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Duurzaamheid van wegen 

Siska Valcke 
TNO 

D
uu

rz
aa

m
he

id
 II

  

Verkenning duurzaamheid  
wegen 

•  Wat is de CO2 uitstoot van de aanleg, het 
onderhoud en de sloop van het wegennet in 
Nederland. 

•  Welke factoren zijn bepalend  
 voor de uitstoot  
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Wegennet in Nederland 

•  Er gekozen voor een vereenvoudiging van het 
wegennet: 
– Hoofdwegennet 3270 km bestaat alleen uit 

asfalt. 
– Onderliggend wegennet 133730 km bestaand 

uit:  
•  Asfalt (35%) 
•  Betonstraatsteen wegen (55%) 
•  Klinkerwegen (10%) 

Uitgangspunten vergelijking 

•  Asfalt (35%) 
–  200 mm asfalt, 300 mm zand, 200 mm grind. 
–  Onderhoud: na 20 jaar deklaag en na 40 jaar versteviging. 

•  Betonstraatsteen (55%) 
–  85 mm steen, 50 mm zand, 300 mm menggranulaat 
–  Onderhoud: na 25 jaar deklaag opnieuw aanbrengen, 

vervangen gebroken stenen. 
•  Klinkerwegen (10%) 

–  85 mm steen, 50 mm zand, 300 mm menggranulaat 
–  Onderhoud: na 25 jaar deklaag opnieuw aanbrengen, 

vervangen gebroken stenen. 
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Uitgangspunten vergelijking 

Resultaten vergelijking CO2  
uitstoot 
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Levensduur en LCA 

•  Een ander aspect dat van groot belang is voor de 
milieubelasting is de levensduur.  

•  Dit is een van de redenen waarom asfalt een relatief 
hoge belasting heeft in vergelijking met beton. 

•  De betonstraatklinkers worden na 25 jaar voor 90% 
hergebruikt, wat betekent dat de gemiddeld 
aangenomen levensduur van beton meer dan 2 maal zo 
lang is als het asfalt (47,5 jaar versus 20 jaar). 

Innovaties en duurzaamheid 

Er is gekeken naar de invloed van verschillende innovaties 
op de CO2 productie 

–  Half Warm Asfalt   
 = asfalt waarbij minder CO2 uitgestoten wordt tijdens de productie. 

 Aanname: emissiereductie van 30% voor alle asfaltwegen. 
–  Levensduur Optimalisatie Tool [LOT]   

 = langere levensduur asfaltwegen door betere monitoring uitvoering.  
 Aanname: 10% langere levensduur. 

–  Kringbouw  beton    
 = hoogwaardige recycling van beton.  
 Aanname: emissiereductie van 70% voor nieuwe betonstraatstenen. 
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Innovaties en duurzaamheid 

Resultaten vergelijking CO2  
uitstoot 
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Innovaties en duurzaamheid 

Een andere belangrijke innovatiegebied met veel potentie 
voor verduurzaming is bouwlogistiek. 

Opdrachtgevers en duurzaamheid 

Bijna alle opdrachtgevers stellen bepaalde 
duurzaamheidseisen aan infrastructuur. 

Detailinvulling verschilt erg per opdrachtgever: 
•  Gemeentewerken Rotterdam neemt bijvoorbeeld 

transportafstanden mee in duurzaamheidsberekeningen. 
•  Rijkswaterstaat mag juist geen transportafstanden 

meenemen, dit zou immers lokale partijen bevoordelen. 
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Duurzaamheid 
ambities 

Kwantificeren 

Objectief 
onderbouwen 

Hinder voor de weggebruiker 

Hinder voor omwonenden 
(geluid, lucht) 

Milieubelasting 

Kosten 
Ontwerpvarianten 

vergelijken 

Levenscyclus 
realisatie  

beheer en onderhoud  

sloop en verwerking  

Infrastructuur 
Dijken 

Wegen 

Tunnels 

Bruggen 

Kunstwerken 

Spoor 

Duurzaamheidskompas 

Conclusies 

De CO2 productie van de aanleg, het onderhoud en de 
sloop van infrastructuur is aanzienlijk.  
De belasting is voornamelijk afhankelijk van 
materiaalgebruik en processen. 
Er zijn nog grote besparingen mogelijk op infrastructuur. 
Elke situatie is echter uniek en waardoor er niet 1 oplossing 
is die in alle gevallen het meest duurzaam zal zijn. 


