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PROJECT BESCHRIJVING
In het kader van de SBIR-Oproep Circulaire Viaducten 
beoogt het consortium Circulair Steel Viaducts (CSV) 
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren betref-
fend een concept voor een integraal werkend modu-
lair circulair viaduct. Op materiaalniveau maakt een 
dergelijk viaduct onderdeel uit van de staalkringloop. 
Met de CSV-innovatie wordt het viaduct als product 
hergebruikt en de kringloop op een nog hoger pro-
ductniveau gesloten volgens de principes van de Ellen 
MacArthur Foundation. Het uit te voeren onderzoek 
dient te leiden tot een systeem van viaducten dat op 
termijn zonder het verbruik van primaire grondstof-
fen kan functioneren en waarbij de CO2-emissie voor 
het vervangen en in stand houden van dit systeem 
dankzij de beschikbaarheid van duurzame energie in 
Europa medio 2030 nihil is. 

Het haalbaarheidsonderzoek is nodig omdat de hui-
dige ontwerpmethoden in de staalconstructiesector 
gericht zijn op het reduceren van de hoeveelheid toe 
te passen materiaal. Dit leidt voor de infrastructuur 
tot een typologie van constructies die niet als los-
maakbaar beschouwd kunnen worden. Dit heeft als 
gevolg dat hoogwaardig hergebruik van de com-
ponenten van deze constructies niet gestimuleerd 
wordt. In de praktijk komt hergebruik van stalen in-
frastructuurobjecten anno 2020 vaker voor dan 
hergebruik van de componenten hiervan. Aangezien 
objecthergebruik zelden mogelijk is, wordt de poten-
tie van staal als duurzaam constructiemateriaal in 

de infrastructuur op basis van huidige typologie van 
constructies niet benut. 

Het CSV-consortium bestaat uit de ASK Romein 
Bedrijvengroep, Ingenieursbureau Movares, de sectie 
Steel and Composite Structures van de Technische 
Universiteit Delft, Bouwen met Staal, Verburg 
Hogendijk Architecten en het Adviesbureau voor 
Bouwmarketing. Het consortium beschikt over alle 
competenties om het beschreven project succesvol 
uit te voeren. Het consortium zal het project uitvoe-
ren als een ‘design and prototype’ project. De hierbij 
te beantwoorden vraag luidt:

 “HOE DIENT HET MODULAIRE WEGDEK 
TE WORDEN ONTWORPEN OM IN 2030 
DE RIJKSAMBITIE VAN CO2-NEUTRAAL 
EN ZONDER GEBRUIK VAN PRIMAIRE 
GRONDSTOFFEN MOGELIJK TE MAKEN.” 

In de prototype fase worden de in de design fase ge-
hanteerde uitgangspunten en hypothesen met be-
trekking tot de realisatie en het functioneren van het 
modulaire ontwerp getoetst.
 

IMPACT
De ASK Romein Bedrijvengroep is de aanbieder van 
het projectvoorstel. De bedrijvengroep is opgericht 
in 1974, heeft vestigingen in België en Nederland 

MANAGEMENT 
SAMENVATTING

Perspectief N33
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en heeft een internationale afzetmarkt. De bedrij-
vengroep behoort tot de top van de staalbouwers 
in de Benelux. Ze maakt haar ambitie om duur-
zaam en verantwoordelijk te bouwen waar. Dit blijkt 
onder andere uit haar betrokkenheid bij projec-
ten met hoge BREEAM-scores en het tot stand ko-
men van de NTA Industrieel-Flexibel-Demontabel 
bouwen voor beweegbare bruggen. Indien de ASK 
Romein Bedrijvengroep fase 1 van de SBR-oproep 
mag realiseren zal dit door de gehele Nederlandse  
staalbranche met veel belangstelling gevolgd wor-
den. Indien dit succesvol verloopt kan dit leiden tot 
investeringen die leiden tot een toename van de ar-
beidsproductiviteit in de branche waarmee een bij-
drage geleverd wordt aan de realisatie van maat-
schappelijke doelstelling: het beperken van primair 
materiaal gebruik en het reduceren van CO2-emissie 
en de belasting van het milieu. 

Door de samenwerking in het consortium wordt ver-
wacht dat de doelstelling van RWS op het gebied van 
het voorkomen van primaire materiaalgebruik en de 
emissie van CO2 behaald worden. Deze samenstelling 
borgt ook de kennisoverdracht naar het onderwijs 
en de architecten- en ingenieursbureaus, waardoor 
een snelle disseminatie van de ontwikkelde kennis  
optreedt. 

HAALBAARHEID
Het onderzoek naar het modulaire circulaire viaduct 
bouwt voort op een bijna afgerond onderzoek naar 
losmaakbare verbindingen bij de sectie Steel and 
Composite Structures van de TU Delft. Bij dit onder-
zoek is veel aandacht besteed aan het ontwerp van 
demontabele verbindingen met injectiebouten. Enkele 

relevante ontwerpaspecten zijn het voorspellen van 
fabricage- en assemblage gerelateerde geometrische 
imperfecties en het constructief gedrag van demonta-
bele verbindingen met injectiebouten. Bij de uitvoering 
van het in dit projectvoorstel beschreven onderzoek 
moet er ook aandacht besteed worden aan het me-
chanisch gedrag van deze demontabele verbindingen 
blootgesteld aan een dynamische belasting. 

Op basis van de binnen het consortium aanwezige 
expertise wordt verwacht dat onderzoek binnen de 
randvoorwaarden van de SBIR-oproep zodanig uit-
gewerkt kan worden, zodat prototype-onderzoek in 
fase 2 van het SBIR-project haalbaar en wenselijk is.  

ECONOMISCH PERSPECTIEF
Een belangrijk kenmerk van het te ontwikkelen con-
cept viaduct is dat het behoudens de asfalt slijtlaag 
vrijwel geheel uit staal bestaat. Op basis hiervan is 
het voor de ASK Romein Bedrijvengroep interessant 
om de realisatie van een dergelijk viaduct op basis van 
bijvoorbeeld een design, build and re-buy contract 
uit te voeren. Dit biedt de Bedrijvengroep de moge-
lijkheid om het ontwerp met betrekking tot de toe te 
passen fabricage-, assemblage- en demontage- 
processen geheel te optimaliseren. 

De mate van economisch perspectief is voor de ASK 
Romein Bedrijvengroep afhankelijk van de wijze waar-
op Rijkswaterstaat als opdrachtgever de realisatie 
van circulaire viaducten op de markt brengt. Indien 
RWS hierbij een MKI-milieuscore op objectniveau 
hanteert, dan verwacht de Bedrijvengroep de stalen 
circulaire viaducten kansrijk op de markt te kunnen 
brengen en deze markt verder te kunnen ontwikkelen.   
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DE PRODUCTINNOVATIE
De productinnovatie bestaat uit een concept voor 
een modulair circulair viaduct dat onderdeel is van 
de staalkringloop die op het niveau van hoogwaar-
dig hergebruik gesloten wordt. Staalconstructies 
toegepast in de gebouwde omgeving worden gere-
aliseerd, aangepast, verplaatst en gedemonteerd. 
Stalen bouwdelen die niet kunnen worden herge-
bruikt worden gerecycleerd tot halffabricaten. De 
efficiëntie met betrekking tot het behoud van materi-
aal in deze kringloop is in de orde van 99% [ECO EPD 
Ref. No. ECO-00000770]. De recycleerbaarheid van 
staal voorkomt het uitputten van abiotische/primai-
re grondstoffen en maakt upcycling mogelijk. Dankzij 
deze upcycling is de treksterkte van staal toegepast in 
de gebouwde omgeving de afgelopen 50 jaar onge-
veer verdubbeld. Hierdoor is er voor de realisatie van 
een bepaalde functionaliteit vaak aanzienlijk minder 
materiaal nodig dan 50 jaar geleden. Het ontwikkel-
de concept dient met name een bijdrage te leveren 
aan het hoogwaardig hergebruik van de modulen 
van het stalen viaduct waardoor de kringloop volgens 
de principes van de Ellen MacArthur Foundation op 
een nog hoger niveau kan worden gesloten. 

De op basis van dit concept toe te passen modulaire 
circulaire viaducten kunnen door één bedrijf worden 
ontworpen, gerealiseerd, indien nodig worden onder-
houden, gedemonteerd, hergebruikt of weer als be-
schikbaar te recycleren materiaal aan de staalkring-
loop worden toegevoegd. De voor Rijkswaterstaat en 
de leverancier van het viaduct optimale contractvorm 
kan in fase 2 van het project nader verkend worden.  

DE BIJDRAGE AAN HET 
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUK
De komende decennia moeten er een zeer groot aan-
tal viaducten vervangen worden, waarbij RWS de 
ambitie heeft om geen primaire grondstoffen meer 
te gebruiken en geen CO2-emissie meer te realiseren. 
Hierbij kan de toepassing van het Circulaire Stalen 

Viaducten een belangrijke rol spelen omdat er bij de 
toepassing hiervan geen primaire grondstoffen ver-
bruikt worden, en de CO2-productie hierbij afneemt 
naarmate de beschikbaarheid van duurzaam opge-
wekte energie in Europa toeneemt. Hiernaast levert 
het een bijdrage aan de verdere industrialisering van 
de infrastructuursector, waardoor de arbeidspro-
ductiviteit in deze sector verbeterd wordt. 

HET PROJECT EN HET RESULTAAT
De uitvoering van het project heeft in het algemeen 
betrekking op het ontwikkelen van de productarchi-
tectuur van een circulair modulair viaduct inclusief 
landhoofden. Hierbij wordt uitgegaan van de gang-
bare halffabricaten (zoals die door de staalindustrie 
geproduceerd worden) en het mogelijk hergebruik 
van onderdelen van offshore platforms. Bij de uit-
werking van de productarchitectuur is de aandacht 
met name gericht op de ontwikkeling van het mo-
dulaire brugdek. Aangezien dit modulaire dek in het 

HET RESULTAAT 
VAN HET PROJECT 
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Rijkswegennet dient te functioneren, kan het op basis 
van de verkeersbelasting, rijstrookbreedte en mate-
riaalgebruik per eenheid van lengte gestandaardi-
seerd worden. Door analyse van de dataset van het 
areaal aan viaducten van Rijkswaterstaat biedt CSV 
een ontwerp aan dat ook daadwerkelijk hoogwaar-
dig hergebruikt wordt. Verder biedt dit mogelijkheden 
voor een industriële productie hiervan. 

Uit eerdere studies naar de milieu-impact van stalen 
bruggen is gebleken dat het onderhoud ervan veel 
invloed kan hebben [Beco]. Op basis hiervan wordt 
het modulaire viaduct bij de uitwerking van de pro-
ductarchitectuur onderhoudsvrij gemaakt.

MILIEU IMPACT EN MATE  
VAN CIRCULARITEIT
De milieu-impact en mate van circulariteit zijn rela-
tieve grootheden. Deze kunnen alleen geduid worden 
in relatie tot een referentie. De gekozen referentie 
is het standaard (referentie) betonnen brugdek dat 
NIBE heeft gekozen voor de vergelijking met een cir-
culair betonnen viaduct [NIBE].

MILIEU-IMPACT EN MATE VAN 
CIRCULARITEIT ANNO 2030
Bij het ontwikkelen van het concept wordt er naar 
gestreefd om de milieu-impact (uitgedrukt in de 
Milieukostenindicator per functionele eenheid) met 
50% ten opzichte van de referentie te reduceren. Dit 
is onder andere mogelijk door de modulaire opzet van 
het rijdek waarmee hoogwaardig hergebruik mogelijk 
wordt. De mate van circulariteit is gegeven de effi-
ciëntie met betrekking tot het behoud van materiaal 
van de staalkringloop in de orde van 99%.  
 

MILIEU IMPACT EN CIRCULARITEIT 
ANNO 2050
In 2050 zijn er genoeg modules van het viaduct gepro-
duceerd, waardoor de maximale milieuwinst behaald 
wordt. De dan vrijkomende modules kunnen direct 
worden ingezet bij nieuwe viaducten doordat de mo-
dulemaat afgestemd is op het areaal aan viaducten. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen bij de staalindustrie 
op basis waarvan men anno 2050 verwacht de mili-
eubelasting ten gevolge van de staalrecyclage met 80 
tot 95% te kunnen reduceren [Eurofer]. Het aandeel 

hergebruikt materiaal zal ongeveer 99% zijn. Indien 
hoogwaardig hergebruik van de modules met betrek-
king tot de gewenste functionaliteit van de viaducten 
niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege nieuwe inzich-
ten, dan kunnen deze altijd nog geupcycled worden.
 

VOORZIENE RISICO’S (TECHNISCH, 
COMMERCIEEL EN FINANCIEEL) 
Bij de ontwikkeling van het betreffende concept tot 
TRL-niveau 5 à 6 in fase 1 en tot TRL-niveau 8 à 9 in 
fase 2 lijken de risico’s beheersbaar en de beschik-
bare budgeten toereikend. Aangezien er bij de ont-
wikkeling van het concept zowel aandacht aan de fa-
bricage als de assemblage van het viaduct besteed 
wordt, is de verwachting dat het concept commerci-
eel kansrijk is.

 
BRONNEN
• Beco, Vergelijkende LCA studie bruggen, referentie 

P015610304.
• ECO EPD Ref. No. ECO-00000770, bauforumstahl 

e.V. 2018.
•  Eurofer, Low carbon roadmap, November 2019, 

Brussels.
• NIBE, LCA studie circulair viaduct, 2019, project: 

085.0005.19.11.004



PROJECTDOSSIER SBIR CIRCULAIRE VIADUCTEN EN BRUGGEN

7

De sinds 1888 bestaande gerenommeerde bruggen-
bouwer Hillebrand is in 2017 overgenomen door ASK 
Romein. Dit bedrijf is in 2002 ontstaan door een fusie 
tussen ASK en Romein. Medio 2020 is ASK Romein 
een bedrijvengroep met zeven productielocaties in 
België en Nederland: in het Vlaamse Malle, in Katwijk, 
Middelburg, Vlissingen, Sluiskil en twee vestigingen in 
Roosendaal. Hierdoor zijn ze in staat om forse staal-
bouw output te kunnen generen. Actief in de staal-
bouw offshore en bruggenbouw, in binnenland én 
buitenland. De naam Hillebrand is al meer dan 130 
jaar een gevestigde naam in de bruggenbouw  en 
offshore industrie.

ASK Romein, opgericht in 1974, is een aannemer met 
een klantgerichte bedrijfscultuur. Ontstaand vanuit de 
staalbouw maar ook actief als totaalbouwer. Hierbij 
zet ASK Romein vooral in op continue ontwikkeling 
en specialisatie van het eigen personeel. Een echt en 
hecht familiebedrijf, zo kun je ASK Romein omschrijven. 

“Het meest zie je dat misschien in onze zorg voor onze 
werknemers, ons allerbelangrijkste kapitaal, voor dit 
belangrijkste kapitaal is een duurzame leefomge-
ving van cruciaal belang. Alle medewerkers van ASK 
Romein delen een gezamenlijk DNA, een bundel van 
kwaliteiten die bepalend zijn voor ons succes: kennis, 
kunde en kwaliteit.”

Medio 2020 heeft het bedrijf meer dan 550 werk-
nemers, de jaarlijkse productiecapaciteit is 60.000 
ton staal en de omzet in 2019 bedroeg maar liefst 
318.000.000 euro. Vanuit Hillebrand is er ruime ken-
nis en aantoonbare ervaring in bruggen en viaducten 
in Nederland, een aantal toonaangevende referen-
ties zijn het Jan Linzelviaduct (rijksweg A4) en het 
Hybride viaduct in de Nieuwe Houtenseweg over de 
A27. Deze Hybride viaduct staal/VVK geeft aan dat 
wij in staat zijn om innovaties ook daadwerkelijk te 
realiseren in bestaande infrastructuur (Hillebrand/
Movares waren onderdeel van het bouwteam).

Reductie van grondstoffen en daarmee duurzaam 
bouwen is onze focus voor de komende jaren zodat 
de komende generaties ook een duurzame leefomge-
ving hebben en houden. 

Wie competitief wil blijven, moet snel innoveren en 
durven te investeren in nieuwe technologieën. In 
2012 namen wij de samenstel- en lasrobot in gebruik 
in onze vestiging te Roosendaal, meteen één van de 
eerste in West-Europa. Daarmee tillen we onze kwa-
liteit naar een hoger niveau en versterken we onze 
concurrentiepositie. Het spreekt voor zich dat deze 
technologie een groot economisch voordeel oplevert. 
Veiligheid en Duurzaam bouwen zijn de kernpijlers 
van onze ambitie voor de komende jaren. Deze opga-
ve past daarom volledig bij onze visie. 

ASK Romein Hillebrand is de bouwende deelnemer  
in het CSV-consortium. ASK Romein staat bekend als 
de meest duurzame en toonaangevende marktleider 
in staalbouw van Nederland en West-Europa. 
 

PARTNERS IN HET CSV-PROJECT
 
ADVIESBUREAU VOOR BOUWMARKETING

Adviesbureau voor Bouw-
marketing (Wim Verburg) 
is opgeleid als civiel in-

genieur (CiTG – Delft). Vanaf medio 2000 heeft hij 
projecten uitgevoerd voor OGOS/Rijkswaterstaat 
(Professionalisering Staalconservering), Gemeente 
Rotterdam, Mei-architects & planners, SBRCURnet 
en Verburg-Hogendijk Architecten. Medio 2015 is hij 
gestart met het onderzoek ‘Design for assembly in 
the construction industry’ (UTwente, promotor prof. 
dr. ir. J.I.N. Halman). Vanaf december 2018 is hij be-
trokken bij het circulaire infrastructuur initiatief van 
Rijkswaterstaat, heeft deelgenomen aan de leer- 
omgeving ‘materiaal’ en is initiatiefnemer van het 
project ‘circulair steel viaducts’.

HET BEDRIJF  
EN PARTNERS 

ADVIESBUREAU VOOR 
BOUWMARKETING
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INGENIEURSBUREAU MOVARES
Ingenieursbureau Movares komt 
voort uit de rijke traditie van de 
Nederlandse spoorwegontwer-

pers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen heb-
ben gerealiseerd. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld 
tot een advies- en ingenieursbureau dat een breed 
gamma aan producten en diensten verleent, varië-
rend van mobiliteit tot water en energie. Movares 
biedt adviezen en ontwerpen op het gebied van 
maatschappelijk relevante thema’s als betrouwbare 
infra, energietransitie, mobiliteit, circulair bouwen, 
klimaatadaptatie en digitale transformatie. Samen 
met onze klanten zorgen zij voor een leefbare, bereik-
bare en duurzame maatschappij.

Movares zoekt met en voor hun klanten naar de beste 
oplossing, met een scherp oog voor de bredere con-
text. Van het project, denkend vanuit de belangen van 
een opdrachtgever, en vanuit een passie voor de in-
houd. Maatwerk en out-of-the box denken zijn dan es-
sentieel om meerwaarde te realiseren. Hun manier van 
werken, denken en handelen wordt weerspiegeld in de 
eigendomsverhoudingen van Movares. “Onze mede-
werkers zijn zelf eigenaar van Movares. Ruim 70% van 
de aandelen is in bezit van onze mensen. Dat geeft een 
bijzondere dynamiek: jouw succes is mijn succes.”

VERBURG HOOGENDIJK ARCHITEKTEN 
(VHARCH)

Verburg Hoogendijk Architekten 
(VHarch) is een interdisciplinair 
bureau dat nauw samenwerkt 

met ingenieurs, stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten om samen met hun opdrachtge-
vers de ontwerpvraag te vertalen naar een verras-
sende, eigentijdse oplossing. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de nieuwste (bouw)technieken, materi-
aaltoepassingen en assemblage. Uitdagende vragen 
van opdrachtgevers hebben geleid tot bijzondere 
projecten zoals: de brug Ajax Arena (Staalprijs 1998), 
Geniedijk brug A4, viaducten A12 en recent 12 brug-
gen in de Houthavens Amsterdam. Hun deelname 
aan de SBIR-uitvraag door RWS sluit naadloos aan 
op hun ambities om een bijdrage te leveren aan de 
circulair gebouwde omgeving. 

UNIVERSITEIT TU DELFT 
De afdeling Staal- & Composiet-
constructies van de Technische 
Universiteit Delft brengt binnen 

het project zowel eerder opgedane kennis als mo-
gelijkheden voor experimentele validatie in. De reeds 
bestaande kennis ligt op het vlak van herbruikbare 
statisch belaste constructies: deze kennis kan verder 
worden doorontwikkeld voor een toepassing in de 
vorm van viaducten. Daarnaast biedt de TU Delft ex-
perimentele faciliteiten om bijvoorbeeld de ontwor-
pen verbindingen te beproeven en te beoordelen op 
hun prestaties.

BOUWEN MET STAAL
Kennisorganisatie Bouwen met 
Staal bestaat ruim 50 jaar en is het 
instituut voor onderzoek, kennisont-

wikkeling, kennisoverdracht en communicatie voor het 
gebruik van staal in de bouw. Bouwen met Staal heeft 
een uitgeverij die technische boeken uitgeeft voor on-
derwijs en ingenieurspraktijk en opleidingen op MBO, 
HBO en masterniveau. Daarnaast vervult Bouwen 
met Staal een netwerkfunctie met de jaarlijkse 
Nationale Staalbouwdag, seminars en drukbezochte 
avondsessies voor leden. Ook ontwikkelt Bouwen met 
Staal specialistische kennis voor het duurzaam toe-
passen van staal als partner in Europese projecten 
en neemt ze deel aan de relevante normcommissies.  
Voorbeelden zijn: 

• Sinds 2015: lid NEN commissie 351281
“Duurzaamheid van bouwwerken”;

• 2016-2020: deelname aan Europees RFCS
project REDUCE in internationaal consortium
van bedrijven en universiteiten. Onderwerp was
een demontabel en herbruikbare staal-beton
constructie;

• Sinds 2017: publicatie van 150 MRPI®-EPD’s voor 
diverse bouwmaterialen volgens EN 15804;

• 2018: presentatie onderzoek met digitale
technieken voor circulair gebouw op IASS congres
bij MIT in Boston;

• 2018: workshop “Machine Learning” van Thornton
Tomassetti bij MIT;

• Sinds 2020: lid WG1 CEN/TC350 “Environmental
performance of buildings”.

Verder is Bouwen met Staal betrokken bij de 
Stichting MRPI®, een onafhankelijke stichting die die 
Environmental Product Declarations (EPD’s) publi-
ceert voor bouwproducten die voldoen aan zowel de 
Europese als Nederlandse standaard. Sinds 2017 zijn 
er ruim 150 MRPI®-EPD’s voor diverse bouwmateri-
alen gepubliceerd volgens EN 15804.
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INTRODUCTIE
In 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire 
Economie gelanceerd. Rijkswaterstaat heeft als ambi-
tie om al in 2030 klimaatneutraal en circulair te wer-
ken middels het terugdringen van materiaalgebruik 
en CO2-emissies. Het consortium Circulaire Stalen 
Viaducten (CSV) ontwikkelt een nieuw innovatief via-
duct dat aantoonbaar bijdraagt aan deze ambitie. 

Het te ontwikkelen modulaire viaduct zal onderdeel 
zijn van de al decennia functionerende staalkringloop. 
De wijze waarop deze kringloop functioneert, is weer-
gegeven in het schema ‘circulaire economie’ van de 
Ellen McArthur Foundation. De belasting van het mi-
lieu en het gebruik van grondstoffen in een dergelijke 
kringloop blijkt uit de doorsnede van de zogenaamde 
‘technical cycles’. Als er in een kringloop slechts spra-
ke is van ‘maintenance’, dan kunnen we spreken van 
een geheel ontwikkelde materiaal kringloop. De glo-
bale kringloop van staal is vanwege de toename van 
de bevolking en het toenemende marktaandeel in de 
vele markten nog in ontwikkeling. De productie van 
de Europese staalindustrie is medio 2019 voor onge-
veer 50% gebaseerd op het recycleren van schroot. 
De omvang van de Europese schroot export is des-
ondanks in de orde van 10% van de totale Europese 
staalproductie [Eurofer, 2019].

De innovatie in dit SBIR-project is gericht op hoog-
waardig hergebruik van de constructieve elementen 
van het circulaire viaduct in hun oorspronkelijke of ge-
lijkwaardige functie. Daardoor wordt het gebruik van 
abiotische grondstoffen voorkomen en een extra re-
ductie van de milieubelasting en de CO2-emissie gere-
aliseerd. Bij de context van het te ontwikkelen concept 
wordt uitgegaan van de te realiseren viaducten in de 
N33 en de A58: deze onderscheiden zich met betrek-
king tot het aantal te overspannen rijbanen, de breed-
te en de geometrie van de landhoofden. Hiernaast 
wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van de 
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. 

VAN EEN INTEGRALE NAAR EEN 
MODULAIRE BENADERING VAN 
STALEN RIJDEKKEN
De introductie van de orthotrope stalen platen me-
dio 1960 bood mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van integrale stalen rijdekken. Hierdoor kon men het 
rijdek constructief integreren met de hoofdliggers en 
de dwarsdragers. Dit maakte verdere reductie van het 
staalgebruik per vierkante meter rijdek mogelijk. In de 
jaren negentig bleek dat de optimalisatie van het ma-
teriaalgebruik van orthotrope stalen rijdekken leidde 
tot het voortijdig bezwijken hiervan. Oorzaken zijn de 
toegenomen verkeersbelasting, te dunne dekplaten 
en een ongunstige detaillering van de aansluiting van 
de troggen aan de dekplaat. Medio 2020 is de kennis 
over het constructief gedrag van stalen rijdekken ver-
der doorontwikkeld zodat de gewenste economische 
levensduur van huidige orthotrope stalen rijdekken 
zonder ingrijpende renovaties gerealiseerd kan wor-
den.   

Hoewel staal 100% recycleerbaar is, zijn integraal ge-
realiseerde stalen rijdekken niet optimaal, wanneer 
men dit bekijkt vanuit het oogpunt om een circulaire 
verkeersinfrastructuur te ontwikkelen. Een voor een 
bepaalde locatie ontwikkeld rijdek kan immers van-
wege de locatie gerelateerde geometrie niet altijd 
op een andere locatie worden toegepast. Daarnaast 
komen door de grootte van de cyclische belasting de 
levensduren van het rijdek, de dwarsdragers en de 
hoofdliggers niet overeen. Het ontwikkelen van een 
modulair opgebouwd stalen rijdek maakt het mo-
gelijk om de circulariteit van deze componenten te 
optimaliseren, met als uitgangspunt de dataset van 
RWS met daarin de technische gegevens (geometrie, 
belasting) van alle viaducten in het areaal. 

BESCHRIJVING VAN  
DE PRODUCTARCHITECTUUR
Bij het ontwerp wordt er vanuit gegaan dat het mo-
dulaire viaduct constructief als een zogenaamd inte-

OMSCHRIJVING  
VAN DE INNOVATIE
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graal werkend viaduct beschouwd kan worden [Collin 
et al., 2006]. De voegovergangen bevinden zich dus 
tussen de rijdekconstructie en het wegdek. De basis 
van een modulair product is een uit modulaire onder-
delen bestaande productarchitectuur. In het kader 
van de deelname aan de ‘SBIR-Oproep Circulaire 
viaducten’ is er een uit stalen onderdelen samenge-
stelde modulair conceptontwerp voor een viaduct 
ontwikkeld. Dit is in afbeelding 1 weergegeven.

Het modulaire concept bestaat naast de bekleding 
van de landhoofden, de voegovergangen, de vangrails 
en de asfalt toplaag, uit de onder- en bovenbouw. 

De onderbouw bestaat uit de fundering, de steunpun-
ten, de aanrijplaten en de landhoofden. De bovenbouw 
bestaat uit de interfaces, de hoofddraagstructuur en 
het modulaire wegdek. Aangezien de met staal te rea-
liseren onderbouw reeds als modulair beschouwd kan 
worden, wordt er geen onderzoek gedaan naar een 
verdere optimalisatie hiervan. Het bestaat namelijk 
reeds voor een groot deel uit halffabricaten, kan ge-
realiseerd worden met een hoog percentage gerecy-
cleerd materiaal én er is een mogelijkheid om modulen 
te hergebruiken. Bij het ontwikkelen van het modulair 
samengestelde viaduct ligt de focus op de bovenbouw. 

TE ONDERZOEKEN ONDERDELEN 
VAN DE BOVENBOUW
De bovenbouw wordt modulair en losmaakbaar uitge-
voerd. Dit biedt de mogelijkheid om viaducten naast 
economisch ook duurzamer te ontwerpen: de focus ligt 
niet meer op een nominale levensduur, maar op het 
fit for service houden van het kunstwerk op de huidi-
ge en andere locaties. Een dergelijk viaduct biedt de 
mogelijkheid om het primair grondstoffengebruik te 
reduceren. Redenen hiervoor zijn de mogelijkheden 
tot vervanging of hergebruik van de orthotrope sta-
len dekconstructie, de eenvoudige assemblage en di-
sassemblage, en de potentie om de oriëntatie van de 
troggen te optimaliseren. De losmaakbaarheid biedt 
mogelijkheden voor het toepassen van toekomstige 
technische ontwikkelingen en hoogwaardig hergebruik 
van de dekconstructie op andere locaties. 

De bovenbouw bestaat uit:
• de interfaces;
• de modulair samengestelde hoofddraagstructuur;
• het modulair samengestelde wegdek. 

1 DE INTERFACES
De interfaces vormen de verbinding tussen de onder-
bouw en de bovenbouw. Het onderzoek is gericht op 
het ontwikkelen van losmaakbare stalen interfaces 
die in staat zijn om de onvermijdbare geometrische 
variaties in de onderbouw te accommoderen en de 
krachten over te brengen vanuit de onderbouw. 

2 DE MODULAIR SAMENGESTELDE 
HOOFDDRAAGSTRUCTUUR

Aangezien de overspanningen van een viaduct afhan-
kelijk zijn van het aantal te overspannen onderliggen-
de rijstroken en de wijze van het beëindigen van het 
landhoofd wordt vermoed dat er mogelijkheden zijn 

Afbeelding 1: Modulair concept ontwerp van
 een circulair viaduct voor hoogwaardig hergebruik (N33).
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voor standaardisatie van de hoofdstructuur. De mo-
gelijkheden hiervan zullen worden verkend door ana-
lyse en visualisatie van de dataset van het areaal aan 
viaducten dat Rijkswaterstaat ter beschikking stelt. Bij 
het onderzoek naar materialisering wordt gestreefd 
naar een hoog percentage gerecycleerd materiaal en 
een hoog percentage hergebruik bij einde levensduur 
door een ontwerp met een optimale modulemaat. 

3 HET MODULAIR  
SAMENGESTELDE WEGDEK

De breedte van een wegdek heeft een directe rela-
tie met het aantal rijstroken. In principe is het hier-
door mogelijk om het wegdek modulair te ontwerpen. 
De mogelijkheden hiervan zullen worden verkend 
middels een visualisatie en analyse van de door 
Rijkswaterstaat aangeboden dataset van het are-
aal viaducten. Een aanzet hiertoe is in afbeelding 
2 weergegeven. Het modulair te ontwerpen rijdek 
maakt hoogwaardig hergebruik van de modulen mo-
gelijk. Bij het constructief ontwerp van de modulen 
wordt gestreefd naar de toepassing van een hoog 
percentage gerecycleerd materiaal. 

De innovatieve technische oplossingen van de modu-
len omvatten de oriëntatie van het orthotrope stalen 
dek en de geboute verbindingen tussen de modules. 
Dit maakt het viaduct ook flexibel en daardoor aan-
pasbaar in verband met bijvoorbeeld een hogere 
verkeersbelasting of een wijziging van het aantal rij-
stroken. Indien een module vanwege de opgetreden 
vermoeiing vervangen wordt dan kan deze hoogwaar-
dig hergebruikt worden als vloer in een parkeergarage 
of in een bedrijfsgebouw. Indien dit niet mogelijk is, kan 

het materiaal altijd geupcycled worden waardoor het 
beschikbaar wordt voor een andere functie.

KRITIEKE FACTOREN EN RISICO’S
Het consortium voorziet geen onoverkomelijke risico’s. 
  

SPECIFIEKE PROBLEMEN EN 
OPLOSSINGEN
Uit een eerder uitgevoerde levenscyclus analyse van 
een stalen viaduct is bekend dat de onderhoudsbe-
hoefte van een dergelijk viaduct een sterkte invloed 
heeft op de milieu-impact hiervan [Beco]. Bij het mo-
dulaire viaduct zal dus veel aandacht besteed wor-
den aan een onderhoudsvrij ontwerp. Hierbij wordt er 
gebruik gemaakt van de ervaringen zoals opgedaan 
bij bijvoorbeeld de Willemsbrug in Rotterdam en de 
Kick Pruijsbrug over de A4. 

GEBRUIKSRECHT VAN DE INNOVATIE
Het consortium Circulaire Staal Viaducten overweegt 
om Rijkswaterstaat een gebruiksrecht te verstrekken 
voor projecten waarin zij opdrachtgever is. 

BRONNEN
•  Beco, Vergelijkende LCA studie bruggen, referentie 

P015610304.
• Eurofer, European Steel in Figures, 2019.
• Collin, P., Veljkovic, M., Pétursson, H., International 

Workshop on the Bridges with Integral Abutments, 
Luleå, 2006 Sweden. 

Afbeelding 2: Visualisatie dataset RWS voor bepaling percentage hoogwaardig hergebruik en bijbehorende modulemaat.
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DOELSTELLING
Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om een 
duidelijk beeld te geven met betrekking tot:
• de impact van het ontwikkelde circulaire viaduct in 

termen van materiaalgebruik en milieueffecten;
• de mogelijkheden met betrekking tot de technische 

ontwikkeling, productie en realisatie;
• de bijdrage van partijen in het consortium;
• de wijze waarop het ontwikkelde circulaire viaduct 

getest en gevalideerd kan worden;
• de businesscase waarmee het ontwikkelde 

circulaire viaduct op de markt kan worden 
gebracht.

Voorzien wordt dat de opgedane kennis binnen fase 
1 kan worden gebruikt om in fase 2 een prototype 
te kunnen ontwikkelen, testen, en valideren. De fo-
cus binnen fase 1 ligt met name op het kwantificeren 
van de bijdragen in termen van materiaalgebruik en 
milieueffecten en het herkennen en kwalitatief op-
lossen van mogelijke technische uitdagingen. Binnen 
fase 2 worden de technische mogelijkheden nader 
gekwantificeerd, waaruit het prototype volgt dat 
beantwoordt aan de proposities met betrekking tot  
circulariteit.

PROBLEEMSTELLING
De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar 
grondstoffen explosief gestegen door de groeien-
de wereldbevolking en het toenemend welvaart-
sniveau. Deze tendens zal zich ook de komende de-
cennia doorzetten en het wordt steeds belangrijker 
om spaarzaam om te gaan met grondstoffen en om  
CO2-emissie te beperken.

In 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire 
Economie gelanceerd en de ambitie van het kabinet is 
om in 2030, 50% minder primaire abiotische grond-
stoffen te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft als ambi-
tie om al in 2030 klimaatneutraal en circulair te wer-

ken middels het terugdringen van materiaalgebruik 
en CO2-emissie. Er zijn momenteel in Nederland zo’n 
40.000 bruggen, hoodzakelijk viaducten, gebouwd 
tussen 1960 en 1980. De komende decennia zal het 
merendeel hiervan vervangen moeten worden. Om 
aan de ambitie van Rijkswaterstaat te voldoen zijn 
nieuwe, duurzame oplossingen nodig. Daartoe ont-
wikkelt consortium Circulaire Stalen Viaducten (CSV) 
een nieuw innovatief viaduct conform de doelstelling: 
minimaal 100% minder primair grondstof verbruik, en 
100% minder CO2-emissie. 

De algemene probleemstelling van het haalbaar-
heidsonderzoek is om een circulair viaduct te ontwik-
kelen dat technisch en economisch haalbaar is, en be-
antwoordt aan de duurzame ambitie met betrekking 
tot de vervangingsopgave van bestaande viaducten 
binnen het areaal van Rijkswaterstaat. Specifiek voor 
het consortium Circulaire Stalen Viaducten (CSV) be-
treft de probleemstelling het bepalen van de duur-
zaamheidsvoordelen van een circulair en volledig sta-
len viaduct, en het bedenken van mogelijkheden voor 

UITVOERING  
VAN HET PROJECT 
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de realisatie ervan. Door visualisatie en analyse van 
de door Rijkswaterstaat aangeboden dataset van het 
viaducten areaal kan CSV een ontwerp aanbieden op 
specifieke modulematen waardoor hoogwaardig her-
gebruik wordt gerealiseerd. 

Binnen de ontwikkeling van het circulaire viaduct 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee domeinen: 
de onderbouw (fundering, steunpunten, en landhoof-
den), en de bovenbouw (de hoofddraagstructuur en 
het wegdek). De interface tussen het wegdek en het 
omliggende terrein wordt bij de laatstgenoemde ca-
tegorie beschouwd. Binnen beide domeinen zijn reeds 
op basisniveau technische oplossingen beschikbaar, 
die integratie vereisen om samen een constructief 
geheel te vormen. De uitdagingen liggen daarom met 
name in het op de juiste wijze combineren van be-
staande elementen en oplossingen, zonder dat deze 
hun karakteristieke voordelen verliezen.

ONDERBOUW: FUNDERING, STEUNPUNTEN, 
EN LANDHOOFDEN
Binnen de onderbouw zijn er drie aspecten die aan-
dacht behoeven: de ontwikkeling van hooggelegen ge-
integreerde funderingen ter plaatse van de landhoof-
den, de verticale beëindiging van de landhoofden, en 
de detaillering van eventuele tussensteunpunten. 

De probleemstelling voor de onderbouw is als volgt:
1 Het opstellen van een functionele omschrijving van 

de constructieve onderdelen
2. Het opstellen van een plan van eisen t.a.v. de 

verschillende onderdelen
3. Het bepalen van afmetingen van de 

funderingselementen
4. De specificatie van verbindingen met andere 

funderingscomponenten en de bovenbouw
5 Het opstellen van fabricage, assemblage en 

demontageprocessen
6. Het ontwerpen en toetsen van de verbindingen 

bedoeld onder punt 4.
7. Het toetsen van de verbindingen en het ontwerp 

aan de functionele eisen bedoeld onder punt 1.

Waar nodig wordt voor ieder onderdeel de cyclus 
herhaald om tot een onderbouwontwerp te komen 
dat aan alle functionele en technische eisen voldoet. 
Hierbij wordt de compatibiliteit van het ontwerp met 
de bovenbouw in acht genomen.

Binnen het onderbouw-domein ligt de nadruk van de 
probleemstelling op punten 4 en 5: het zijn de verbin-
dingen en de assemblage/demontageprocessen die 
een duurzaam, circulair viaduct van een traditioneel, 
lineair-ontworpen viaduct onderscheiden. Ten aan-
zien van de uitvoeringssnelheid is het bijvoorbeeld 
van belang dat de funderingspalen zonder toepas-
sing van een koppelbalk als fundering voor de hoofd-
draagstructuur kunnen functioneren. Hiervoor is het 
noodzakelijk om inzicht te hebben in de geometrische 
afwijkingen ter plaatse van de bovenzijde van de pa-
len na het trillen/heien. De planning is om bij de af-
ronding van fase 1 hier informatie beschikbaar over 
te hebben, zodat verbindingen tussen onderbouw en 
bovenbouw ook praktisch uitgevoerd kunnen worden 
in fase 2.

De verticale beëindiging van de landhoofden, karak-
teristiek voor bestaande viaducten, blijft binnen het 
voorziene concept bestaan. Echter is de vraag hoe 
deze beëindiging met staal kan worden bereikt. Een 
van de mogelijkheden is het gebruik van combiwan-
den: de vraag is echter hoe stijf deze moeten zijn, en 
hoe deze verder aansluiten op het talud en de hoofd-
draagstructuur. Ook op deze vragen wordt binnen 
fase 1 een antwoord voorzien, om deze in fase 2 toe 
te kunnen passen.

Gezien de relevantie van het conserveren van sta-
len constructiedelen voor het milieuprofiel hiervan 
krijgt dit aspect in alle genoemde fasen aandacht. 
Onderhoud ontstaat immers bij het ontwerp. Het is 
de uitdrukkelijke intentie om zowel conservering als 
onderhoud te vermijden. 

BOVENBOUW: HOOFDDRAAGSTRUCTUUR 
EN WEGDEK
Binnen de bovenbouw zijn er drie aspecten die aan-
dacht behoeven: de ontwikkeling van een modulai-
re hoofddraagstructuur, de ontwikkeling van een 
modulair wegdek, en de ontwikkeling van een de-
montabele verbinding (de interface) tussen hoofd-
draagstructuur en wegdek op maatvoering waar-
mee aantoonbaar hoogwaardig hergebruik wordt 
gerealiseerd. Daarnaast is één van de opgaven 
om de bovenbouw aan de onderbouw te bevesti-
gen, op een dusdanige manier dat herbruikbaar-
heid en losmaakbaarheid van de componenten  
gegarandeerd is.
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De probleemstelling voor de bovenbouw is als volgt:
1 Het opstellen van een functionele omschrijving van 

de constructieve onderdelen
2 Het opstellen van een plan van eisen t.a.v. de 

verschillende onderdelen
3 Het bepalen van externe afmetingen, op basis van 

overspanningen en aantal rijstroken
4 De specificatie van verbindingen tussen 

hoofddraagstructuur en wegdek
5 Het opstellen van fabricage, assemblage en 

demontageprocessen
6 Het ontwerpen en toetsen van de verbindingen 

bedoeld onder punt 4.
7 Het toetsen van de verbindingen en het ontwerp 

aan de functionele eisen bedoeld onder punt 1.

Waar nodig wordt voor ieder onderdeel de cyclus 
herhaald om tot een onderbouwontwerp te komen 
dat aan alle functionele en technische eisen voldoet. 
Hierbij wordt de compatibiliteit van het ontwerp met 
de onderbouw in acht genomen.

Binnen het bovenbouw-domein ligt de nadruk op 
punten 4 en 5: ook hier geldt dat deze punten de mo-
gelijkheid bieden om tot een innovatieve en duurza-
me oplossing voor circulaire viaducten te komen. Zo is 

een van de open vragen gerelateerd aan de uitvoer-
baarheid van het viaduct: op welke wijze en met welke 
off-site gefabriceerde constructieve elementen kan 
een stalen viaduct zo gemakkelijk mogelijk worden 
uitgevoerd? Bij het beantwoorden van deze vraag 
wordt uitgegaan van een functionele decompositie: 
er is sprake van een hoofddraagstructuur (krachtsaf-
dracht naar fundering) en van een wegdek (krachts-
afdracht naar hoofddraagstructuur). 

De standaardisatie van de modulaire hoofddraag-
structuur is een belangrijk innovatieaspect, dat de 
toepasbaarheid van het ontwikkelde duurzame via-
duct verhoogt en aantoonbaar hoogwaardig herge-
bruik mogelijk maakt. Hetzelfde geldt voor het weg-
dek: er is slechts beperkte variatie in de overspanning 
en breedte van viaducten, en dus biedt een gestan-
daardiseerd systeem een uitkomst bij de vervan-
gingsopgave van Rijkswaterstaat. De mogelijkheden 
voor standaardisatie van afmetingen zullen binnen 
fase 1 worden verkend door analyse en visualisatie 
van de dataset van viaducten die Rijkswaterstaat ter 
beschikking stelt. 

Binnen fase 1 zal worden onderzocht hoe vorm kan 
worden gegeven aan het modulaire wegdek, bij-
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voorbeeld door het toepassen van demontabele or-
thotrope stalen dekken (OSDs). Het reduceren van 
de constructiehoogte van OSDs is bij viaducten van 
groot belang door de bijkomende kosten indien de 
taluds verhoogd moeten worden om een gegeven 
vrije doorgangshoogte te bereiken. Een technische 
kennisvraag is of de gebruikelijke overspannings-
richting van OSDs met 90 graden kan worden ge-
draaid: de troggen liggen in dit geval loodrecht ten 
opzichte van de hoofdoverspanning en rusten aan 
weerszijden op primaire liggers. Dit reduceert de 
constructiehoogte en leidt tevens tot relatief klei-
ne, prefabriceerbare constructieve elementen die 
op de locatie samen een samenhangend viaduct 
vormen. In dit geval moet de verwachte, lagere 
buigstijfheid in de richting loodrecht op de troggen 
gecompenseerd worden door een kortere over-
spanning, namelijk die tussen de primaire liggers 
die onderdeel uitmaken van het hoofddraagstruc-
tuur. Dit aspect is van belang voor het uitvoeren-
de bedrijf: op basis van een kosten-baten analyse 
kan deze een oordeel geven over de economische 
haalbaarheid van een dergelijk wegdek. Daarnaast 
wordt onderzocht hoe innovatieve verstijvingen van 
het dek en productie middels laserlassen/roboti-
sering tot een economisch en duurzaam optimaal  
ontwerp te komen.

De hoofddraagconstructie en het modulaire weg-
dek dienen met elkaar verbonden te worden om een 
constructief geheel te vormen. Om krachtsafdracht 
mogelijk te maken, zijn demontabele verbindingsmid-
delen met een voldoende hoge vermoeiingssterkte 
nodig, die tevens voldoende toleranties bieden om 
afwijkingen in de maatvoering van de constructie-
ve elementen tijdens de uitvoering op te vangen. De 
innovatie binnen het project ligt op het vinden van 
een verbindingsmiddel dat aan al deze eisen beant-
woordt. Een van de voorgestelde doelstellingen bin-
nen fase 1 is om de haalbaarheid van verbindingen 
die zijn geïnjecteerd met epoxyhars te onderzoeken. 
Dit type verbinding biedt de mogelijkheid tot grotere 
uitvoeringstoleranties, waardoor de assemblagetijd 
van het viaduct verkort kan worden, zonder negatief 
effect op het gedrag van de verbindingen tijdens de 
functionele levensduur van het viaduct. Voorbeelden 
van toepassingen zijn de verbindingen tussen weg-
dek en de hoofddraagconstructie, en de verbinding 
tussen de hoofddraagconstructie en de integrale 
funderingsconstructie.

Gezien de relevantie van het conserveren van stalen 
constructiedelen voor het milieuprofiel, krijgt dit as-
pect in alle genoemde fasen aandacht. Onderhoud 
ontstaat immers bij het ontwerp. Het is de uitdruk-
kelijke intentie om zowel conservering als onderhoud 
te vermijden. 

METHODE EN ACTIVITEITEN
De vragen die binnen de probleemstelling aan bod 
komen worden op verschillende manieren beant-
woord. Zo wordt er bijvoorbeeld voorzien dat even-
tuele benodigde toleranties voor de verbindingen 
binnen fase 1 gekwantificeerd kunnen worden met 
behulp van een statistische analyse, waardoor de 
risico’s van het niet kunnen assembleren van het 
viaduct worden gemitigeerd. Op dit vlak zijn reeds 
modellen aanwezig voor staalbetonconstructies, 
die toepasbaar kunnen worden gemaakt voor vol-
ledig stalen viaducten. Eenzelfde soort analy-
se kan binnen fase 1 worden ontwikkeld voor de 
afwijkingen in de posities van de funderingspa-
len. Op basis van de geometrische en dimensio-
nele afwijkingen kunnen vervolgens verbindingen 
ontworpen worden, en worden getoetst aan de  
functionele eisen.

De toepasbaarheid van 90-graden-gedraaide OSDs 
kan worden onderzocht door middel van analytische 
en numerieke modellen. Indien deze niet als geschikt 
worden bevonden, wordt bekeken hoe reguliere 
OSDs kunnen worden toegepast, en of innovaties op 
het gebied van nieuwe verstijvingstechnieken en la-
serlassen/robotisering een uitkomst bieden.

CSV biedt een oplossing die aantoonbaar hoogwaar-
dig hergebruikt gaat worden en kwantificeert de mi-
lieu-impact en circulariteit middels de MKI-waarde 
volgens de SBK Bepalingsmethode uitgedrukt in CO2-
emissies en uitputting van abiotische grondstoffen. 
Daardoor worden de milieuvoordelen van de CSV- 
innovatie in een breder perspectief geplaatst naast 
bestaande oplossingen die op dezelfde wijze worden 
beoordeeld. Tegelijk wordt aangetoond dat de CSV-
innovatie de gestelde circulaire doelen haalt. 

Het consortium bestaat uit een breed palet aan par-
tijen: de complementaire expertise en ervaring van 
de partners is één van de belangrijkste voordelen 
binnen het CSV-consortium.
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PROJECTMANAGEMENT  
EN FASERING
Het Adviesbureau voor Bouwmarketing is verant-
woordelijk voor het projectmanagement, echter spe-
len alle partijen binnen het consortium hierin een 
belangrijke rol. Binnen het consortium worden alle 
relevante documenten op een webportaal gedeeld in 
verschillende categorieën, bijvoorbeeld administra-
tie, contracten, financiën, technische ontwikkelen, en 
disseminatie. 

Een teleconferentiesysteem (Skype for Business, 
Microsoft Teams) wordt gebruikt om frequente com-
municatie tussen alle partijen mogelijk te maken, en 
de voortgang en planning van de taken te bespreken. 

Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten gepland 
waarin de technische details en de deliverables na-
der worden besproken. Het consortium heeft, mede 
door de uitbraak van het coronavirus, bewezen effici-
ent en effectief digitaal samen te kunnen werken, en 
gaat ervan uit dat deze trend doorgezet wordt tijdens 
het verdere verloop van het project. Subgroepen bin-
nen het consortium komen frequenter bijeen, bijvoor-
beeld ASK Romein/Hillebrand, Movares, VHarch en 
TU Delft, om de technische ontwikkelingen en bevin-
dingen te bespreken. Indien dit online plaats zal moe-
ten vinden, zullen de partners er zorg voor dragen 
dat de technische ontwikkeling zo effectief en effici-
ent mogelijk is, bijvoorbeeld door het gebruik van gro-
tere schermen en relevante samenwerkingssoftware.
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BEGROTING 
TOELICHTING OP DE BEGROTING
In de volgende fase zullen de volgende activiteiten 
worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn weergegeven 
in de tabel met daarbij behorende uren en tarieven.

• Het inventariseren van de werkzaamheden
• Het maken van een planning voor fase 1
• Een bijdrage leveren aan het voorlopig (systeem) 

ontwerp
• Organiseren van besprekingen
• Het maken van verslagen
• Het maken van (deel)rapportages van de uitvoering 
• Dataset analyse areaal viaducten RWS
• Kwantificeren percentage hoogwaardig hergebruik 

bij einde levensduur voor CSV-oplossing

• Levensduur analyse CSV-oplossing
• Referentie viaduct kwantificeren**
• Kwantificeren milieu-impact CSV-oplossing
• Vergelijking CSV met referentie
• CO2-emissies
• Uitputting abiotische grondstoffen
• MKI-score
• Technisch ontwerp
• Innovatief ontwerp 
• Architectonisch ontwerp
• Globale ontwerpberekeningen op haalbaarheid
• Ontwerpsessie
• Interne aansturing bij de diverse partners
• Afstemming met partners
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CSV BUDGET OP ACTIVITEITEN      
ACTIVITEITEN    UREN   TARIEF BEDRAG 

Het inventariseren van de werkzaamheden   45  € 88   € 3.965  
maken van een planning voor fase 1    15  € 88   € 1.322  
een bijdrage leveren aan het voorlopig (systeem) ontwerp  45  € 88   € 3.965  
Organiseren van besprekingen    45  € 88   € 3.965  
maken van verslagen    45  € 88   € 3.965  
maken van (deel)rapportages van de uitvoering.    51  € 88   € 4.494  
      
Analyse dataset areaal viaducten RWS      
Kwantificeren percentage hoogwaardig hergebruik bij einde levensduur voor CSV* oplossing. 30  € 88   € 2.643  
Levensduur analyse CSV oplossing    30  € 88   € 2.643  
Referentie viaduct kwantificeren**    30  € 88   € 2.643  
Kwantificeren milieu-impact CSV oplossing   22,5  € 88   € 1.982  
Vergelijking CSV met referentie    30  € 88   € 2.643  
CO2-emissies    22,5  € 88   € 1.982  
Uitputting abiotische grondstoffen    30  € 88   € 2.643  
MKI score    30  € 88   € 2.643  
       
Technisch ontwerp    231  € 88   € 20.353  
       
Innovatief ontwerp     210  € 88   € 18.503  
      
Globale ontwerpberekeningen op haalbaarheid   150  € 88   € 13.217  
Ontwerpsessie    30  € 88   € 2.643  
Interne aansturing    22,5  € 88   € 1.982  
Afstemming met partners    22,5  € 88   € 1.982  
       
Architectonisch ontwerp    225  € 88   € 19.825  
   
   Totaal    € 120.005   

BUDGET PER PARTNER / FUNCTIONARIS      
NAAM PARTNER FUNCTIONARIS FUNCTIE UREN TARIEF BEDRAG TOTAAL  

HilHillebrand Harm Wattel Commercieel manager 112,5  € 120   € 13.500,00  
 Goran Pavlovic Engineer 36  € 80   € 2.880,00  
 Vladimir Skoric Engineer 45  € 70   € 3.150,00  
 Eduard blok Calculator 22,5  € 70   € 1.575,00  
 Jan Sinke Lastechnicus 15  € 90   € 1.350,00  
          € 22.455 
Adviesbureau voor  
Bouwmarketing 
 Wim Verburg  Project coördinator 246  € 91   € 22.324,50  
         € 22.325 
TU Delft 
 Milan  60  € 150   € 9.000,00  
 Martin  150  € 89   € 13.350,00  
          € 22.350 
        
Movares 
 Bert Hesselink sr. adviseur 225  € 135   € 30.375,00  
           € 30.375 
Bouwen met staal 
 Jan-Pieter den Hollander sr. adviseur 225  € 100   € 22.500,00  
          € 22.500 
Verburg Hoogendijk 
Architekten  
 Wim Verburg  Architect 225  € 100   € 22.500,00    
          € 22.500 

  Totaal 1362    € 120.005 

  Gemiddeld tarief   € 88,11     

      




