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‘Nieuwsberichten’ 
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Dit zijn slechts enkele voorbeelden; 
de lijst is veel langer… 
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Waarom kiezen voor beton ? 

Keuze betonnen fietspad 

•  Duurzaam 
•  Nauwelijks onderhoud 
•  Comfortabel en veilig 
•  Licht van kleur 
•  Boomwortel opdruk 
•  Grote vormvrijheid 
•  Lange levensduur 
•  Lage totaalkosten 
Rationeel ook de beste keuze ? Skateparcours 

Soesterduinen 
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Keuze te onderbouwen met 
CROW’s Afweegmodel Wegverhardingen 
Algemene doelstelling AMW: 
•  Objectief model beschikbaar om afweging 

tussen verschillende verhardingsmaterialen te 
maken voor diverse wegtypen (van autosnelweg 
tot fietspad) 

•  Afwegingsmodel op basis van LCA en LCC 
•  Multicriteria beslissingshulp bij de keuze  

van wegverhardingen 

Gebruiksmogelijkheden 
Afwegingsmodel Wegen 

•  Financieel: juiste afweging bij keuze van 
verhardingstype bij aanleg of reconstructie van 
wegen => besparingen tijdens aanleg en beheer 
& onderhoudsfase.  

•  Materialen: tegen elkaar afwegen 
wegverhardingen in asfalt, beton of bestrating. 

•  Beleid: op basis van financieel-economische, 
milieu- en overige aspecten. 
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Doel afwegingsmodel 
•  Op systematische en objectieve wijze inzicht 

krijgen in milieu- en kostenaspecten 

•  Overige argumenten een zichtbare en 
evenwichtige plaats in besluitvorming geven 

•  Inzicht geven in de manier waarop een keuze tot 
stand komt 

•  Heldere communicatie van een keuze naar 
belanghebbenden 

Beoordeling alle aspecten 

•  Naast aanlegkosten ook: 
– milieueffecten (LCA) 
– kosteneffecten over de gehele levenscyclus 

(LCC) 
– effecten op overige aspecten 

•  Afwegingsmodel is een 
ontwerpondersteunend model 
 (waarom kies je voor een bepaald ontwerp) 
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Uitgangspunten model 

•  Gebaseerd op reeds werkend model 
•  Vergelijkbare constructies zelf dimensioneren 
•  Kostendatabase 
•  Erkende milieudatabase (asfalt, beton, staal) 
•  Onderbouwing keuze inzichtelijk 
•  Gebruikersvriendelijk 

 Milieudatabase is in 2008 door INTRON 
geactualiseerd (AMW versie 1.1) 

Opzet afweegmodel 

•  Invoer van opbouw in lagen 
•  Selectie en aanpassing van materialen 
•  Selecteren, aanpassen en invoeren van 

onderhouds- en kostengegevens 
•  Bepaling van verandering bij overige aspecten 

•  Vastleggen van het relatief belang van de 
verschillende criteria (weging) 

•  Multicriteria-analyse (MCA) 
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Weegfactoren / analyse 
•  Weegfactoren 
•  Kosten (rente en inflatie percentage) 
•  Milieu (bewezen TWIN-model 2002, update 

INTRON 2008) 
•  Overig (kwalitatieve bepaling, vergelijking met 

een referentie constructie (beter/slechter) op 
bepaalde aspecten)  

•  Analyse 
•  Multi Criteria Analyse, incl. weegdriehoek 

Kosten 
•  Sloopkosten bestaande constructie 
•  Aanleg- en investeringskosten 
•  Onderhoudskosten 
•  Reconstructiekosten bij einde levensduur (bovenlaag) 
•  Toekomstige sloopkosten nieuwe constructie 
•  Eventuele bijkomende kosten (verkeersmaatregelen, 

(staal)wapening onder asfalt) 

•  Netto Contante Waarde over eindige horizon  
 (max. 200 jaar, standaard 120 jaar) 
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Milieueffecten 

•  LCA (levenscyclusanalyse) 
•  Op basis van gebruikte hoeveelheid materiaal 
•  Beoordeling van wieg tot graf 
•  Gelijke functionaliteit en beschouwingsperiode 

AMW toegepast op fietspaden 

Casus Fietspaden: 
•  Asfaltbeton vs cementbeton vs tegels 
•  Constructie’s uit de praktijk 
•  Marktconforme aanlegkosten, realistische 

onderhoudskosten 
•  Twee ondergrondsoorten 
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Verhardingen fietspaden 

Geschikt voor licht onderhoudsverkeer: 
•  16 cm cementbeton op 0,20 m zandbed 
•  10 cm asfaltbeton (onderlaag PR) op 0,20 m 

menggranulaat op zand 
•  5 cm dikke tegels op 0,20 m menggranulaat 

op zand 

Beschouwde varianten 

Zandbodem Kleibodem 

16 cm cementbeton 
20 cm zandbed 

16 cm cementbeton 
30 cm zandbed 

10 cm asfaltbeton 
20 cm puin op zand 

10 cm asfaltbeton 
20 cm puin op 30 cm zand 

5 cm dikke betontegels 
0,20 m puin op 0,30 zand 

8 cm dikke betontegels 
0,20 m puin op 0,30 zand 
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Kostencalculatie 
Info verstrekt door aannemerij: 

Verhardingsonderhoud 
Info verstrekt door wegbeheerders (enquête): 
Cementbeton: 
•  1 resp. 2% betonplaten vervangen per 10 jaar op zand 

resp. klei 

Asfalt: 
•  1x 7 jaar slijtlaag op 22% van areaal 
•  Vervangen deklaag 1x per 12 -15 jaar 

Tegelverhardingen 
•  5% herstraten per 3 jaar 
•  1x per 10 jaar 95% van areaal geheel herstraten 
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Resultaten afweging:  
milieukostengetallen  

Resultaten afweging:  
milieukostengetallen  
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Netto Contante waarde 

Multicriteria-analyse 

Afweging van: 
•  Milieu (LCA-levenscyclusanalyse) 
•  Kosten (LCC-lifecyclecosting) 
•  Overige aspecten 
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Bevindingen afweging FP 
•  Misschien andere kijk op afweging verhardingen 

fietspaden gekregen 
•  Krachtige, integrale en transparante 

beschouwing op basis van kosten, milieu-
effecten, overige aspecten 

•  Maatgevend in afweging: eenheidsprijzen, 
constructie-opbouw, milieu-gegevens, 
onderhoudsregime 

•  Keuze van wegbeheerders bevestigd: Kiezen 
voor cementbeton is zo slecht nog niet ! 

•  De lijst zal langer worden…. 

BetonInfra Special 
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