensduur 50 jaar

Circulair/biobased alternatief:
Schanskorf geluidsscherm
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
MKI = 25,28, levensduur 50 jaar

Bron:
• DuboCalc
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Circulair/biobased alternatief:
Houtvezelbeton geluidsscherm

Code:
06k
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Code:
06l
Circulair/biobased alternatief:
Groene geluidsschermen
Technology Readiness Level en testlocatie:
A15 Biobermen Tiel, hier is een proefvak
‘groene geluidschermen’ ingericht.

9
8
7
6
5
4

3

3

2

2

1

1

7

Detail overzicht productgroep 7: hemelwaterafvoer

1/2

Bevat: Buizen, kolken, infiltratiesystemen, afvoerstelsel, riolen, rioolputten,
afvoerleidingen,
duikers,

Reguliere uitvoering: Beton, kunststof, PVC
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 07A
Circulair/biobased alternatief:
Drainstop
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 6. De drainstop zorgt voor
vertraagde afvoer van het (regen)water. Werkt
alleen als het vooraf ingesteld maximum wordt
bereikt.
Marktgereedheid en kosten:
Drainvast BV.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
Toegepast in wijken o.a.:
Gemeente Bergen (NH)
Gemeente Duiven
Bron:
• CROW en Drainvast: htps://www.
crow.nl/downloads/pdf/portals/infrainnovatie/170009_factsheet_infrainnovatie-netwerk_drainstop.aspx

Code: 07c
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€125,- per drainstop (prijspeil 2017).

Code: 07b

9
Circulair/biobased alternatief:
Gerecyclede PVC-buizen
Bron:
• NIBE (2018), Circulaire innovaties in de
bouw
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Circulair/biobased alternatief:
Biobound beton
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 7 en 8. LCA/MKI-waarden
door Eco Chain vastgesteld. 38% waarde
besparing. Gemaakt van ruim 80% gerecycled
materiaal. CO2 reductie: 30% minder cement,
het gras (de grondstof ) neemt CO2 op en
houdt dit vast. Minder primaire grondstofen.
Levensduur 30 tot 50 jaar: afankelijk van
mengselsamenstelling.
Biobound maakt deze betonpoer met gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat.
Hierdoor is deze betonpoer ruim 50% minder
belastend op het milieu t.o.v. een normale
betonpoer. Circulair: Momenteel in ontwikkeling Biobound Take Base System (BTBS). Bij
herinrichting de producten terugkopen om
vervolgens toe te passen in een nieuw project.
Marktgereedheid en kosten:
Biobound, Nebest.
Kosten minimaal gelijk aan traditionele
product. Besparing kan oplopen tot 75% van
de traditionele kosten. Besparing kan worden
aangetoond door provincie Noord-Holland.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 7
Provincie Noord-Brabant: middels losse stort
van Biobound in fetspad in Rammelstrook,
i.s.m. Firma Den Ouden.
Provincie Noord-Holland: Stadsregio Amsterdam.
Organisatorische vragen:
Onduidelijkheid over wat er met de mengsels
gebeurt bij recycling van het beton. Hierdoor
is er enige moeite met dit alternatief binnen
het Impulsprogramma CE.
Bron:
• CROW: htps://www.crow.nl/downloads/
pdf/portals/infra-innovatie/170004_
biobound.aspx
• Biobound: htp://biobound.nl/producten/
circulaire-biobased-betonpoeren/
circulaire-biobased-betonpoer-28-cmhoog-met-hemelwaterafvoer/
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Detail overzicht productgroep 7: hemelwaterafvoer

2/2

Bevat: Buizen, kolken, infiltratiesystemen, afvoerstelsel, riolen, rioolputten,
afvoerleidingen,
duikers,

Reguliere uitvoering: Beton, kunststof, PVC
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 07d

9
Circulair/biobased alternatief:
Gerecycled/hergebruikt beton
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Code: 07e

9
Circulair/biobased alternatief:
Herstel van de hemelwaterafvoer
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Detail overzicht productgroep 8: wegkantsysteem

1/1

Bevat: Verkeerssignalering, kasten, verkeersregelinstallaties,
spitsstrookborden en DRIPs,
Reguliere uitvoering: Metaal
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 08A
Circulair/biobased alternatief:
Biobased
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie / vastleggen in duurzaam product. Minder primaire
grondstofen.
Marktgereedheid en kosten :
Voldoende bio composiet makers, die meegenomen moeten worden in maatvoering en
functionele eisen.
Waarschijnlijk concurrerend.

Code: 08B
Circulair/biobased alternatief:
Biocomposiet
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en7. Gebruik van
natuurvezelversterkt composiet. Door
het gebruik van natuurvezel is het
product biobased en na afdanken goed
verwerkbaar. Demontabel en herbruikbaar.
Onderhoudsarm. Minder gebruik van primaire
grondstofen. CO₂ reductie.
Marktgereedheid en kosten :
Nog geen leveranciers gevonden.
Prefabricatie zorgt voor kostenreductie.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL3
Als plastic is toegestaan, kan biocomposiet dit
vervangen
Organisatorische vragen:
Begin van het traject
Bron:
• htps://www.pianoo.nl/sites/default/fles/
media/documents/Praktijkvoorbeelden_biobased_inkopen-juli2018.pdf

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL8
Standaard product van NPSP (toepassing:
netstations, transformatorbehuizingen of
opslagunits).
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Bron:
• NPSP: htp://www.npsp.nl/oplossing.
asp?ID=459&IDP=1

9

Circulair/biobased alternatief:
Hergebruik kast

8

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9
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Organisatorische vragen:
In overleg met projecteam/beheerders

Code: 08C
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Detail overzicht productgroep 9: raster

1/1

Bevat: Hekken, afrastering, afscheidingen, hekwerk
Reguliere uitvoering: Metaal
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 09A
Circulair/biobased alternatief:
Biobased voor de palen
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7. CO₂ reductie.
Marktgereedheid en kosten :
Voldoende markt.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9
Organisatorische vragen:
Is toegepast in Regio Zee en Delta.

Code: 09c
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Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9
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9

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL9

8

3

Code: 09B

Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 2. Lokaal kringlopen sluiten,
waarde behouden van grondstofen (geoogst
hout). CO₂ reductie.

9
Circulair/biobased alternatief:
Hergebruik raster

2

Concurrerend, in begin fase (vanwege te
weinig massa) mogelijk beperkt hogere
kosten.

Circulair/biobased alternatief:
Houten palen (bij voorkeur van hout uit eigen
areaal, bijvoorbeeld eiken of loofout)

Bevat: Verkeersborden, hectometerborden, informatieborden,
waarschuwingsborden, snelheidsborden, tijdelijke bebording, scheepvaartborden
Reguliere uitvoering: Staal of kunststof met kunststof stickers
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc. Komt medio 2020.
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Detail overzicht productgroep 10: faunatunnel

1/1

Bevat: Faunapassage, ecopassage
Reguliere uitvoering: Plastic of beton
MKI reguliere uitvoering: Nog niet opgenomen in DuboCalc

Code: 10A
Circulair/biobased alternatief:
Biobased beton: Biobound
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 7 en 8. LCA/MKI-waarden
door Eco Chain vastgesteld. 38% waarde
besparing. Gemaakt van ruim 80% gerecycled
materiaal. CO₂ reductie: 30% minder cement,
het gras (de grondstof ) neemt CO₂ op en
houdt dit vast. Minder primaire grondstofen.
Levensduur 30 tot 50 jaar: afankelijk van
mengselsamenstelling.
Biobound maakt deze betonpoer met gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat.
Hierdoor is deze betonpoer ruim 50% minder
belastend op het milieu t.o.v. een normale
betonpoer. Circulair: Momenteel in ontwikkeling Biobound Take Base System (BTBS). Bij
herinrichting de producten terugkopen om
vervolgens toe te passen in een nieuw project.
Marktgereedheid en kosten :
Biobound, Nebest.
Kosten minimaal gelijk aan traditionele
product. Besparing kan oplopen tot 75% van
de traditionele kosten. Besparing kan worden
aangetoond door provincie Noord-Holland.
Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 7
Provincie Noord-Brabant: middels losse stort
van Biobound in fetspad in Rammelstrook,
i.s.m. Firma Den Ouden.
Provincie Noord-Holland: Stadsregio Amsterdam.

Bron:
• CROW:
htps://www.crow.nl/downloads/pdf/
portals/infra-innovatie/170004_biobound.
aspx
• Biobound:
htp://biobound.nl/producten/circulaire-biobased-betonpoeren/circulaire-biobased-betonpoer-28-cm-hoog-met-hemelwaterafvoer/
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Code: 10B
Circulair/biobased alternatief:
Bioplastic
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Code: 10C
Circulair/biobased alternatief:
Hergebruik faunatunnel
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Detail overzicht productgroep 11: diversen

1/2

Bevat: Berm, inrichting verzorgingsplaaten, prullenbakken, afvalcontainers,
toiletten, banken, picknickbanken
Reguliere uitvoering: n.v.t.
MKI reguliere uitvoering: n.v.t.

Code: 11A
Circulair/biobased alternatief:
Biomassa bermen (productie van grondstof
voor biobased materialen)
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3 en 7.
CO₂ reductie. I.p.v. fossiele brandstofen. Het
maaisel afomstig uit bermen kan als grondstof dienen, bijv. biomassa of waterstof.

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
In NL 200 km2 bermen en sloten: Bermvegetatie, oevervegetatie en onderwatervegetatie
vormen hierbij een belangrijke bron van
biomassa.
Bron:
• Biomassapotentie Rijkswaterstaat (2014):
htp://edepot.wur.nl/292594
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Marktgereedheid en kosten :
Productie gereed.

Code: 11B
Circulair/biobased alternatief:
Biodiverse bermen
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 6. Goed voor bijen en andere
insecten. Niet alle bermen in 1x maaien
in mei/juni, maar ook delen laten staan.
Gefaseerd maaien geef maandenlang bloei in
de bermen.

Code: 11C
Circulair/biobased alternatief:
Bankjes/picknickbanken (verzorgingsplaatsen)
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3, 7 en 8. CO₂ reductie: 165
kg bespaard. Minder primaire grondstofen.
Opgebouwd uit biobased composiet. 50%
natuurvezels, 50% gerecycled plastic. Materiaal
kan bij einde levensduur volledig worden
hergebruikt.

Technology Readiness Level en
testlocatie:
TRL 9
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Bron:
• Circulus: htps://circulusbv.com/
straatmeubilair/
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Marktgereedheid en kosten:
Gereed voor productie. LxB: 180x80 cm

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
Locaties: A15, A12, A2
Bron:
• htps://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur
• htps://www.innova58.nl/bibliotheek/
documenten/HandlerDownloadFiles.
ashx?idnv=732412
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Code: 02D
Circulair/biobased alternatief:
Circulaire afvalbak
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 4 en 7. Minder primaire
grondstofen. Ontwerp gemaakt van
gerecycled plastic. Duurzaam geproduceerd.
Aan het einde van de levenscyclus kunnen
de materialen na recycling weer worden
hergebruikt.
Marktgereedheid en kosten:
Plastic Omnium Phoenix. Prijswinnaar
‘Circulaire Afvalbak’. (NVRD ism Nederland
Schoon, RWS en Stadswerk)
Niet bekend of productie is gestart?

Technology Readiness Level en
testlocatie:
TRL 6

9

Organisatorische vragen:
Ervaring met hectometreringsbordjes
toevoegen.

6

Bron:
• Plastic Omnium Phoenix, Nederland
Schoon: htps://www.nederlandschoon.nl
• Phoenix-winnaar-prijsvraag-circulaireafvalbak
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Detail overzicht productgroep 11: diversen

2/2

Bevat: Berm, inrichting verzorgingsplaaten, prullenbakken, afvalcontainers,
toiletten, banken, picknickbanken
Reguliere uitvoering: n.v.t.
MKI reguliere uitvoering: n.v.t.

Code: 11E
Circulair/biobased alternatief:
Biobased refectorpalen
Circulariteitsniveau en/of
duurzaamheidsbijdrage:
Ontwerpprincipe 3, 7 en 8. CO₂ reductie: één
kilometer biobased palen bespaart 90kg CO₂.
Samenstelling: combinatie van bermgras en
gerecycled kunststof.
Marktgereedheid en kosten :
Gereed voor productie. BxH: 9x120 cm

Technology Readiness Level en testlocatie:
TRL 9
Bron:
• Circulus: htps://circulusbv.com/biobased-refectorpalen/
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