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Inleiding 

•  Drempels bij de verschillende contract-
vormen voor de toepassing van beton 
wegen in Nederland 

•  In de huidige markt weinig betonwegen in 
nieuwe contractvormen, vnl. nog in RAW 

•  Toekomstscenario’s 
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Drempels 

•  Kennis en ervaring bij opdrachtgever en/of opdrachtnemer 
•  Afwegingen van wegenbouwer met eigen asfaltcentrale en/of 

eigen asfaltsets/ploegen 
•  Aanlegkosten beton t.o.v. asfalt 
•  Levensduur 
•  Eis toekomstvastheid in voordeel asfalt 
•  Gescheiden budgetten/afdelingen nieuwbouw en onderhoud 
•  Eis toepassing zoab op beton 

Drempel – Wijze van aanbesteden 

•  RAW 
•  D&C 
•  DBM 
•  DBFM(O) 



3 

Drempel – RAW 

•  RAW = Regeling Aanbesteding Werken, 
                standaardbestek voor de GWW 
•  OG: Bestek + Ontwerp 
•  ON: Uitvoering 

Drempel – RAW 

•  Drempel: 
- kennis bij OG of adviesbureau 
- 4-jarige politieke cyclus in voordeel oplossingen 
  met lagere investeringen. 

•  Oplossing:  
- schakel deskundigen in 
- lange termijn denken 
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Drempel – RAW 

•  Voordeel: 
-  beslissing in eigen hand (OG) 

•  Nadelen:  
- geen garantie op het nakomen van de 

     verplichtingen van de opdrachtnemer op  
     kwaliteit/onderhoudskosten lange termijn 

- geen gebruik gemaakt van de kennis en ervaring 
  van de markt (ON) 

xx 
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Drempel – D&C 

•  D&C = Design & Construct 
•  OG: randvoorwaarden, eisen, specificaties  
           en wensen 
•  ON: ontwerp + uitvoering 

Drempel – D&C 

•  Drempel:  
- vaak gunning op laagste prijs (=laagste kwaliteit) 
- geen levensduurbeschouwing 
- aanlegkosten van betonweg is duurder dan van 
  asfaltweg 

•  Oplossing:  
- uitvraag waarbij wordt gevraagd naar aanleg en 
  onderhoudskosten over een termijn van 
  minimaal 15-20 jaar. Bij voorkeur > 25 jaar. 
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Drempel – D&C 

•  Voordeel: 
- deels gebruik gemaakt van de kennis en 
  ervaring van de markt 

•  Nadelen:  
- geen garantie op het nakomen van verplichtingen 
  van de opdrachtnemer op kwaliteit/onderhouds- 
  kosten op lange termijn 
- geen gebruik marktkennis levensduurbeoordeling 
- aanbieding onderhoudskosten is erg vrijblijvend 

xx 
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Drempel – DBM 

•  DBM = Design, Build & Maintain 
•  OG: randvoorwaarden, eisen, specificaties  
           en wensen 
•  ON: ontwerp + uitvoering + onderhoud 

Drempel – DBM 

•  Drempel:  
- investeringskosten opdrachtgevers 
- opdrachtnemers met eigen asfaltcentrale/ploegen  

•  Oplossing:  
- voor OG: beschouw de post aanlegkosten niet los 
  van de post onderhoudskosten (lange termijn vs. 
  korte termijn) 
- voor ON: lange termijn i.p.v. korte termijn denken 
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Drempel – DBM 

•  Voordeel: 
- gebruik gemaakt van kennis en ervaring markt 
- garantie op kwaliteit / onderhoudskosten 

•  Nadeel: 
- pas rendabel op lange termijn (> 15 jaar) 
- onzekerheid: blijft de opdrachtnemer zijn 
  verplichtingen gedurende die lange periode  
  nakomen? 

xx 



9 

Drempel – DBFM 

•  DBFM = Design Build Finance Maintain 
•  OG: randvoorwaarden, eisen, specificaties  
           en wensen 
•  ON: ontwerp + uitvoering + onderhoud +  
          financiering 

Drempel – DBFM 

Tijdens bouwfase: OG 

Omgeving SPC 

MTC EPC 

Financier 
€ 

€ 
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Drempel – DBFM 

Tijdens  
onderhoudsfase: 

OG 

Omgeving SPC 

MTC EPC 

Financier 
€ 

€ 

€ op basis van beschikbaarheid  

Drempel – DBFM 

•  Drempel:  
- bewezen technieken (in NL) vanuit het risico- 
  mijdend gedrag van de financiers 
- opdrachtnemers met eigen asfaltcentrales 

•  Oplossing:  
- voor OG: voldoende lange onderhoudstermijn 
  meenemen (minimaal 15-20 jaar, bij voorkeur  

      > 25 jaar) 
- voor ON: lange i.p.v. korte termijn denken 
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Drempel – DBFM 

•  Voordeel: 
- optimaal gebruik kennis en ervaring markt 
- garantie op kwaliteit / onderhoudskosten  
- grotere zekerheid over het nakomen van de 
  verplichtingen van de opdrachtgever 
- financieel instrument om te beïnvloeden 

•  Nadeel: 
- pas rendabel op lange termijn 

xx 
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Toekomst scenario’s 

•  Ontwikkeling contracten:  
- EMVI-criteria voor duurzaamheid over lange  

      termijn meenemen 
- betrouwbare LCC/LCA-analyses met de juiste  

      eigenschappen van diverse materialen 
- optie beton(verhardingen) in Dubocalc 

Toekomst scenario’s 

•  Ontwikkeling economie: 
- korte termijn denken versus lange termijn 
- financiering door overheid of door markt 
- ontwikkeling grondstofprijzen 
- aandacht/prioriteit voor duurzaamheid 
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Toekomst scenario’s 

•  Ontwikkeling techniek: 
- doorontwikkeling ‘geluidsreducerend of stil beton’, 
  door weglaten zoab-deklaag en dus (sterk 
  verlagen onderhoudsbehoefte wordt beton veel 
  aantrekkelijker! 

xx 


