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Samenvatting

Innovatieprogramma maakt betonsector versneld circulair 

De bouwsector is een grootverbruiker van materialen die aan het einde van de levensduur lang niet 
allemaal worden gerecycled of hergebruikt. Ook stoot de bouw per jaar zo’n 9,5 megaton CO2 uit 
waarvan 40% is toe te schrijven aan het gebruik van beton. In het Betonakkoord uit 2018 hebben 
private en publieke partijen afgesproken de hele betonketen te verduurzamen. Op 3 februari 2020 
heeft het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) in samenwerking met deze partijen het 
Innovatieprogramma Circulair Beton gepresenteerd dat deze plannen handen en voeten geeft.

Het BTIC is op 1 mei 2019 opgericht door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, 
Vereniging Hogescholen, TechniekNL, Bouwend Nederland en NLingenieurs om het vliegwiel te 
worden voor kennis en innovatie in de bouw- en technieksector. Door open innovatie en kennis-
uitwisseling moeten er oplossingen komen die haalbaar, betaalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn.

Samenwerking cruciaal  

Om de huidige lineaire betonsector circulair te maken, moet op korte termijn een aantal vragen 
worden beantwoord door fundamenteel en toegepast onderzoek. De partijen in het Betonakkoord 
hebben de relevante kennisvragen in 2019 geïnventariseerd. Het BTIC heeft op basis hiervan het 
Innovatieprogramma Circulair Beton ontwikkeld. Dit  is tot stand gekomen met bijdragen van de drie 
technische universiteiten, Wageningen Food and Biobased Research (WFBR), Avans Hogeschool en 
TNO. Voor het realiseren van de doelstellingen is intensieve samenwerking tussen overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen cruciaal. De voorgestelde onderzoeken hebben een doorlooptijd 
van vier jaar en zijn begroot op acht miljoen euro.

De onderzoeksvragen

Zo richt WFBR zich op het ontwikkelen van biobased hulpstoffen  voor de productie van beton en het 
reactiveren van gebruikt cement. In het verlengde daarvan coördineert TU Eindhoven het onderzoek 
naar een nieuwe generatie bindmiddelen op basis van bodemas, een restproduct uit het verbranden 
van huishoudelijk afval in AEC’s. Beiden reduceren zowel CO2-uitstoot als primair materiaalgebruik.
Om de prestaties van deze en andere nieuwe betonsoorten te kunnen beoordelen, ontwikkelt TNO een 
nieuwe methodiek, om met betere conditiemetingen en modellen tot een betrouwbaarder 
levensduurvoorspelling te komen. Dezelfde methodiek kan ook worden ingezet om de restlevensduur 
van bestaande betonconstructies te bepalen. 
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Hiermee kan de TU Delft dan innovatieve materialen en technieken voor het repareren en versterken 
van betonconstructies gaan ontwikkelen, zodat de  levensduur met minimaal twintig jaar wordt 
verlengd.
Voor het testen van zowel nieuwe materialen als hergebruik van bestaande beton(constructies) 
coördineert Avans Hogeschool het opzetten van regionale experimenteerruimten om deze in de praktijk 
te testen en te monitoren. Voor een deel kunnen dit bestaande labs en faciliteiten zijn. Onderzoekers, 
studenten en bedrijven werken hierin nauw samen.
Universiteit Twente ontwikkelt methoden en tools die laten zien hoe circulair een object of product 
presteert. Zo is de impact te bepalen van de oplossingen die uit de verschillende onderzoeken naar 
voren komen en in welk stadium ze vanuit techniek- en marktperspectief zijn (TRL- en MRL-niveaus). 

De onderzoeksvragen hebben onderling een grote samenhang, waardoor de coördinerende 
kennisinstelling telkens wordt ondersteund door twee anderen binnen het Innovatieprogramma 
Circulair Beton. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel.   

X = coördinator onderzoek

x = ondersteuning en aanvullend onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven en overheid

Het BTIC en het Betonakkoord voeren nog gesprekken met overheden en bedrijfsleven om tot een 
gezamenlijke financiering van dit Innovatieprogramma te komen zodat zo snel mogelijk met de 
realisatie kan worden begonnen en de Betonsector versneld kan verduurzamen. 
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1. Innovatieprogramma Circulair Beton

1.1. AANLEIDING

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) is op 1 mei 2019 opgericht door de ministeries van 
EZK, BZK en IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, TechniekNL, Bouwend Nederland en 
NLingenieurs om het vliegwiel te worden voor kennis en innovatie in de bouw- en technieksector. De 
deelnemende partijen werken met elkaar samen in netwerken aan meerjarige programma’s, waarin 
open innovatie en kennisuitwisseling centraal staan om oplossingen haalbaar, opschaalbaar en 
betaalbaar te maken. 

De bouw- en infrasector is een grote verbruiker van grondstoffen. In Europa gebruikt de sector 30 tot 
50% van alle materialen. Tussen 2003 en 2011 gaat het om ongeveer 1.200 tot 1.800 megaton 
constructiemateriaal. Vaak zijn onderdelen van bouwwerken en gebruikte materialen niet aan te 
passen tijdens hun levenscyclus omdat de meeste bouwprojecten nog niet op een circulaire manier zijn 
ontworpen en uitgevoerd. Hergebruik is dus lastig en de grondstof-efficiency laag. 
 
Om zowel het grondstofverbruik als de CO2-uitstoot van de bouw te reduceren, is in 2018 de 
‘Transitieagenda Circulaire Bouweconomie’ gepubliceerd als onderdeel van het programma ‘Neder-
land Circulair 2050’ en in aansluiting op de Bouwagenda. De belangrijkste doelstellingen voor 2030:

• 50% reductie CO2-uitstoot ten opzichte van 1990

• 50% reductie primair materiaalverbruik ten opzichte van 1990

Het BTIC wil het benodigde wetenschappelijk en toegepast onderzoek laten uitvoeren vanuit integrale 
innovatieprogramma’s. Daarin werken partijen samen aan de ontwikkeling van technologieën om 
deze doelstellingen te realiseren. Hiervoor heeft het BTIC in 2019 het Innovatieprogramma Circulaire 
Bouweconomie (CBE) opgesteld, zoals ook beschreven in het ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019-2023’.

De Bouwsector stoot jaarlijks zo’n 9,5 Mt CO2 uit , waarvan 3,5 Mt per jaar  is toe te schrijven aan het 1 2

gebruik van beton. Dat is bijna 40% van de totale CO2-uitstoot in de bouw. Partijen binnen de 
betonsector realiseren zich dat en hebben op 10 juli 2018 het Betonakkoord gesloten. In zeven 
uitvoeringsteams werken de ondertekenaars samen aan de verduurzaming van de betonketen. Zij 
hebben hiervoor een innovatieagenda opgesteld waarbij samenwerking is gezocht met het BTIC. Het 

 CE Delft, Meten is weten in de Nederlandse Bouw, 20151

 https://betonhuis.nl/betonmortel/betonmortel-en-co2-emissie2
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BTIC heeft vanuit het bredere kader van haar Innovatieprogramma Circulaire Bouweconomie, in 
overleg met het Betonakkoord, dit specifieke Innovatieprogramma Circulair Beton ontwikkeld dat nu 
integraal onderdeel is van het BTIC innovatieprogramma CBE. 

1.2. DOELSTELLINGEN

In de Transitieagenda CBE is het einddoel voor 2050 een CO2-neutrale en volledig circulaire 
bouweconomie. Voor 2030 wordt in lijn met het Betonakkoord gewerkt aan kennisontwikkeling om de 
volgende tussenstappen op weg naar het einddoel in 2050:

• vermindering van de C02-uitstoot met 50% 

• reductie van primair materiaalgebruik met 50% 

• 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomende beton 

1.3. MARKT- EN TECHNOLOGIE ROADMAP CIRCULAIR BETON

Om de huidige lineaire betonsector te transformeren naar een circulaire, zijn verschillende strategieën 
mogelijk. Deze zijn recent door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschreven in de 
rapportage ‘Circulaire economie in kaart’ en door hen samengevat in onderstaande figuur:
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Als vuistregel geldt dat bij circulariteitsstrategieën die hoger op de ladder staan minder materialen 
nodig zijn, waardoor de belasting van het milieu door grondstoffengebruik wordt voorkomen. Binnen 
elke strategie ontwikkelen bedrijven, overheden en kennisinstellingen al innovaties, zowel nationaal 
als internationaal.

Innovaties starten met een goed idee en worden na jaren van onderzoek en ontwikkeling op de markt 
geïntroduceerd. Om de volwassenheid van een technologie aan te geven werkt dit Innovatie-
programma met Technology Readiness Levels , waarbij een idee TRL1 is en een volledig ontwikkeld 3

en gevalideerd product TRL9. Een succesvolle toepassing is behalve van technologie ook afhankelijk 
van voldoende marktvraag. Hiervoor zijn Market Readiness Levels  (MRL) waarbij MRL1 een 4

mogelijke marktbehoefte is en MRL9 een stabiele en opschaalbare nieuwe markt betreft.  

 https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html3

 https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/readiness-market-more-completing-software-development#MRL4
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Om de doelstellingen (zie hoofdstuk 1.2) te kunnen halen in 2030 zullen voldoende technologieën op 
zowel TRL9 als MRL9 ontwikkeld moeten zijn. Momenteel is de technologische noch de markt-
ontwikkeling zover.

 

Hieronder een eerste schets voor een roadmap Circulair Beton

1  Verwezen wordt naar doelstellingen in paragraaf 1.2

2  MRL niveaus worden bij de eerst volgende actualisatie toegevoegd

Voor verdere ontwikkeling van deze roadmap is samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen essentieel om zowel een TRL9 als ook een MRL9 te realiseren. Tijdens de realisatie 
van het Innovatieprogramma Circulair Beton zal deze roadmap jaarlijks worden geactualiseerd. Het 
programma omvat niet al deze onderwerpen, maar beantwoordt alleen de actuele kennisvragen van 
het Betonakkoord. 
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Roadmap Circulair Beton    2020     2023         Doel1 
   
             TRL  MRL2 TRL  MRL2  A B C

 R1, R2: afzien en efficiënter gebruik van grond-

 stoffen, zoals:  
 adaptief ontwerp  

 3D-printen               7 X X

 nieuwe bindmiddelen:

• biobased hulpstoffen 6  7 - 8 X X

• geopolymeer van bodemas 2 - 3 X X

• ontwikkeling industrie 5 - 7 X                  
(Beliet cement, Solidia, etc)

 R3: hergebruik beton(elementen):

• bepalen restlevensduur 4 - 6  5 - 8 X X X

• koppeling / scheiding betonelementen X X X

 R4: reparatie beton elementen/constructies:
• zelfhelende reparatie mortels en/of 6 - 7  8 - 9 X X

geopolymeren mortels
• geavanceerde kathodische bescherming 6 - 7  8 - 9 X X

 R5: hergebruik materialen:

• reactiveren gebruikt cement 2 - 3  4 - 5 X X X

• hergebruik toeslagmaterialen 4 - 7  6 - 9 X         
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1.4. SAMENWERKING BETONAKKOORD - BTIC

Het Betonakkoord streeft hoge ambities na voor het behalen van CO2-reductie, circulariteit en 
biodiversiteit in 2030. Om deze te kunnen waarmaken zijn innovaties nodig. In de zomer van 2019 
heeft het Betonakkoord hierover overlegd met het BTIC. Gezamenlijk is tot een volgende 
procesaanpak (zie onderstaand figuur) gekomen voor toekomstige kennisvragen. 

Processchema betoninnovaties binnen Betonakkoord

In de zomer van 2019 bleek uit een inventarisatie van het Betonakkoord dat de Uitvoeringsteams de 
volgende actuele kennisvragen hadden:

1. Hoe kunnen nieuwe bindmiddelen worden ontwikkeld en/of (secundaire) toeslagmaterialen 
geschikt worden gemaakt zodanig dat beton als constructiemateriaal een kleinere CO2-footprint 
krijgt en minder primaire grondstoffen gaat gebruiken?

2. Als beton op prestatie in plaats van op receptuur wordt uitgevraagd, hoe kan dan worden 
beoordeeld:  

• of innovaties de gevraagde prestaties kunnen realiseren (toetsing vooraf)?

• wat de langetermijnprestaties zijn?

3. Hoe kan de levensduur van de bestaande constructies worden verlengd?

Op basis van deze kennisvragen heeft het BTIC het Innovatieprogramma Circulair Beton ontwikkeld 
(zie ook leeswijzer 1.5). Daarin zijn nog niet alle onderwerpen uit de Roadmap opgepakt. Het 
Innovatieprogramma kan de komende jaren bij voldoende belangstelling en ondersteuning van alle 
partijen uit de sector verder worden verbreed tot meer onderwerpen. 
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Over de voortgang van het Innovatieprogramma en de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
binnen de betonsector aan de hand van de Roadmap is jaarlijks overleg tussen de BTIC-raad en de 
Stuurgroep Betonakkoord. Zij kunnen gezamenlijk besluiten tot wijzigingen of uitbreiding van het 
Innovatieprogramma. 

Het Betonakkoord en het BTIC verenigen zowel bedrijfsleven, overheden als de kennisinstellingen in 
Nederland. Vanaf 2020 willen zij voor tenminste vier jaar samenwerken aan haalbare, opschaalbare en  
betaalbare oplossingen voor de verduurzaming van de betonsector. Na de start van dit 
Innovatieprogramma zullen zij de voortgang jaarlijks presenteren aan de betonsector tijdens de 
Betondag en publiceren op de website van het Betonakkoord (www.betonakkoord.nl) en BTIC 
(www.btic.nu).

1.5. LEESWIJZER

Dit hoofdstuk schetst het kader waarbinnen het BTIC Innovatieprogramma Circulair Beton is 
ontwikkeld. In overleg met het Betonakkoord is gekozen voor de volgende focus:

1) Ontwikkeling van nieuwe bindmiddelen en/of (secundaire) toeslagmaterialen (kennisvraag 1, zie 
hoofdstuk 1.4), hiervoor wordt door het BTIC ingezet op ontwikkeling van:

• Biobased materialen (hoofdstuk 2) aangezien deze zowel CO2 als het primair 
materiaalgebruik reduceren. Het ligt voor de hand gebruik te maken van technologie uit 
andere sectoren, zodat al op TRL6 kan worden gestart. Wageningen Food & Biobased 
Research (WFBR) coördineert dit onderzoek. 

• Nieuwe generatie bindmiddelen (hoofdstuk 3) waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling 
van een nieuw bindmiddel op basis van AEC-bodemas, wat ook CO2 en primair 
materiaalgebruik reduceert. De coördinatie van dit onderzoek gebeurt door de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). 

2. Beoordeling prestaties van nieuwe betonsoorten (kennisvraag 2; zie hoofdstuk 1.4) om deze 
versneld toe te passen en zo bijdragen aan alle drie de doelstellingen. Hiervoor zet het BTIC in op 
de ontwikkeling van:

• Conditiemetingen en monitoring van beton (zie hoofdstuk 4). Daarmee is de levensduur van 
betoninnovaties te voorspellen. Dit onderzoek wordt door TNO gecoördineerd. 

• Experimenteerruimten (hoofdstuk 7), om ervaring op te doen met nieuwe betonsoorten en 
deze in de praktijk kunnen te testen en monitoren. Avans Hogescholen coördineert het 
opzetten van deze experimenteerruimten.
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3) Levensduurverlenging van bestaande constructies (kennisvraag 3, zie hoofdstuk 1.4) moet leiden 
tot een efficiënter gebruik van betonconstructies en daarmee een verlaging van CO2-uitstoot en 
primair materiaalgebruik. Het BTIC zet hierbij in op de ontwikkeling van:

• Conditiemetingen en monitoring van bestaande betonconstructies (zie hoofdstuk 4). 
Daarmee kan de restlevensduur worden voorspeld en bestaande betonconstructies ook 
eenvoudiger worden hergebruikt. TNO coördineert dit onderzoek. 

• Reparatie- en versterkingstechnieken van bestaande betonconstructies voor langer dan 
twintig jaar. Coördinatie van dit onderzoek (zie hoofdstuk 5) gebeurt door de Technische 
Universiteit Delft (TUD). 

 
Voor alle drie deze kennisvragen zijn uiteenlopende oplossingen mogelijk, maar niet elke oplossing 
zal in grootte een vergelijkbare impact hebben op de doelstellingen. De Universiteit Twente (UT) 
coördineert het onderzoek naar het instrumentarium, waarmee de impact (zie hoofdstuk 6) van de 
verschillende oplossingsrichtingen is te bepalen. Tevens zal de UT zorgen voor de jaarlijkse 
actualisatie van de roadmap Circulair Beton met de beoogde impact op de doelstellingen (A t/m C) en 
de huidige TRL- en MRL-niveaus. 

Samengevat worden de Kennisvragen van het Betonakkoord beantwoord door uitvoering van het 
plan van aanpak zoals in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is beschreven: 

X = coördinator onderzoek 

x = ondersteuning en aanvullend onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven en overheid
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2. Biobased materialen in de beton- en 

constructie-industrie

2.1. PROBLEEMANALYSE RECYCLING CEMENT

Beton bestaat in de basis uit zand, grind, water en cement. Cement is dé component die voor een hoge 
CO2-belasting zorgt. De belasting komt voornamelijk door het calcineren van calciumcarbonaat en de 
energie die nodig is voor het calcineren (samen 86%, zie figuur hieronder).  

 
 
Bron: BRON: Cement&BetonCentrum (s.a.) Cement, beton en CO2 Feiten en trends

Om dit en het primair materiaalgebruik te reduceren (zie hoofdstuk 1.2) is het nodig in te zetten op 
het recyclen van cement.

Cement recyclen kan via thermische processen, maar dit levert geen of slechts een beperkte 
CO2-reductie op. In plaats van deze processen is het beter te kiezen voor een combinatie van:

• chemische processen om cement te reactiveren

• optimaliseren van de betonsamenstelling, zodat er minder bindmiddel (cement) nodig is
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Voor de chemische processen worden nu additieven gebruikt, zoals polyacrylaten, die hun oorsprong 
vinden in fossiele grondstoffen. In de literatuur (1) is vooral het gebruik van gommen (zoals guar en 
xanthaan) beschreven naast andere niet geladen polymeren (dus geen positieve of negatieve lading). 
Om tot circulariteit te komen is het zaak om nieuwe, op biobased grondstoffen gebaseerde additieven 
te ontwikkelen die wel een lading hebben, zoals in de nu gebruikte polyacrylaten. In het verleden is 
onderzoek verricht naar de vervanging van polyacrylaten door biopolymeren. Dat was vooral gericht 
op co-builders, calciumvangers in wasmiddelformuleringen. Deze co-builders zorgen ervoor dat 
calcium en magnesium lang in de oplossing blijven en geen carbonaten vormen en neerslaan op 
kleding. De opgedane kennis dient als basis voor het onderzoek naar alternatieven voor polyacrylaten 
in beton. 
Dit onderzoek richt zich op zowel de prestaties in betonformuleringen als ook de kosten in vergelijk 
met de huidige polyacrylaten. 

2.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

Mede met kennis en kunde van participerende industriële partners in dit project moeten de te 
ontwikkelen biobased materialen voor cementadditieven opleveren die

• het mogelijk maken de ultrafijne cement fractie, uit bijvoorbeeld sloop beton, te recyclen 

• de huidige polyacrylaat applicaties in beton vervangen 

De betonwereld maakt onderscheid tussen de verschillende additieven op basis van hun 
eigenschappen, waaronder water-reductie. Er worden plastificeerders gebruikt met als doel de 
hoeveelheid water tijdens het mengen van beton te minimaliseren. Een voorbeeld hiervan is 
lignosulfonaat (1, 2, 3). Dit additief wordt verkregen bij het pulpen van hout via het sulfietproces. 
Lignosulfonaat vormt een dun laagje rond de bestanddelen van beton. Daardoor is er minder wrijving 
tussen de deeltjes met als gevolg minder watergebruik met behoud van voldoende vloei. Hoewel 
water nodig is voor de hydratatie (uitharding) van cement, resulteert een teveel aan water in 
porositeit, wat weer leidt tot een verlaging van de druksterkte van beton. Een neveneffect van het 
gebruik van lignosulfonaten is dat er meer tijd nodig is voor het uitharden van beton. Andere veel 
gebruikte polymeren in beton zijn polyacrylaten (4, 5). Deze polymeren verbeteren ook de 
verwerkbaarheid, zodat de hoeveelheid water in beton omlaag kan. 

Dit project is gericht op de ontwikkeling van additieven voor cement en beton, die gebaseerd zijn op 
biobased grondstoffen die een lading bevatten vergelijkbaar met polyacrylaten. Deze additieven, zoals 
polyacrylaten, zorgen voor het uitharden van beton en het dispergeren (verstrooien) van deeltjes in 
beton. Biobased polymeren zijn ook te gebruiken om de viscositeit van cement- en betonmengsels te 
regelen. 
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Behalve polyacrylaten kunnen ook ‘kleine’ koolhydraten uitharding vertragen zoals sucrose (2, 6), 
glucose (7) en andere kleine organische moleculen (8) of acteren als calciumvangers (9). Er zijn 
uiteenlopende typen ‘kleine’ al dan niet speciaal gemodificeerde koolhydraten, met of zonder lading, 
die getest kunnen worden in cement- en betontoepassingen. Het Technology Readiness Level (TRL)-
niveau van deze ontwikkelingvoor cement en beton ligt op dit moment op 2 (technologieconcepten 
geformuleerd). Dit onderzoek moet het TRLniveau naar 5 tot 6 brengen (technologie gedemonstreerd 
in een relevante industriële omgeving). 

Bij Wageningen Food and Biobased Research (WFBR) is veel kennis aanwezig op het gebied van 
grondstoffen en toepassingen van biobased materialen. Deze kennis bestrijkt zowel het modificeren 
van biopolymeren als het toepassen van daarvan in de non-food industrie. In dit project zetten we 
deze basiskennis in om voor de twee onderzoekslijnen nieuwe technologieën te ontwikkelen. 

2.3. ONDERZOEKSPLAN

Het onderzoeksplan voor de ontwikkeling van biobased additieven kent vier 

fasen:

• Fase 1 bestaat uit een literatuurstudie gericht op de toepassing van biobased additieven in 
beton. Het gaat met name om additieven voor het versnellen dan wel vertragen van uitharding 
van beton en verdikkers om de juiste viscositeit te verkrijgen. Verder wordt onderzocht hoe 
deze biobased additieven in staat zijn de ultrafijne fractie van cement te activeren. De hierboven 
genoemde toepassingen brengen we in kaart. Verder onderzoeken we hoe deze biobased 
alternatieven zijn te produceren en mobiliseren, bijvoorbeeld door agri-reststromen in te zetten. 
Op basis van deze studie zijn keuzes te maken voor het vervolgonderzoek. De kennis van 
partners die in dit project participeren zal worden gebruikt om een scherp beeld te vormen van 
de eisen die aan dergelijke additieven worden gesteld in relatie tot het type applicatie. 

• Fase 2 is gericht op de ontwikkeling van biobased additieven voor de toepassingen die uit de 
evaluatie naar voren komen. Verschillende grondstoffen gebaseerd op (polymere) koolhydraten 
dienen hierbij als basis voor alternatieven voor de huidige gebruikte polymere additieven. 
Hiernaast zullen biobased additieven worden ontwikkeld die de snelheid van uitharden 
(vertragen of versnellen) van beton kunnen beïnvloeden. Bekend is dat de genoemde ‘kleine’ 
moleculen een belangrijke rol spelen in dit proces. De ontwikkeling van deze additieven 
gebeurt op labschaal in nader te bepalen hoeveelheden, die vervolgens bruikbaar zijn voor in 
labschaal experimenten met cement of beton. Deze experimenten zullen iteratief van aard zijn. 
Samenwerking met partners die in staat zijn deze experimenten uit te voeren is cruciaal voor de 
slaagkans van deze fase.
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• Fase 3 is vooral gericht op het optimaliseren van de concepten die in fase 2 zijn ontwikkeld. 
Hierbij betrekken we zowel modelstoffen als agrarische nevenstromen waarin grondstoffen 
zitten die bruikbaar zijn als uitgangsmateriaal voor beton additieven. De extractie van deze 
grondstoffen uit een agrarische nevenstroom wordt onderzocht en we testen de ontwikkelde 
additieven op hun applicatie in beton. 

• Fase 4 bestaat uit praktijkproeven en verdere opschaling. Op basis van de resultaten in fase 3 
wordt een klein aantal nader te bepalen additieven geselecteerd voor een proef op grotere 
schaal. Deze experimenten moeten uitsluitsel geven over de duurzaamheid van het beton en 
voor welke toepassingen de biobased componenten het meest geschikt zijn.

De activiteiten in deze fasen zijn samengevat in een indicatieve planning:
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Activiteiten    2020 2021 2022 2023 
       

Literatuur search inclusief octrooien    X

Selectie grondstoffen    X

Ontwikkelen en testen op lab schaal    X

Evaluatie economische en milieu impact    X

Afronden selectie    X

Begin met opschalen polymeren    X

Start niet polymere componenten    X

Evaluatie economische en milieu impact    X

Lab testen kleine componenten    X

Opschalen polymeren in overleg met partners    X

Identificatie mogelijke producenten    X

Evaluatie economische en milieu impact    X

Praktijk testen    X

Business case    X
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3. Nieuwe generatie bindmiddelen 

3.1. PROBLEEMANALYSE BINDMIDDELEN OP BASIS VAN AEC-BA 

Het huidige bindmiddel van beton, cement, veroorzaakt grote CO2-belasting. Om dit en het primair 
materiaalgebruik te reduceren (zie hoofdstuk 1.2), wordt ingezet op het ontwikkelen van een nieuw 
bindmiddel gebaseerd op bodemas (1). Verbranding van vast huishoudelijk afval in afval- en 
energiecentrales (AEC’s) gebeurt op grote schaal in Nederland. Wereldwijd gaat het om enorme 
hoeveelheden huishoudelijk afval: de productie van 1,3 miljard ton in 2012 zal naar verwachting 
toenemen tot 2,2 miljard ton rond 2025 (2) (~ 486 kg/capita in 2017 in EU-28 en 513 kg/capita in NL 
(3)). 

Het verbrandingsproces veroorzaakt een volumevermindering van maar liefst 90%, maar resulteert 
wel in het primair residu van bodemas uit AEC-installaties (AEC-BA) dat ongeveer 25% van de 
oorspronkelijke vaste massa bevat (4). Dit resulteert in Nederland elk jaar in 2,2 miljard kg AEC-BA. 
De samenstelling van AEC-BA is bijna hetzelfde als de lithosfeer en hergebruik als bouwmateriaal, 
bijvoorbeeld als ingrediënt voor de productie van cement, wordt verondersteld compatibel te zijn met 
zijn aardse karakter. De succesvolle toepassingen van de (AEC-BA), met name de kleine fracties, zijn 
echter zeer beperkt (5, 6). De reden is in de eerste plaats de uitloging van zware metalen, die ernstige 
milieuvervuiling veroorzaken. In de tweede plaats kan metaalaluminium (Al°) beton ontwrichten 
doordat het zorgt voor hydrolysereacties bij hoge pH (13 - 16) waarbij waterstofgas ontstaat. Dit 
veroorzaakt expansies of scheuren in het materiaal. Bovendien is er zeer beperkte informatie 
beschikbaar over de fasesamenstelling van de kleinere fractie van AEC-BA.

In Nederland wordt elk jaar ongeveer 13 miljoen ton beton geproduceerd ( ). Hiervoor is zo’n 2 5
miljoen ton cement nodig. Voor een deel wordt hiervoor nu gemengd cement gebruikt. Daarvoor 
worden verschillende industriële bijproducten zoals vliegas of gemalen gegranuleerde hoogovenslak 
gebruikt. Ook voor dit gemengde cement, is Portland-cementklinker nog steeds essentieel.  

Het doel van dit project is echter om het huidige Portlandcement te vervangen door een nieuwe 
generatie van geopolymeren bindmiddelen op basis van bodemas (AEC-BA). De hoeveelheid AEC-BA 
in Nederland is voldoende om in de volledige Nederlandse cementbehoefte te voorzien. Hierdoor 
wordt zowel het primaire grondstof gebruik, als ook de CO2-productie sterk gereduceerd. 
 

  https://betonhuis.nl/cement/betonmarkt-nederland5
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3.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

Om de milieueffecten en het hoge energieverbruik van de cementindustrie te verminderen is eerder 
gezocht naar alternatieven voor gewoon Portlandcement. Alkali geactiveerde materialen hebben in 
onderzoeken van de laatste jaren veel aandacht getrokken. Deze materialen genereren bijna 80% 
minder CO2 dan Portlandcement. Bovendien is het potentiaal voor de opwarming van de aarde van 
alkali geactiveerd beton 70% lager dan dat voor Portlandcementbeton en is er veel minder energie 
nodig vergeleken met de bereiding van cementklinkers, zoals slijpen.
Wat de prestaties van mortel en beton betreft, biedt het gebruik van alkali geactiveerde materialen 
verschillende voordelen (9, 10, 11).

AEC-BA is een complex anorganisch mengsel dat smeltproducten als glas, keramiek, silicaten en 
metalen componenten bevat. Mineralogisch bevat AEC-BA grote fasen, waaronder calciet (13,5%), 
meliliet (4,7%), plagioclase (5,7%), kwarts (12,5) %), apatiet (6,5%) spinel (9%), FeOx (14,2%) en amorfe 
fasen (36,1%)(12). Dankzij recente verbeteringen in behandelingstechnologieën is een aanzienlijk deel 
van BA al in de bouw toepasbaar. Zoals geanalyseerd in paragraaf 3.1 bereiken BA-fracties van minder 
dan 4 mm alleen nog niet de praktische toepasbaarheid door problemen met de uitloging van zware 
metalen en metallisch aluminium. 

Oplossingsrichtingen die worden uitgewerkt:

1. Ontwikkeling van cement op basis van de volgende generatie op geopolymeer (alkali-geactiveerde 
materialen), waarbij de volgende vragen worden beantwoord:

• Synthese van nanosilicium van AEC-BA en het toepassen ervan als een silicaatbron om een 
eco-alkali-activator te ontwerpen en vervolgens de nieuwe generatie door alkali geactiveerd 
cement te ontwikkelen.

• Ontwikkeling van een nieuw soort mengsel dat met de alkali geactiveerde bindmiddelen 
werkt, omdat commercieel verkrijgbare mengsels nog niet geschikt zijn voor geopolymeren. 
Dit werk voeren we uit in samenwerking met WUR, in aansluiting op de ontwikkeling van 
nieuwe biobased additieven (zie hoofdstuk 2). De prestaties van deze nieuw ontwikkelde 
geopolymeerbindmiddelen worden getest aan de TU/e.

2. Eco-beton productontwikkeling met het nieuw ontwikkelde geopolymeer bindmiddel:

• Onderzoek naar concrete ontwerpmethodologie (18, 19), met de nadruk op verbetering van 
de korrelige deeltjespakkettheorie door de chemische en fysische aspecten van de 
verschillende ingrediënten te overwegen. Vervolgens zal de verbeterde ontwerpmethode 
worden gebruikt om eco-beton te ontwerpen, waarbij de ontwikkelde nieuwe generatie door 
alkali geactiveerde cement als bindmiddel dient.
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• Eco-beton productontwikkeling door toepassing van het nieuw ontwikkelde geopolymeer 
bindmiddel. In dit project zal de verbeterde ontwerpmethodologie van het betonmengsel, 
met extra functies om CO2 uit de omgeving af te vangen, worden toegepast door gebruik te 
maken van bijvoorbeeld lichtgewicht aggregaten zoals natuurlijke vezels. Wegverhardingen 
of tegels zijn hier de eerste toepassingen. Verder zal de potentiaal van het hergebruik van het 
beton worden onderzocht.  
Dit deel van het werk doen we samen met de TU Delft om de prestaties van de ontwikkelde 
betonproducten in een realistische omgeving te monitoren en evalueren. De evaluatie moet 
resulteren in het verbeteren van de eco-betonproducten.

3.3. ONDERZOEKSPLAN

2020: modellering van de prestaties van alkali-activator

Een van de belangrijkste beoogde innovaties van dit onderzoek is het opstellen van een 
ontwerpmodel om de gewenste prestaties te bereiken door de invoerparameters voor alkali-activator 
en vaste uitgangstof aan te passen. Afhankelijk van de gevraagde prestaties, bijvoorbeeld sterkte als 
indicator, zullen de effectieve Na2O-SiO2-Al2O3-CaO-verhoudingen worden bestudeerd en wordt een 
model ervan afgeleid om hun relatie te beschrijven. Het nieuwe model gaat uit van prestatie 
gebaseerde ontwerpbenadering en maakt zo de conventionele trial-and-error-benadering voor de 
ontwikkeling van alkali geactiveerd cement overbodig. Minstens zo belangrijk is het betonontwerp 
met de huidige gebruikte korrelachtige deeltjes verpakkingstheorie te verbeteren door zowel fysische 
als chemische aspecten te overwegen.

2021: eco-alkali-activator ontwikkeling

In dit onderzoek gaat het om een innovatieve stap met natte maling om de AEC-BA en NaOH te 
mengen om siliciumdioxide uit AEC-BA te extraheren. Onderwerp van studie zijn onder meer 
parameters inclusief de maalsnelheid en energie, en de gebruikte AEC-BA- en NaOH-verhouding. 
Verder onderzoeken we het effect van zware metalen op de extractie-efficiëntie met behulp van 
analytische technieken zoals XRD en SEM. De resulterende silicaatoplossing zal worden gebruikt als 
de primaire bron om een op silicaat gebaseerde alkali-activator te ontwerpen. We onderzoeken de 
volgende parameters: 

• Het effect van OH-1 (pH): de aanwezigheid van OH-1-ionen katalyseert niet alleen de 
hydrolytische reacties, maar verhoogt ook de pH die nodig is voor de initiële 
uitgangstofoplossing en de daaropvolgende condensatiereacties. 

• Het effect van silicaat. Afhankelijk van de SiO2/M20-verhouding bestaat silicaat in de vorm van 
monomeren, dimeren of grotere hoeveelheden polymeersoorten die een duidelijk effect hebben 
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op de activeringsefficiëntie. In een systeem van slakken speelt silicaat een dubbele rol van 
zowel alkali-activator als een inductor van de vorming van een primaire gel met hoog silica 
gehalte, terwijl in een aluminosilicaatsysteem het oplosbare silicium de ontwikkeling van een 
glasachtige microstructuur induceert. Een zeer hoog silicagehalte leidt tot de vertraging van de 
zeolietvorming (17) en een lagere vloeistofverhouding leidt ook tot de vorming van zeoliet.

 
2022: optimalisatie van betonmixontwerpmethodologie en eco-betonontwerp

Vervolgens dienen de resterende materialen van AEC-BA na de silicaextractie als vaste uitgangstof 
voor de alkali-activering. Koppeling van andere uitgangstoffen zoals gemalen gegranuleerde 
hoogovenslak, vliegas, klei (18) zal worden toegepast om de alkali geactiveerde cement (19) te 
optimaliseren. Hier ligt de nadruk op het effect van de niet-reactieve fasen in de resterende AEC-BA 
op de alkali-activatie-efficiëntie en de prestaties van het resulterende alkali-geactiveerde cement. 
Verder is e extra aandacht voor de interactie tussen alkali-activering en zware metalen in de primaire 
materialen en voor het effect van binding van zware metalen in het vroege stadium op de latere alkali-
activering. Vervolgens worden inspanningen gedaan om het huidige toegepaste betonmixontwerp aan 
de TU/e verder te verbeteren (20). De mogelijke chemische interacties tussen ingrediënten zullen 
worden beschouwd als het effect van deeltjesmorfologie en zal inclusief deeltjesvorm in het model 
worden opgenomen. Vervolgens wordt het verbeterde model gebruikt om eco-betonproducten te 
ontwerpen (gespecificeerd in paragraaf 3.2) zoals betonnen bestrating en tegels.

2023: functionalisatie van eco-betonproduct 

In deze fase richt het onderzoek zich op het CO2-opnamevermogen, uithardingsmethoden, 
mechanische prestaties, duurzaamheidsprestaties en reactiemechanismen tijdens het ontwerp van een 
duurzaam betonsysteem. Het vermogen van CO2-afvang voor een opslagbindmiddelsysteem wordt 
geëvalueerd aan de hand van korte- en langetermijneigenschappen. Op korte termijn moet dat 
systeem een gewenste sterkte ontwikkelen. Voor langdurige prestaties moet het CO2 verder uit de 
omgeving kunnen absorberen. De morfologie van het carbonaatproduct, calciumcarbonaat, kan 
worden geregeld door de chemische samenstelling van de bindmiddelen (20). Daarom kunnen de 
microstructuur en de prestaties van CO2-bindend beton worden gewijzigd door de fasen van de 
uitgangsmaterialen aan te passen (vooral de Mg/Ca-verhouding en de Ca/Si-verhouding). We 
bestuderen de effecten van het toevoegen van natuurlijke vezels op de eigenschappen van de 
microstructuur (inclusief de bijbehorende behandeling) en het overeenkomstige CO2-afvangvermogen 
en we leiden daaruit correlaties tussen vezeltype, dosering en CO2-afvangcapaciteit af.
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4. Conditie meten in levensduurontwerp en 

-voorspelling 

4.1. PROBLEEMANALYSE LEVENSDUURVOORSPELLING BINNEN EEN 

CIRCULAIRE ECONOMIE

Het streven naar een circulaire bouweconomie roept nieuwe vragen op over de levensduur van beton: 

• materiaal en constructies moeten zo lang mogelijk meegaan (reuse, repair en remanufacturing);6

• beton recyclen; 

• nieuwe bindmiddelen en additieven met een lagere milieu impact ontwikkelen. 

Op dit moment blijkt uit de analyse van het PBL (1) (zie ook onderstaande figuur), dat de nadruk nu 
vooral op recycling ligt. Aandacht voor hogere R-strategieën is nodig, omdat deze het milieu minder 
belasten.

 

  Voor de definities van de verschillende R-Strategieën zie Planbureau voor de Leefomgeving (2019) (1): 6

   Circulaire Economie in kaart.   
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In dit hoofdstuk worden daarvoor de volgende onderzoeksvragen verder uitgewerkt:

• Wat is de verwachte levensduur van materiaalinnovaties met een TRL 4 tot en met 9?

• Wat is de restlevensduur van hergebruikte elementen en constructies?

• Hoe kan door een combinatie van conditiemetingen en modelleren de levensduur van beton 
beter worden voorspeld?

• Welke invloed heeft dit op het ontwerp van nieuwe constructies? 

Betrouwbaarheid en levensduurvoorspelling

Dat beton veroudert is algemeen bekend. De huidige normen vormen de basis voor een betrouwbaar 
constructief ontwerp met conventionele betonsoorten, gebaseerd op eisen vanuit onder meer de 
belasting, functie, milieuklasse, uitvoering en ontwerplevensduur van minimaal vijftig jaar. Er zijn 
verschillende modellen beschikbaar die de levensduur van beton, mede als gevolg van corrosie, 
voldoende betrouwbaar kunnen voorspellen (voor overzicht van modellen zie (2)). 

De betrouwbaarheid van een constructie hangt samen met onze collectieve ervaring met het gebruikte 
materiaal. Door deels empirisch en deels theoretisch onderzoek zijn algemene referentiekaders 
geformuleerd hoe een juist ontwerp, materiaalkeuze en onderhoud de levensduur positief kunnen 
beïnvloeden. 

Ondanks de grote hoeveelheid kennis en ervaring met het meten en voorspellen van de conditie bij 
traditioneel beton, is er ook duidelijk kritiek op levensduurvoorspellingen (3). Zo is er discussie of de 
gangbare modellen die de levensduur van beton voorspellen voldoende betrouwbaar zijn en of ze 
voldoende rekening houden met alle relevante parameters. De modellen en bijhorende parameters 
zijn niet voor alle invloeden even goed uitgewerkt of nauwkeurig. Verder zijn er nog fundamentele 
lacunes in kennis over het verouderingsgedrag van beton en initiatie van schade, waardoor de 
onzekerheid in modellen groot is. Voorbeelden hiervan zijn het exacte begin van de propagatiefase bij 
corrosie door chloride of welk kritische chloridegehalte moet worden aangehouden bij bestaande 
constructies (3). 

Valideren van modellen 

In de praktijk kunnen deze lacunes en onzekerheden er toe leiden dat de eigenschappen van beton die 
leiden tot veroudering en degradatie te ver afwijken van de gemodelleerde eigenschappen. Ook 
kunnen zich onverwachte situaties in de constructie voordoen. Voorbeelden zijn draagmechanismen 
die niet in het ontwerp zijn aangesproken of eigenschappen van materialen die in werkelijkheid 
anders blijken dan in het ontwerp was aangenomen. Daardoor zijn ontwerpen vaak té conservatief of 
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juist niet. Recent onderzoek toont zowel positieve als negatieve afwijkingen aan tussen a priori 
modellen en a posteriori modellen gebaseerd op metingen (fib bulletin 76, 2015 (4)). 

Een constructie kan misschien dus wel langer veilig mee dan vijftig jaar of kan een hogere belasting 
dragen dan nodig voor het beoogde gebruik. De toegepaste ontwerpmethoden en 
levensduurvoorspelling waren in ieder geval effectief om op grote schaal en op een eenvoudige 
manier voldoende betrouwbaarheid te bieden voor traditionele oplossingen. Tegelijkertijd roept het, 
gelet op de noodzaak tot verduurzaming van de betonketen, de vraag op of de bestaande modellen 
nog wel toereikend zijn voor innovaties en hergebruik. Resultaten uit internationaal onderzoek 
waarin modellen met meetgegevens van bestaande constructies zijn gevalideerd, onderbouwen deze 
vragen (2, 4). 

Een gerelateerd fundamenteel probleem is het correleren van invoerparameters van een model en de 
meetbare eigenschappen van beton. Meestal gebeurt dit indirect omdat de theoretische parameters 
niet altijd meetbaar zijn in bestaande betonconstructies. Verder houden de meeste modellen geen 
rekening met de invloed van afwijking zoals scheuren, complexere omgevingsbelasting of de invloed 
van reparaties. Voor een circulaire betonketen kan meer inzicht in deze aspecten leiden tot het langer 
gebruik van bestaande constructies en het eerder toepassen van innovaties. We lichten dit met enkele 
voorbeelden toe. 

Conditiemeting en levensduurontwerp

Het ontwerpen met gereduceerde onzekerheden is niet nieuw. Onzekerheden zijn te beperken door 
vooraf afspraken te maken over inspecties . De norm NEN-EN 1990:2011 (5) geeft al een voorbeeld. Bij 
voldoende schadetolerantie en als constructies te inspecteren en te repareren zijn mag het constructief 
ontwerp in beginsel gereduceerde veiligheidsmarges bevatten. De voorwaarden zijn wel dat 
conditiemeting een integraal onderdeel is van het ontwerp en dat dit wordt nageleefd tijdens 
uitvoering en beheer.  

Dit principe wordt al in staalconstructies toegepast: in de norm NEN-EN 1993-1-9:2011 (6) is 
'ontwerpen op inspectie’ toegestaan: de veiligheidsfactoren voor het ontwerp zijn gereduceerd onder 
de voorwaarde van het uitvoeren van de vereiste periodieke inspecties. Voor betonconstructies is dit 
principe in de ontwerpkaders nog niet uitgewerkt. 

Door conditiemetingen via periodieke inspecties onderdeel te maken van een ontwerp wordt de kans 
op voortijdig falen kleiner én is er de mogelijkheid hierop tijdig te reageren. Daarmee is het goed 
mogelijk om een kader te ontwikkelen met ruimte voor innovaties, waarbij de onzekerheid in de 
materiaalparameters in de modellen per definitie hoog is, zoals bij materialen met een lagere TRL.  
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Concreet betekent dit volgens de normen zodanig ontworpen dat:
• de kritische plekken toegankelijk zijn voor inspecties en reparaties
• de kritische grootheden meetbaar zijn
• er van tevoren is nagedacht hoe mogelijke schade is te herstellen
• reparaties tijdig en effectief kunnen worden uitgevoerd.

 
Het verzamelen van deze data draagt eraan bij materialen én modellen voor levensduurvoorspelling 
te verbeteren en daardoor de acceptatie te versnellen. 

Beton-op-prestatie met onconventioneel bestanddelen en levensduurvoorspelling

De transitie van een lineaire naar een circulaire betonketen vereist veranderingen in de manier hoe we 
modellen voor levensduurvoorspelling inzetten. Een acceptabele milieuwinst bij het toepassen van 
onconventionele betonsoorten is alleen realistisch als de geëiste levensduur haalbaar is. Meer kennis 
over hun langetermijnprestatie is nodig om risico’s bij het toepassen te beperken. Een ontwikkeling 
om ruimte te geven voor innovaties is de invoering van beton-op-prestatie. Hierbij wordt niet langer 
het betonmengsel voorgeschreven aan de producent, maar juist de prestaties van het beton. 

Een onderdeel van deze prestatie is de ontwerplevensduur, ook voor onconventioneel beton. Deze 
moet in combinatie met de weerstand tegen aantastingen, oftewel de Exposure Resistance Classes, al 
in de ontwerpfase worden aangetoond (7). Voor een innovatief betonmengsel moet de weerstand van 
beton tegen carbonatie, chloride-indringing, chemische aantasting, vorst-dooibelasting én gewenste 
levensduur worden voorspeld. 

De introductie van beton-op-prestatie wordt voor betoninnovaties als kans gezien, want de hierbij 
horende regels gaan niet over eisen aan de individuele bestanddelen van het beton maar richten zich 
op de prestatie van het beton als geheel voor een bepaalde levensduur. Het bevordert de transitie naar 
een circulaire bouweconomie omdat het dan eenvoudiger wordt om (materiaal)innovaties of 
gerecyclede materialen toe te passen. 

Voor acceptatie is wel gedegen informatie nodig over de veroudering van deze nieuwe materialen en 
betonsoorten, zonder dat we voldoende lange termijn ervaring hebben. Concrete vragen hierbij zijn 
welke effecten nieuwe materialen hebben op het transportmechanisme in beton en daardoor het risico 
van corrosie door chloriden of carbonatatie. Mogelijke afwijkingen hebben invloed op de geldigheid 
van de invoerparameters. 

Ook is inzicht in hun constructieve gedrag relevant, bijvoorbeeld of er sprake is van ductie of bros 
gedrag bij overbelasting en/of deze zich vroegtijdig uit. Om de materiaalkenmerken te integreren in 
modellen van constructieve sterkte en duurzaamheid moet hun variabiliteit worden bepaald en de 
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relatie met constructieve sterkte en duurzaamheid vastgesteld. Beide aspecten kunnen namelijk 
anders zijn dan wat uit ervaring bekend is over traditionele materialen.  

Deze kennislacunes mogen geen belemmering zijn voor het toepassen van innovatieve materialen. In 
plaats daarvan moet elke nieuwe toepassing gecontroleerd gebeuren. De controle beperkt zich niet tot 
ontwerp en uitvoering, maar heeft ook betrekking op het inspecteren en monitoren van de conditie 
van het materiaal en constructie. Ook moeten de gebruikte modellen worden gevalideerd.  

Decennia ervaring met het gedrag en de veroudering van traditioneel beton heeft veel kennis 
verschaft over het constructief falen en materiaaldegradatie. Deze kennis is goed bruikbaar voor het 
ontwikkelen van protocollen voor conditiemetingen van onconventioneel beton, waarbij bestaande 
meet- en monitoringstechnieken kunnen worden toegepast. De interpretatie van de meet- en 
monitoringsdata vereist extra aandacht door het gebrek aan ervaring met de nieuwe betonsoorten en 
referentiedata. 

Deze nieuwe benadering heeft consequenties voor levensduurvoorspellingen. Een uitdaging voor 
prestatiebeton met innovatieve materialen is in hoeverre bestaande modellen hiervoor geschikt zijn 
(2). Verder zijn er vragen hoe resultaten van kortlopende experimenten zijn te extrapoleren naar een 
constructieve toepassing op lange termijn. 

Reuse binnen een circulaire betonketen

Objecten en elementen hergebruiken heeft binnen de circulaire economie de voorkeur boven 
recycling. Om dit op een veilige en economische manier te realiseren is betrouwbare informatie over 
de restlevensduur van bestaande constructies essentieel. Zoals eerder betoogd is er een discrepantie 
tussen a priori en a posteriori modellen en zijn niet alle parameters bij een bestaande constructie 
eenvoudig te bepalen. Bovendien zorgen variaties aan al dan niet bekende betonsamenstellingen, 
schade en reparaties ervoor dat het voorspellen van de (rest)levensduur van een constructie complex 
is. 

Het einde van de referentieperiode van het oorspronkelijk ontwerp – meestal vijftig jaar – betekent 
niet per se dat een constructie ook daadwerkelijk aan de eind van de technische levensduur zit. Wel is 
een aanpassing van het onderliggende model nodig op basis van van de feitelijke conditie. De 
aanvankelijke onzekerheden in het oorspronkelijke model met betrekking tot de uitvoering en de 
eerste vijftig jaar zijn dan zekerheden geworden, mits deze goed meetbaar zijn. Bij een goed ontwerp 
kan dit een positief effect hebben op de voorspelbare restlevensduur. Daar tegenover kunnen 
tegenvallers tijdens het gebruik ervoor zorgen dat de restlevensduur beperkt is. Een doelgerichte 
conditiemeting met de parameters van het beton is een uitgangspunt voor het voorspellen van de 
restlevensduur. Betere voorspelling hiervan en het identificeren van risico’s geven informatie voor het 
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ontwerpen van reparaties (zie H5 Repareren en versterken voor > 20 jaar). Zo is de vereiste prestatie 
van een reparatie of preventieve interventie beter te omschrijven. 

Maar ook de modellen zelf moeten herzien worden, omdat zich bij het voorspellen van de 
restlevensduur nog hindernissen voordoen. In de CUR-Aanbeveling 121 (2018) (8) wordt opgemerkt 
dat er vraagtekens zijn rond het kritische chloridegehalte bij bestaande constructies, een parameter om 
het risico op corrosie te beoordelen. Een ander vraagstuk is welk moment in een degradatieproces 
bepalend is voor de grenstoestand. Recent onderzoek aan betonnen kademuren laat zien dat een 
volledig tijdsafhankelijke betrouwbaarheidsanalyse, die ook rekening houdt met degradatie, kan 
bijdragen aan een beter gebruik van bestaande constructies (9). 

Onderzoeksvragen

De onzekerheden tijdens ontwerp van de levensduur, de kans om zekerheden te verkrijgen tijdens 
gebruik door metingen en de discutabele parameters en grenstoestanden in modellen vergen een 
structurele, dynamische en regelmatige samenwerking tussen modelleren en conditie meten. Er zijn 
nog lacunes in het correleren van metingen en modellen en hoe bepaalde innovaties verouderen. 

Voor het realiseren van circulariteit van de betonketen, vooral hergebruik en verlenging levensduur, 
en toepassen van materiaalinnovaties met een lagere milieu belasting zijn de volgende 
onderzoeksvragen relevant:  

• Is de vereiste ontwerplevensduur van een innovatief, vervangend materiaal voor de beoogde 
toepassing haalbaar?

• In hoeverre zijn de meetgegevens van onconventioneel beton te interpreteren en te vertalen 
naar parameters voor het modelleren van de levensduur? 

• Is hergebruik van een object of element mogelijk en wat is de restlevensduur? 

4.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

Het gebruik van primaire grondstoffen en uitstoot van CO2 binnen de betonketen is effectief te 
reduceren door meer hergebruik van  elementen dan wel van gerecycled beton. De volgende punten 
geven aan hoe een verlenging van de levensduur milieuwinst kan opleveren: 

• vermeden productie van nieuwe bindmiddelen, hoofdoorzaak van CO2-uitstoot bij beton

• vermeden gebruik van primaire grondstoffen (toeslag, wapeningstaal) 

• geen of minder sloop en breken van beton

• geen of minder transport van nieuwe beton 
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Een voorwaarde hierbij is bestaande constructies kritisch te blijven beoordelen op hun restlevensduur.
Omdat de vraag naar beton groter is dan het beschikbare herbruikbare beton (10), zal beton nodig 
blijven in nieuwbouw. Wel is het verwachten,dat de toegepaste betonsoorten afwijken van traditioneel 
beton en ze dan op prestatie zijn gekeurd. Voorbeelden zijn innovatieve bindmiddelen met minder 
CO2-uitstoot en recycling van beton (toeslagen en cement) in plaats van primaire grondstoffen (zie ook 
hoofdstuk 2 voor de onderzoekslijn Nieuwe generatie bindmiddelen). 

Door de direct haalbare milieuwinst bij hergebruik van constructies en betonelementen en het gebrek 
aan betrouwbare gegevens over de levensduur bij onconventionele betonsoorten zijn volgende twee 
onderzoekslijnen gekozen: 

• voorspelling restlevensduur met conditiemetingen 

• ‘ontwerpen met conditiemetingen’ voor constructies met onconventionele betonsoorten 

Op korte termijn biedt het uitvoeren van conditiemetingen de kans om innovatieve materialen zonder 
onacceptabele risico’s toe te passen. Veranderingen in het materiaal en constructies zijn tijdig te 
signaleren, zodat er voldoende tijd is om maatregelen te treffen. 

Op lange termijn zal meer inzicht in de betrouwbaarheid van nieuwe materialen en van bestaande 
constructies ervoor zorgen dat keuzes beter worden onderbouwd, en innovaties sneller worden 
gerealiseerd. Om deze vooruitgang te bereiken is een nauwe samenwerking noodzakelijk tussen 
materiaalkundige, constructieve en probabilistische expertise. 

Kennis verkregen door conditiemetingen op constructies met materialen waar we nog te weinig 
praktijkervaring mee hebben, draagt bij aan het verbeteren van de ontwerpmodellen. Betere modellen 
in combinatie met conditiemetingen bevorderen het opschalen van korte, kleinschalige 
proefopstellingen naar toepassingen op grote schaal. Ook geven ze handvatten wanneer en hoe actie 
moet worden ondernomen om de risico’s te minimaliseren. Dit is essentieel voor het valideren van 
ontwerpmethodes voor in het bijzonder onconventionele betonconstructies, zowel wat betreft 
modellen van sterkte als duurzaamheid. 

4.3. ONDERZOEKSPLAN

Onderzoekslijn 1: Conditie metingen bestaande constructies  

Het langer gebruiken van constructies en elementen is een van de voorkeurscenario’s binnen een 
circulaire economie (PBL, 2019 (1)). In de betonketen richt de aandacht zich nu vooral op recycling van 
beton (het zogenaamde ‘crushen’) en minder op hergebruik van elementen en gebouwen. Een 
knelpunt hier is gebrek aan betrouwbare informatie over zowel technische als functionele levensduur.   
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Inzicht in de correlatie tussen de gegevens afkomstig van conditiemetingen en de invoerparameters 
van het model zijn essentieel om de restlevensduur van bestaande constructies te bepalen. In dit 
onderzoek zullen meetmethoden en modellen via een iteratief proces beter op elkaar worden 
afgestemd. Onderdeel van dit proces is het opstellen en bijwerken van een protocol voor 
conditiemetingen. Uitdagingen zijn hier óf en hoe de invoerparameters voor het model in de praktijk 
zijn te meten. Materiaalonderzoek naar de veroudering van beton ondersteunt deze onderzoekslijn. 

Voorgestelde iteratieve proces van conditie meten, interpretatie van de meetresultaten, verbeteren van modellen, valideren van 

modellen en verbeteren van conditiemetingen. 

Om binnen het tijdsbestek van het onderzoek toepasbare resultaten te boeken, is ervoor gekozen om 
synergieën te zoeken met bestaand onderzoek. Zo doet TNO doorlopend onderzoek aan bestaande 
constructies en objecten waar in het verleden voorspellende modellen zijn toegepast. Beschikbare 
fysische en probabilistische modellen worden op hun geschiktheid beoordeeld en zo nodig verder 
ontwikkeld. Het voorgestelde onderzoek geeft de kans om meer fundamentele vragen te 
beantwoorden en analyses op een metaniveau uit te voeren.

In het eerste jaar maken we vooral een keuze voor pilot casussen, te gebruiken modellen, review van 
meetmethoden en hun correlatie met de invoerparameters voor modellen. Door de toegepaste opzet 
van het onderzoek is informatie over de conditie van het object en restlevensduur inzetbaar voor de 
pilots. Na een evaluatie van de pilot casussen kiezen we vervolgobjecten om een generiek protocol 
voor conditiemetingen en een model voor het bepalen van de restlevensduur te ontwikkelen.  
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Onderzoekslijn 2: Conditiemeten en levensduurvoorspelling innovatieve 

materialen 

Om de levensduur van innovatief beton te kunnen voorspellen, is eerst een analyse nodig van 
mogelijke faalmechanismen. De beoogde methodologie hiervoor is een Failure Mode and Effects 
Analysis (FMEA) waarbij per materiaal de mogelijke faalmechanismen en bijhorende risico’s in kaart 
worden gebracht. Resultaten van eerder onderzoek naar de duurzaamheid van innovatieve materialen 
worden benut en zo nodig met eigen onderzoek aangevuld. Gebaseerd op de uitkomst van de FMEA 
worden bestaande modellen en parameters beoordeeld op hun geschiktheid. 

Parallel wordt de conditie gemeten van constructies waar het materiaal werd toegepast. Afhankelijk 
van de innovatie en de TRL kan de soort van constructie variëren, van een testopstelling, betonwaren 
of een kunstwerk. Het is aanbevolen om de eigenschappen van het innovatieve beton in verschillende 
fasen te testen: tijdens storten, na verharding en tijdens gebruik. De meetresultaten worden vanuit 
twee perspectieven geanalyseerd, namelijk hun betekenis voor de duurzaamheid (durability) van het 
materiaal en voor het valideren en ontwikkelen van het onderliggende levensduurvoorspellende 
model. 

Voor deze onderzoekslijn kiezen we in eerste instantie een materiaal met TRL 5 of hoger: er zijn dan al 
toepassingen bekend of in de nabije toekomst gepland. Concrete voorbeelden zijn geopolymeren waar 
objecten al door TNO gemonitord worden, hergebruik van de fijne fractie in beton en materialen die 
binnen de experimenteerruimten (H7) worden toegepast. 

Benchmarking

Beide onderzoekslijnen zijn afhankelijk van de kwaliteit en interpretatie van de gegevens afkomstig 
van conditiemetingen. Zoals eerder geschreven is de correlatie tussen metingen en invoerparameters 
niet altijd evident. Om meer ervaring en referentiedata te krijgen, worden als onderdeel van beide 
onderzoekslijnen metingen bij (nieuwe) traditionele betonconstructies verricht en beschikbare data 
geanalyseerd. Door gebruik te maken van een bekende setting zijn er minder onbekende variabelen 
aanwezig om mogelijke correlaties te identificeren. 

De activiteiten per onderzoekslijn samengevat: 

1.   Benchmarking en basis voor onderzoekslijnen 1 en 2

Activiteit 
• analyses en testen van relaties tussen meetwaarden, meetmethoden en modellen gecombineerd 

met conditiemetingen van traditionele betonconstructies 
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Verwachte resultaten
• verbeterd inzicht in correlatie tussen meetwaarden en invoerparameters model

2.   Onderzoekslijn Conditie metingen bestaande constructies

Activiteit 
• analyse data van metingen en levensduurvoorspellingen van casussen 
• aanvullende metingen en materiaalonderzoek 
• eisen en invloed van reparaties (in combinatie met onderzoekslijn TUD)
• review en selectie van modellen
• zo nodig modificatie van modellen 
• restlevensduur modelleren 

Verwachte resultaten
• verbeterde modellen voor het bepalen van restlevensduur 
• protocol voor conditiemeting gecombineerd met voorspelling restlevensduur  

3. Onderzoekslijn Conditiemeten en levensduurvoorspelling innovatieve materialen

Activiteiten

• failure mode and effects analysis (FMEA)

• ontwikkeling en optimaliseren van modellen via iteratief proces:

-  bepalen parameters via metingen in-situ of lab 

-  levensduur modelleren

-  conditie metingen

Verwachte resultaten 
• inzicht in de risico’s van innovatief materiaal op lange termijn
• verbeterde of nieuwe modellen voor onconventionele betonsoorten
• protocol voor het conditie meten en levensduurvoorspelling innovatieve materialen 
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5. Repareren en versterken constructies voor 

> 20 jaar 

5.1. PROBLEEMANALYSE

In de transitie naar een circulaire betonsector (zie hoofdstuk 1) speelt het verlengen van de levensduur 
en opwaarderen van de constructieve sterkte (draagvermogen) van bestaande constructies in utiliteit 
en infra een zeer belangrijke rol. Hoe langer namelijk de functionele levensduur van een constructie, 
hoe lager de gemiddelde jaarlijkse CO2-emissie, energieverbruik en gebruikte materialen. Voorwaarde 
is wel dat behoefte aan onderhoud en reparatie zeer laag is. Een significante (20-50%) verlenging van 
de levensduur of verhogen van de constructieve sterkte van bestaande constructies zal daarom naar 
verwachting tot een navenante verlaging van emissies en minder gebruik van primaire grondstoffen 
leiden. Dat alles maakt de doelstellingen van het betonakkoord voor 2030 haalbaar. 

5.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

In dit project is er nauwe samenwerking met de projecten beschreven in hoofdstukken 4 'Conditie 
meten in levensduurontwerp en -voorspelling’, 6 ‘Beoordelen impact’ en 7 ‘Experimenteerruimten 
door heel Nederland’. 
Wanneer van een bepaalde utiliteit of infra de constructieve staat en restlevensduur is vastgesteld, kan 
deze met behulp van innovatieve materialen en technieken naar behoefte worden verhoogd (sterkte, 
draagkracht) en de functionele restlevensduur van de constructie verlengd. 

Het project bevat vier onderzoekslijnen.

1. Constructief versterken van huidige constructies (verhogen prestatie, draagkrachtvermogen) met 
behulp van innovatieve vezel-versterkte (ultra) hoge-sterkte technische mortels (‘2nd skin’- of 
‘exoskelet’-versterkte constructie).  
Afhankelijk van het dominante aantastingmechanisme waaraan de betreffende constructie is 
blootgesteld zal een op maat ontworpen levensduur verlengende techniek worden ingezet voor 
het:

2. repareren van scheuren en defecten, al dan niet door aardbeving veroorzaakt, met behulp van 
elastische (lage e-modulus) vezel-versterkte zelfherstellende reparatiemortels

3. repareren en verlengen van levensduur van door carbonatatie en vorstschade veroorzaakte 
poreuze constructies met behulp van biobased coatings en impregneermiddelen
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4. verlengen van de levensduur van door chloride aangetaste of blootgestelde constructies met 
behulp van geavanceerde kathodische beschermingstechnieken.

Daarvoor zullen in dit project innovatieve materialen en technieken worden ingezet die recent zijn 
ontwikkeld en nog niet of slechts kleinschalig in de praktijk toegepast zijn met TRL-niveau van 
minimaal 7 (demonstratie van het systeem in de vorm van een prototype in een gebruikersomgeving) 
en door dit onderzoek naar TRL-niveau 9 gebracht (demonstratie van het systeem in een 
gebruiksomgeving; het concept is technisch en commercieel gereed, productierijp en klaar voor 
marktintroductie).

5.3. ONDERZOEKSPLAN

Om de doelstelling van het hier voorgestelde programma mogelijk te maken is een vierjarig 
onderzoekstraject nodig. 

In dit onderzoek zullen paren van representatieve constructies, een utiliteit- en een infra 
constructie, worden geselecteerd die:

• zowel op constructieve prestatie (verhoogde sterkte, draagkracht) als op restlevensduur 
verbeterd dienen te worden;

• leiden aan een grote mate aan porositeit veroorzaakt door carbonatatie, vorstschade of andere 
verouderingsprocessen en waarvan de levensduur significant (20-50 jaar) verlengd dient te 
worden;

• leiden aan chloride aantasting en waarvan de levensduur significant (20-50 jaar) verlengd dient 
te worden. 

Deze constructies zullen met de volgende innovatieve materialen en technieken worden verbeterd:

• elastische (lage e-modulus) zelfhelende reparatiemortels (1) TRL niveau 7-8

• vezel-versterkte (ultra) hoge-sterkte mortels (2, 3) TRL niveau 7 en geopolymeren (4) TRL 7

• biobased coatings en impregneersystemen (5, 6, 7) TRL niveau 7-8

• geavanceerde kathodische beschermingstechnieken (8) TRL niveau 7-8

Er komen demonstratieprojecten van bestaande constructies en tegelijkertijd op schaalmodellen/
elementen in een beschermde omgeving in nauwe samenwerking met project 7 ‘Experimenteer-
ruimten door heel Nederland’.
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Te behalen mijlpalen per jaar (2020-2023):
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Activiteiten                         2020         2021         2022        2023 
                              H1     H2    H1     H2    H1    H2     H1    H2 

Conditiemetingen bestaande constructies (output                         X      X     X      X     X      X      X     X
parallel lopende onderzoeksprogramma betreffende 

deelvraag 4: Conditie meten in levensduurontwerp 

en levensduurvoorspelling')

Analyse van infrastructurele kunstwerken per type ‘                       X      X     X      X     X      X      X     X
(productcategorie) en leeftijdscategorie 
(10 jaar intervallen)

Ontwikkelen van ‘op maat’ interventiestrategie ter                        X      X     X      X     X      X      X     X 
verlenging functionele levensduur constructies

Vaststellen van functionaliteit en effectiviteit van toegepaste  
innovatieve materialen en levensduur-verlengende technieken:

• Vezel-versterkte constructieve reparatiemortels en            X      X     X      X     X      X      X     X 
(biobased) prestatie en levensduur-verlengende coatings

• Ultra)hoge-sterkte constructieve reparatiemortels             X      X     X      X     X      X      X     X 
en geopolymeren

• Biobased coatings en impregneersystemen                         X      X     X      X     X      X      X     X
• Geavanceerde kathodische beschermingstechnieken           X      X     X      X     X      X      X     X

Uitvoeren van realistische ‘demonstratie’                                       X      X     X      X     X      X      X     X 
projecten en certificeringtrajecten

Publiceren van onderzoeksresultaten                                            X      X     X      X     X      X      X     X
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6. Beoordelen impact 

6.1. PROBLEEMANALYSE

Om de beoogde doelen (zie hoofdstuk 1.2) te halen is het van belang om over methoden te beschikken 
die inzicht geven in de impact van circulaire economie (CE) en die zijn uitgewerkt in een palet van 
kwalitatieve, en (semi-)kwantitatieve gebruiksvriendelijke tools voor ‘informed decision making’. 

Data en informatiepotentieel

De impact van circulariteitsbeslissingen is afhankelijk van de mate waarin ketenpartners het 
beschikbare informatiepotentieel weten te benutten (1) De circulaire economie wordt namelijk het 
vaakst voorgesteld als een combinatie van activiteiten gericht op het verminderen, hergebruiken en 
recyclen van materialen (2). Om dat soort activiteiten op te starten en te monitoren, moeten 
ontwerpende en uitvoerende bouwpartijen informatie verzamelen, interpreteren en communiceren op 
allerlei momenten tijdens de levenscyclus van een object, bouwwerk of product. Informatie wordt 
daarbij gedefinieerd als relevante, accurate, tijdige en beknopte data (3). Voor circulariteit is 
bijvoorbeeld data benodigd die aangeeft hoeveel primair grondstoffen gebruik en CO2-uitstoot 
gemoeid is met een object, bouwwerk of product. Door een vergelijkbaar object, bouwwerk of product 
circulair te maken kan worden bepaald hoeveel primaire grondstoffen gebruik en CO2-uitstoot kan 
worden gereduceerd. Als dit cumulatief voor een hoger aggregatieniveau, bijvoorbeeld een geheel 
areaal, wordt doorgevoerd, krijgt een areaaleigenaar zoals de overheid, een idee of gestelde doelen, 
Nederland Circulair in 2050 (4), haalbaar zijn of wat extra dient te gebeuren.  

Hoewel het dus essentieel is om kwalitatief goede informatie beschikbaar te hebben, is de daartoe 
beschikbare data een belangrijke beperkende factor. In de dagelijkse bouwpraktijk is data vaak 
ondoorzichtig, tegenstrijdig, niet-specifiek of simpelweg afwezig (5, 6). Om de impact van circulariteit 
op diverse schaalniveaus van een circulaire bouweconomie te bepalen, zijn verschillende datatypen en 
meetmethoden nodig. Geaggregeerde data kan worden gebruikt om weer te geven hoe circulair een 
object of product is en presteert (vergelijkbaar aan MKI- en MPG-waarden); gegevens van 
materiaalspecifieke aard kunnen worden gebruikt om een materialenpaspoort op te stellen. Deze 
beschikbare typen data blijken onderling beperkt vergelijkbaar. Het is daardoor onduidelijk hoe de 
impact van circulariteitsbeslissingen op efficiënte wijze gemeten en inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden tijdens ontwerp- en bouwprocessen.

Dit onderzoek zet daarom in op gericht de beschikbaarheid van data te vergroten ten behoeve van 
benchmarking en impact vergelijkingen op verschillende niveaus: nationaal, regionaal en voor 
specifieke materiaal/productketens. De te ontwikkelen kennis op het verkrijgen van inzicht in 
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onzekerheden in data, alsmede een betere benutting van de data ten aanzien van de technische 
eigenschappen van materialen, producten en constructies voor impact bepalende factoren zoals 
levensduur. 

De rol van meetmethoden zoals LCA-methoden

Nederland is internationaal sterk in de ontwikkeling van het methodologische kaders voor de 
bepaling van de impact van bouwmaterialen voor gebruik in levenscyclusanalyses (7, 8). Circulariteit 
vraagt om doorontwikkeling van dergelijke kaders op onder andere de volgende vlakken:

• Indicatoren: De (Europese) normen zijn uitgewerkt voor een beperkt aantal (milieugerichte) 
indicatoren. Voor zogeheten informed decision making is er behoefte om de indicatorenset uit te 
breiden met nieuwe of onderbelichte milieu-indicatoren zoals de beschikbaarheid en kwaliteit 
van grondstoffen. 

• Multicycli benadering: Waar de LCA’s gericht zijn op het bepalen van de impact in één volledige 
levenscyclus vraagt CE om een multi-cycli benadering zodat meer inzicht ontstaat hoe keuzes 
in materiaalgebruik doorwerken in volgende cycli van hergebruik en recycling. Het onderzoek 
focust op de doorontwikkeling van de multi-cycli benadering vanuit de eisen deze in te zetten 
op diverse casestudies in de gebouwde omgeving en op de eenduidigheid en bruikbaarheid van 
de methode.

• Onderscheid tussen hoogwaardige/laagwaardige recycling: Om de impact van CE te kunnen meten is 
het cruciaal over een eenduidige methode te beschikken die onderscheid maakt in de 
verschillen in impact van downcycling en upcycling. Ondanks diverse ontwikkelingen op dit 
gebied ontbreekt het nog aan een eenduidige, werkbare en gedragen methode.

Digitalisering en circulariteitsinitiatieven

Digitalisering is van grote invloed op de beschikbaarheid van data en daarmee op de manier waarop 
(toekomstige) besluiten genomen kunnen worden. Een dominante ontwikkeling voor de bouw is de 
toenemende adoptie en volwassenheid van bouwwerkinformatiemodellen (BIM) (9, 10). 
Diverse onderzoeken hebben voordelen van BIM-toepassingen laten zien voor het managen van 
projecten (11, 12). BIM kan namelijk een platform bieden om projectinformatie te beheren en 
inzichtelijk te maken. BIM-toepassingen voor circulariteit zijn echter nog beperkt (13) doordat er in de 
literatuur nog geen consensus is bereikt over de wijze waarop de impact van circulariteitsprincipes het 
best gemeten zou kunnen worden. 

De mogelijkheden van BIM, en andere digitale ontwikkelingen, bieden kansen voor allerlei 
circulariteitsinitiatieven. Zowel nationaal als internationaal wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan 
materiaalpaspoorten (14). Deze zijn in ontwikkeling voor zowel gebouwen als infrastructuur en dit 
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helpt bij het ontstaan van tools op regionale/landelijke schaal die inzicht geven in de Nederlandse 
materiaalvoorraad in de gebouwde omgeving: ‘urban mining’ (15). Andere vormen van data 
gekoppeld aan circulariteit zijn de MKI-waarden (infra), hoeveelheden CO2-uitstoot en de MPG- en 
EPG-scores voor gebouwen. Deze kwantitatieve waarden geven weer hoe goed een gebouw of object 
scoort het milieu- of energiegebruik. Ze zijn aanvullend in het bepalen en vergelijken van de milieu-
impact van objecten in de gebouwde omgeving. Zij kunnen sturend zijn bij het maken van duurzame 
keuzes, maar er is nog geen breed gedragen consensus over de wijze waarop de impact van 
circulariteit inzichtelijk kan worden gemaakt. Binnen Nederland ontwikkelt het Platform CB’23 (waar 
onder meer. TNO en Universiteit Twente aan deelnemen), een eerste meetmethodiek voor circulariteit. 
Er ontbreekt echter nog veel kennis over de aansluiting van dit soort initiatieven met andere 
(levenscyclus) meetmethoden en de wijze waarop die projectorganisaties (digitaal) inzicht kunnen 
geven in circulariteit. 

Data zijn verder versnipperd beschikbaar en niet altijd eenduidig of vergelijkbaar. Er ligt een grote 
uitdaging om te bezien waar data gekoppeld kan worden waardoor inzicht kan ontstaan hoe 
circulariteit op basis van gerichte informatie te sturen. 

Beschikbaarheid en bruikbaarheid van tools

Dit deelprogramma heeft verschillende samenhangende doelstellingen. Het richt zich op 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van tools, het voor beslissers visueel maken van het effect van 
keuzes, het voor bouwers stroomlijnen van werkprocessen en het bij elkaar brengen van verschillende 
soorten van data om circulariteit in de bouw te verbeteren. Deze tools ondersteunen in het bepalen 
hoe circulair de toepassing van een materiaal, bouwwijze, product of proces is. Een voorbeeld hiervan 
is het programma DuboCalc waarmee de MKI-waarde voor een object is te bepalen . Testen in de 7

geplande experimenteerruimten leveren straks input voor het doorontwikkelen van tools om de 
effectiviteit en de gebruikers-vriendelijkheid te verbeteren. Onderzoek moet uitwijzen of tools die 
worden ontwikkeld in welke situatie en voor welke besluitvorming het meest geschikte instrument 
blijken te zijn. 

Het is essentieel dat beschikbare tools op een eenduidige manier de besluitvorming het (her-) ontwerp 
en de werkprocessen van bouwbedrijven ondersteunen. Om circulair te werken kunnen aanvullende 
werkprocessen aan reeds bestaande werkprocessen worden toegevoegd, bepaalde werkprocessen 
grondig worden herzien of op details aangepast. Er moeten tools beschikbaar komen die stakeholders 
inzicht geven in wat de effecten zijn van zowel ontwerp- als proceskeuzes (bijvoorbeeld prefab versus 
in het werk gestorte beton elementen).  

 Zie ook “https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/”7
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Er is onderzoek nodig naar de werkelijke stijfheid en sterkte van constructies na vervaardiging. Op 
basis daarvan is nauwkeurig te bepalen hoeveel draagkracht en levensduur een constructie nog 
resteert en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor 
bruikbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en voors- en tegens van tools. In het onderzoek wordt 
meegenomen in welke mate diverse tools daadwerkelijk worden gebruikt en welke specifieke 
problemen zich daarbij al dan niet voordoen. 

6.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

Universiteit Twente draagt zorg voor het “beoordelen van de impact per onderzoeksvraag”. Voor de 

definitie van circulariteit sluit het onderzoek aan op de leidraad 1.0 “Framework” van het programma 

CB’23 die is overgenomen uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (2018). De focus ligt 

binnen dit onderzoek op milieu-invloeden die gemoeid zijn met alle levensfasen (initiatief, ontwerp, 
bouw, gebruik, ontmanteling dan wel herbouw) van objecten in de utiliteitsbouw en grond-, weg- en 
waterbouw (GWW). Zaken van economische en sociale aard zullen wel worden benoemd, maar 
maken niet wezenlijk deel uit van het (kwantitatieve) onderzoek. 

Om te bepalen hoe de GWW-elementen bruggen en viaducten naar de toekomst toe meer circulair 
kunnen worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en uiteindelijk weer ontmanteld, ontwikkelde de 
Universiteit Twente de afgelopen jaren een “circulariteitsindicator voor bruggen en viaducten” samen 
met Rijkswaterstaat,(16). De figuur hieronder illustreert het raamwerk dat de circulariteitsindicator 
weerspiegelt. 

De “brug en viaduct circulariteitsindicator” ontwikkeld door Universiteit Twente en Rijkswaterstaat (Coenen, 2019).
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Voor het hier voorgestelde onderzoekstraject acht de UT het beantwoorden van de volgende centrale 

kennisvragen relevant: 

• Q1: Wat is de impact, in grootte en soort, van de introductie van verschillende voorgestelde 
aanpassingen die het construeren en bouwen met beton, waar het gaat om zowel het materiaal 
beton als constructies van beton, meer circulair kunnen gaan maken op het ecologische vlak?

• Q2: Hoe kunnen data en tools  toegepast worden om die impact en de progressie van circulaire 
principes inzichtelijk te maken voor de bouw met innovatief beton en betonnen constructies?

• Q3: Hoe kunnen projectstakeholders beter geïnformeerd worden over de impact van mogelijke 
innovatieve betontoepassingen en hoe kunnen data en tools daarbij worden geïmplementeerd 
in bouwprocessen waarbinnen circulariteitsbeslissingen worden genomen? 

Deze twee centrale vragen worden uitgediept aan de hand van de volgende deelvragen.

Hierbij dient in acht te worden genomen dat om de deelvragen te kunnen beantwoorden 
samenwerking met alle in dit voorstel betrokken partijen dient plaats te vinden, omdat zij werken aan 
het ontwikkelen van en het experimenteren met deze materialen, methoden, modellen en 
uitvoeringswijzen.

Deelvragen Q1

1. Welk grondstoffengebruik, CO2-uitstoot en eventuele overige circulariteit parameters  zijn  8

gemoeid met de huidige lineaire bouw- en constructiemethoden tijdens de ontwerp-, bouw- 
en gebruiksfase (volledige levensduur) van het bouwen met beton?

2. Welke methoden zijn beschikbaar om de effecten van de nieuwe technische materialen te 
bepalen als het gaat om grondstoffenbesparing, reductie van CO2-uitstoot en overige 
circulariteit parameters? Welke aanvullende methode-ontwikkeling is nodig om nieuwe 
technologieën, innovatieve betonsoorten, biobased-betonsoorten, conditiemetingen en 
levensduurbepaling van beton en het repareren en versterken van beton en betonconstructies 
te simuleren, visualiseren en uiteindelijk te beoordelen?

 ‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke 8

hulp, natuurlijke bronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die 

economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.’

Deze definitie is overgenomen vanuit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (2018) van het Transitieteam Bouw, aangevuld met 

een toevoeging vanuit het Opdrachtgeversforum in de bouw met ‘en ecologisch’ verantwoord.
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Deelvragen Q2

3. Welke literatuur en soorten van literatuur zijn beschikbaar en bruikbaar om de mate van 
circulariteit van het bouwen en construeren met innovatief beton en betonnen constructies te 
kunnen meten?

4. Welke tools zijn beschikbaar en bruikbaar om de impact en de progressie van circulaire 
principes toegepast op de bouw met innovatief beton en op betonnen constructies te kunnen 
vaststellen?

Deelvragen Q3

5. Welke raamwerken zijn toepasbaar om ecologische effecten van innovatief beton inzichtelijk te 
maken tijdens besluitvormingsprocessen?

6. Hoe kunnen projectbeslissingen omtrent circulair beton inzichtelijk gemaakt worden met 
(nieuwe) digitale tools en technieken?

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van de volgende werkpakketten:

• WP1 heeft betrekking op onderzoek gekoppeld aan het daadwerkelijk bepalen van de impact 
van bouwwerken en constructies en construeren (gehele levensduur). In dit werkpakket wordt 
een framework ontwikkeld om de impact te meten van de innovatieve betonsoorten en de 
innovatieve wijze van conditiemeten, levensduur verlengen, versterken en repareren van 
constructies. Voor wat betreft de impact zal dit betrekking hebben op de circulariteit parameters 
primair en secundair grondstoffengebruik met daarnaast CO2-uitstoot. Basis voor dit WP is een 
uitgebreide literatuurstudie naar ecologische effecten van beton toepassingen en naar effecten 
van reparatie en verbetermogelijkheden van betonconstructies.  

• WP2 bestaat uit onderzoek naar de besluitvormingsfactoren tijdens de ontwerpfase van een 
bouwproces. Dit werkpakket richt zich op het inzichtelijk maken van de impact van keuzes 
tijdens het ontwerpproces van constructies. Het gaat hier om digitaliseren, visualiseren en 
simuleren. Dit WP heeft een duidelijke link met data verzameling en data gebruik. Er zal 
worden onderzocht of plug-ins zijn te realiseren voor bestaande ontwerp en visualisatietools als 
Revit, GIS en BIM (4D-modellen/simulaties). Basis voor dit WP is een uitgebreide 
literatuurstudie naar data, beschikbaarheid van data voor gebruik in visualisatie en 
simulatietools, maar ook naar ecologische effecten van ontwerp beslissingen. 

• WP3 heeft betrekking op onderzoek naar werkprocessen tijdens de bouwfase. Het richt zich 
echter op het inzichtelijk maken hoe werkprocessen van stakeholders zijn te verbeteren en wat 
de ecologische effecten van stakeholder keuzes zijn. Het gaat dan specifiek om keuzes in 
toepassing van al dan niet innovatieve materialen, het mogelijk verlengen van de levensduur 
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van het betreffende object en het al dan niet repareren of versterken van het te beschouwen 
object. Voor dit WP is een aanvullende literatuurstudie noodzakelijk naar ecologische effecten 
van werkprocessen op realisatie van bouwwerken.  

6.3. ONDERZOEKSPLANNING

De volgordelijkheid van de activiteiten tijdens de onderzoeksperiode  is mede afhankelijk  van de 
beschikbaarheid van onderzoekers bij aanvang van het programma als totaal. Voor bepaalde 
activiteiten geldt dat hiermee zal worden begonnen, zodra het programma van start kan. Het gaat dan 
zowel om de literatuurstudies die gemoeid zijn met de drie werkpakketten (WP1, WP2 en WP3) 
alsmede om de instrumenten die nodig zijn om monitoring en meting te kunnen uitvoeren.

Met betrekking tot de verdeling van werkzaamheden en de inzet van onderzoekers en ontwerpers 
(PDEng en PhD medewerkers en PostDoc) wordt gedacht de werkzaamheden van werkpakket WP1 
door de twee PDEng medewerkers te laten uitvoeren en de op de werkpakketten WP2 en WP3 elk één 
PhD medewerker in te zetten. De PostDoc assisteert en draagt bij aan alle werkpakketten.  
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Activiteiten                             2020         2021         2022        2023 
                                   H1     H2    H1     H2    H1    H2     H1    H2 

WP1a

Literatuur onderzoek meten impact innovatieve betonsoorten            X       X      X      X      X      X       X      X

en construeren/onderhouden beton constructies

WP1b

Ontwikkelen framework impact meten innovatief beton                     X      X      X      X      X      X       X       X
en versterken en repareren beton

WP2a  

Literatuur onderzoek ontwerpproces + plug-ins                                X       X      X      X      X      X       X      X  

visualisatie en ontwerp tools

WP2b

Inzichtelijk maken keuzes ontwerpproces                                          X       X      X      X      X      X       X      X

WP2c

Ontwerp plug-ins visualisatie en ontwerp tools                                 X       X      X      X      X      X       X      X

WP3a

Literatuur onderzoek werkprocessen stakeholders en                       X       X      X      X      X      X       X      X
innovatieve materialen en beheerprocessen

WP3b  

Inzichtelijk maken werkprocessen stakeholders tav innovatieve          X       X      X      X      X      X       X      X
materialen en beheerprocessen constructies
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7. Experimenteerruimten door heel 

Nederland

7.1. PROBLEEMANALYSE

In de vorige hoofdstukken is de noodzaak toegelicht van het versneld ontwikkelen en toepassen van 
betoninnovaties. Eén van belangrijkste problemen daarbij is het ontbreken van directe 
(terug)koppelingen tussen onderzoek door kennisinstellingen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. 
Een bekende vertragende factor is de zogeheten ‘valley of death’, die de sprong van (fundamentele) 
onderzoeksresultaten naar innovatie en toepassing in praktijk belemmert. Dit geldt voor 
uiteenlopende sectoren,  maar wordt in de bouw versterkt door de gefragmenteerde karakter ervan. 
Tegelijkertijd is de genoemde terugkoppeling voor de meeste bedrijven niet eenduidig en ook niet 
eenvoudig. Vooral mkb-bedrijven hebben weinig tijd, kennis en middelen om tot een gerichte 
onderzoekvraag te komen. Ze wachten daarom vaak op toepassingen van onderzoeksresultaten in 
praktijk.

Voor het kunnen toepassen van nieuwe technische en biobased materialen in beton zijn 
‘experimenteerruimten’ nodig waar deze terugkoppelingen zijn ingebakken in de manier van 
samenwerken. Het kunnen locaties zijn waar langere tijd uiteenlopende experimenten worden 
uitgevoerd, maar ook juist praktische testen en toepassingen, rekening houdend met verschillende 
commerciële belangen. Doordat de meeste partijen regionaal verankerd zijn, is het nodig om een goed 
verbonden netwerk van experimenteerruimten door heel Nederland in te richten. Daarin moet ook 
onderwijscomponent van de betrokken kennisinstellingen goed zijn ingebed in het experimenteren, 
zodat naast technische innovaties ook de vaardigheden van de huidige professionals in de praktijk en 
de toekomstige professionals in opleiding in samenwerking worden ontwikkeld. Deze manier van 
kennisontwikkeling en -overdracht door directe participatie zorgt ook voor de borging en 
doorwerking van innovaties op middellange termijn.

Er is een open en gezamenlijke systematiek nodig voor toegepaste prototyping op basis van 
onderzoeksresultaten en ontwikkelingsvragen. De toepassingen in experimenteerruimten moeten 
meetbaar zijn. Wat er nu al is aan kennis uit lopende onderzoeken, gerelateerd aan bestaande en 
nieuwe faciliteiten, moet hiervoor versneld worden samengevoegd. Het doel voor alle betrokkenen in 
het programma maar ook algemeen in relatie tot Nederland circulair, is om zo innovaties algemeen 
geaccepteerd en als toepassing klaar te maken.
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De uitdaging van dit programma is het specifiek in kaart brengen van de stand van zaken bij andere 
partijen en platforms in het land, het borgen van periodieke evaluaties (technisch-inhoudelijk en 
netwerk-organisatorisch) en het verder aanscherpen van de te ontwikkelen doelstellingen. 
Daarbij is de doorlooptijd van de afzonderlijke projecten verschillend, gedicteerd zowel door 
specifieke onderwerpen (zie voorgaande hoofdstukken) als ook door het type project (meerjarig 
onderzoek versus kort-cyclisch). Voor een efficiënt verloop van het programma moeten de relaties 
tussen projecten en doorlopende programma-activiteiten gaandeweg steeds duidelijker en 
eenduidiger worden (bijvoorbeeld: wie wacht op wiens input/output, hoe verloopt koppeling tussen 
onderzoek en prototyping).

7.2. OPLOSSINGSRICHTINGEN

De oplossingsrichtingen zijn vooralsnog organisatorisch van aard, maar zullen in uitvoering steeds 
concreter worden door de tests in de experimenteerruimten. Een en ander is mede afhankelijk van het 
type experimenteerruimten (zie verderop in deze paragraaf) en in relatie tot specifiek onderzoek, zoals 
beschreven in de voorgaande hoofdstukken. In die zin zullen de experimenteerruimten ook gebruikt 
worden om tot scherpere uitspraken te komen over materiaalonderzoek dat bijdraagt aan het 
opschalen van een innovatie. Bijvoorbeeld:

• hoe je beton beter kunt maken met de innovatie

• hoe je de prestatie van het beton in verschillende fasen kunt meten

• hoe gedemonteerde prefab elementen te testen voor reparatie en conditiemetingen
 
Om het niveau van de verschillende testen in verschillende experimenteerruimten te waarborgen, is 
ook vanuit methodologisch oogpunt een centrale coördinatie noodzakelijk. Dat maakt het mogelijk de 
betrokken partijen bij het BTIC en het Betonakkoord via de experimenteerruimten sneller toegepast 
onderzoek en testen te laten doen.

Om de link tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere relevante stakeholders te versterken zal 
een netwerk van experimenteerruimten voor betonontwikkeling worden ingericht. Het doel hiervan is 
het vormen van een actieve wisselwerking tussen partijen om hands-on bestaande kennis te delen en 
via experimenten en tests nieuwe kennis te ontwikkelen om beton, betonconstructies en 
bouwmethoden verder te verduurzamen. Zo jagen we de nodige innovaties aan.

Binnen een periode van vier jaar zullen regionale experimenteerruimten voor een snelle 
doorontwikkeling en realisatie van circulaire betoninnovaties zorgen. De vorm en focus van de 
experimenteerruimten kunnen verschillen doordat er per regio verschillende partners aan verbonden 
zijn. Als inspiratie zal ook het netwerk van fieldlabs in de smart industry dienen (Resultaten en impact 
van 35 innovatieversnellers, 2019 (1)).
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Doelstelling is om in 2023 de afstand tussen fundamenteel materiaalonderzoek en 
productontwikkeling overbrugd te hebben, doordat er dan een praktische koppeling is tussen 
verschillende (field)labs en testfaciliteiten. 
Bij het opschalen van innovaties is vaak het produceren van nieuw materiaal een knelpunt. In deze 
fase van productontwikkeling van enkele grammen materiaal voor onderzoek naar een productielijn 
is nadrukkelijk geen onderdeel van experimentele ontwikkeling. Wel zullen de ‘multiplier’ 
mogelijkheden worden verkend en waar mogelijk toegepast om:

• via investeringen uit het bedrijfsleven in de experimenteerruimte voldoende budget te 
verkrijgen voor het starten van kansrijke opschalingen en 

• de zo verkregen (in-kind) commitment ook te vertalen naar versnelling van vergroting van 
commerciële productielijnen. De drager van deze inhoudelijke en organisatorische verankering 
ligt primair in coördinerende en aanjaagfunctie van(uit) experimenteerruimten, maar zal altijd 
ondersteund moeten worden door het breder in de markt zetten van concrete bouwprojecten 
waarin betoninnovaties mogelijk zijn (bijvoorbeeld launching customer rol van opdrachtgevers 
binnen het Betonakkoord).

 
De experimenteerruimten kennen drie varianten: 

1. (nieuwe) regionale experimenteerruimten waar de resultaten van experimenteel onderzoek en 
product-prototyping gecombineerd worden in meetbare voorbeeldtoepassingen

2. uitbreiding en aanpassing van bestaande labs en faciliteiten bij kennisinstellingen en bedrijven, 
met zowel regionale als landelijke focus, zodat ze daadwerkelijk meetbare 
voorbeeldtoepassingen opleveren zoals bij  de nieuwe regionale experimenteerruimten

3. protocollen voor regionaal of landelijk gebruik van een netwerk van bestaande 
gespecialiseerde labs en faciliteiten, waarvan gecombineerde functionaliteiten werken zoals de 
regionale experimenteerruimten. De laboratoria en faciliteiten in deze variant zijn inmiddels 
operationeel en inzetbaar voor experimenten van het Betonakkoord. 

Studenten en docent-onderzoekers van hogescholen en universiteiten participeren direct in 
verschillende vormen van experimenteerruimten met stageplekken en onderwijs- en 
onderzoekopdrachten. Dit betekent een directe koppeling tussen praktijk en onderwijs, experts en 
toekomstige professionals, waardoor vernieuwing en onderlinge kruisbestuiving ontstaat.
In deze experimenteerruimten gebeuren experimenten gericht op materialen (hoe kan ik bijvoorbeeld 
nieuwe beton mengen, storten, nabehandelen, printen, zie hoofdstuk 2 en 3), op gebouwelementen 
(nieuw en hergebruikt) en worden ook conditiemetingen (zie ook hoofdstuk 4) verricht. 
De insteek is dat er directe contacten zijn over werkverdeling en -afstemming tussen onderzoekers, 
studenten en professionals uit het bedrijfsleven. Om de continuïteit te borgen, bijvoorbeeld als bij 
langere onderzoeken steeds nieuwe studenten aan de slag moeten, vervullen de docenten samen met 
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professionals uit de bedrijven een trekkende rol en zijn in uitvoering een soort ‘meewerkend 
voorman’. De activiteiten van professionals en docenten zijn een continu onderdeel van het 
programma; inzet van studenten is feitelijk projectmatig. Dat dient meerdere doelen: naast onderwijs 
(via onderzoek) ook om de intensiteit van betrokkenheid van professionals en docenten te 
verminderen, wat de blijvende betrokkenheid van bedrijven ook kostentechnisch vergemakkelijkt. De 
projectmatige inzet van studenten, onder meer in deelprojecten, betekent dat ze als professionals van 
de toekomst de verschillende aspecten van omgaan met nieuwe materialen en innovaties gelijk 
meekrijgen.

TNO en TU’s zorgen primair voor (inter)nationale uitwisseling, terwijl hogescholen primair focussen 
op regionale verankering en uitwisseling van aanpakken en ervaringen, inclusief proactieve 
uitwisseling tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. In 2030 dienen de experimenteerruimten 
volledig functionerend te zijn en een meetbare bijdrage te leveren, niet alleen aan betoninnovaties 
maar ook aan de Nederland Circulair 2030/2050 doelstellingen. Onderwijsinstellingen draaien daarbij 
actief mee met jaarlijkse studentonderzoeken.

7.3. ONDERZOEKSPLAN

Om tot te vorming van werkende experimenteerruimten te komen, zijn de volgende activiteiten 
bepalend:

• Beeld aanscherpen van de lopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s met 
bijbehorende labs en faciliteiten, gebruikte testmethoden en methodologieën. Door een 
QuickScan inzicht vergaren in de verschillende labs en faciliteiten zodat deze direct inzetbaar 
zijn voor overige vragen. Dit geeft direct invulling aan uitwerkingsvariant 3. Deze faciliteiten 
kunnen zo nodig blijkt doorontwikkeld worden naar variant 2 of zelfs 1. Ervaringen uit de 
inzet van de huidige laboratoria en faciliteiten vormt daarbij inbreng voor de uitwerking van 
de concepten van experimenteerruimten. 
Spark in ’s-Hertogenbosch, de Green Village in Delft en BuildinG in Groningen zijn enkele 
regionale voorbeelden. Op een fysieke locatie kunnen daar bedrijfsleven, onderwijs- en 
kennisinstellingen samen werken aan innovaties. In andere regio’s bestaan vergelijkbare 
voorbeelden, onder andere in het netwerk van het programmabureau smart industries, die 
van waarde kunnen zijn voor het onderzoek binnen het Betonakkoord. Zoals de  
3D makerszone in Haarlem, een smart industries fieldlab met een focus op 3D printen.

• Parallel aan het aanscherpen van het beeld dient het concept van de experimenteerruimten 
speciaal voor circulair beton steeds beter gedefinieerd te worden. Deze aanscherping zal zowel 
op conceptueel niveau als in de praktijk gebeuren, bijvoorbeeld door de inzet van faciliteiten 
als Spark. Hierbij dient er aandacht te zijn voor regionale en nationale rollen, 
kennisinstellingen, marktpartijen, overheden en andere stakeholders, zoals een mogelijke 
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validatierol voor de nieuwe betonsoorten of -technieken door de Programma Advies Raad 
Beton. Deze Raad is goed ingevoerd in de betonsector, in de desbetreffende norm- en 
regelgeving en adviseert het CROW over haar Betonprogramma. 

• Tenslotte dienen de (nieuwe) experimenteerruimten ingericht en opgeleverd te worden. 
Hierbij zijn de verschillende in hoofdstuk 7.2 benoemde varianten als eindresultaat mogelijk 
en kan er per regio de meest geschikte vorm worden gekozen. De experimenteerruimten 
hebben een regionale focus en uitwerking, maar werken integraal en op nationaal niveau. 
Hierdoor ontstaat overzicht en kennisdeling. Een van de succesfactoren die we nu al 
onderscheiden is een duidelijke koppeling met bouwprojecten en -programma’s, waarbij soms 
ook op locatie de toepassing wordt onderzocht en direct gestart met de invoering in 
verschillende uitwerkingsvarianten. De experimenteerruimten zullen tevens een belangrijke 
rol gaan spelen in de beantwoording van de overige kennisvragen.

 
Hoewel het de bedoeling is om zo direct en zo snel mogelijk aan te sluiten op inhoudelijke richtingen 
uit hoofdstukken 2 tot en met 5 (nieuwe betonsoorten, conditie meten, repareren), kunnen we 
daarmee slechts vertraagd beginnen omdat ze in 2020 nog niet beschikbaar zijn.
Daarom gaan we in het begin vast aan de slag met experimenteerruimten om beton en 
betonconstructies te testen. Het positieve daarvan is dat het de mogelijkheid biedt voor sturing op 
actieve terugkoppeling vanuit development naar research, wat voor mkb-bedrijven geen 
vanzelfsprekendheid is. De toegepaste prototyping zal dan ook op basis van ontwikkelingsvragen 
(naast onderzoeksresultaten) worden opgezet en zo zorgen voor de gewenste wisselwerking.
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Vanwege de noodzaak om  het ‘beeld aan te scherpen’ is in het vierde kwartaal van 2019 al begonnen 
met een inventarisatie. Hiervoor werden in eerste instantie de volgende vragen geformuleerd:

• welke partijen kunnen en willen meewerken in het onderzoek

• inventarisatie welke laboratoria er zijn, zowel van betrokken partijen als partnerorganisaties

• inventarisatie van faciliteiten in de verschillende laboratoria (periodiek actualiseren)

• beschikbare capaciteit voor experimenten

• welke onderzoeksprojecten lopen er in de laboratoria die een bijdrage kunnen leveren aan het 
programma (en vice versa)

• inventariseren uitbreidingsbehoeften bestaande labs om te komen tot experimenteerruimten

Bij de start van het Innovatieprogramma is hierdoor snel duidelijk welke laboratoria direct inzetbaar 
zijn voor onderzoeksvragen. Vervolgens is het op basis hiervan ook mogelijk vrij snel concepten uit te 
werken voor experimenteerruimten en het matchen met de huidige situatie. Dan kan effectief 
experimenteel leren met gerichte inzet van passende regionale experimenteerruimten begin 2021 van 
start gaan. Vragen in dit verband zijn:

• vaststellen in welke regio’s er behoefte is aan een experimenteerruimten en welke marktpartijen 
potentiële partners zijn die we hierbij kunnen betrekken

• bepalen van een werkprotocol voor experimenten die voortkomen uit het Betonakkoord en die 
uitgevoerd moeten worden in de experimenteerruimten

• uitwerken van een werkprotocol voor opdrachtgevers

• digitaal loket voor kennisvragen in de markt realiseren

• opzetten ‘betonateliers’ voor uitwerking van kennisvragen door onderwijsinstellingen

-   bepalen inzet docenten per instelling

-   bepalen onderzoeks- en projectplekken voor studenten

7.4. LITERATUUR
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8. Realisatie Innovatieprogramma
 
Voor het realiseren van het Innovatieprogramma is intensieve samenwerking tussen overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen cruciaal. De kennisinstellingen binnen het BTIC hebben samen met 
het Betonakkoord het initiatief genomen dit Innovatieprogramma op te stellen. Het programma zal 
tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 3 februari 2020 worden gepresenteerd en 
gepubliceerd. 

Elke kennisinstelling heeft afhankelijk van het onderwerp een mix aan onderzoekers voorgesteld om 
het Innovatieprogramma te realiseren, waarbij zij een tot twee fte per jaar  inzetten om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Hiervoor is € 300.000 per jaar (ex. btw) per onderzoeksvraag 
nodig. 
 
Het Innovatieprogramma Circulair Beton bestaat uit zes onderzoeksvragen, waarmee jaarlijks  
€ 1.800.000 aan onderzoeksbudget nodig is. Daarnaast is voor materiaal, onvoorziene kosten en 
programmamanagement € 200.000 per jaar begroot. Het benodigde jaarlijkse budget komt hiermee op 
€ 2 miljoen per jaar (ex. btw). De voorgestelde onderzoeken hebben een doorlooptijd van vier jaar, 
waarmee een financieringsbehoefte ontstaat van € 8 miljoen (ex. btw). 

Om zo snel mogelijk met de realisatie van het programma te kunnen beginnen, voeren het BTIC en het 
Betonakkoord gesprekken met overheden en bedrijfsleven om tot een gezamenlijke financiering van 
dit Innovatieprogramma te komen. Dit met als doel de Betonsector versneld te verduurzamen. Zij 
organiseren hiervoor een bijeenkomst in april 2020 om te verkennen welke partijen bereid zijn tot 
gezamenlijke financiering en realisatie van dit Innovatieprogramma.
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