
Werksessie Circulariteit 
vrijdag 8 oktober 2021 
10:00 

  

Agenda: 

• 10.00 Welkom en voorstelronde 

• 10.15 Wie vraagt wat wanneer aan de oogstkaart? (Alex) 

• 10.45  Oogstkaart: Detailniveau: component vs. system? (Willemijn) 

• 11.15 Hoe gaat prijsvorming van materialen in de aanbesteding? 

• 11.45 afsluiting 

  

Doel: 

• Laatste input ophalen voor afronding projecten (en doorkijk vervolg) 

• Kruisbestuiving tussen projecten oogstkaart, hergebruik en businesscase 

  
  

Alex: wie vraagt wat wanneer aan de oogstkaart? 
In 2030 ligt er natuurlijk de opgave van RWS om circulair te werken. 
We merkten dat wat er in de andere oogstkaart projecten dat er behoefte was om van alle 3 de 
tafels te leren. 
  
Vaak liggen er nog overige materialen die te her inzetten zijn als er de vraag wordt gesteld, maar 
hieruit volgen altijd meerdere belangrijke vragen waar we op dat moment geen info over weten: 
levensduur of hoe oud zijn ze, doen ze het nog, etc. 
  
Mark Hofman: Voor nieuwe tunnels zijn oude materialen niet meer herbruikbaar voor tunnels. En zal 
het product helemaal terug moeten naar de grondstof.  
  
Johan Naber: Producten die in onze ogen "waardeloos" zijn, zijn nog van waarde voor andere. De 
vraag is welke 2 vragen stel je: ga je het terug brengen naar grondstoffen of zie je er nog ergens 
waarde voor op een andere plek… Er zal wellicht een categorie aan gekoppeld moeten worden. 
Hoe krijgen we een markt op gang die de "waardeloze" producten gaat ophalen en her inzetten? 

• Welke spelregels zijn er nodig om een keuze te maken tussen deze 2 vragen?  
  

• Per materiaal zal sowieso de R-ladder gebruikt moeten worden. 
• Op zoek gaan naar laagdrempelige producten om het concept van een oogstkaart aan 

het rollen te krijgen. 
• Zelf kan ik niet goed bepalen welke waarde de vrijkomende middelen hebben. Vooral 

als het ergens andere her ingezet moet worden. 
o Probeer de oogstkaart voor nu nog erg eenvoudig te houden om er later 

pas achter te komen wat er echt gevraagd moet worden. 
• Software hergebruiken bespaard geld 



o Vaak worden er nieuwe updates uitgevoerd die ons laat denken dat we 
nieuwe hardware en software nodig moeten hebben. 

• Welke soort zaken moet de OG in zijn contract opnemen om dit soort projecten op 
gang te laten komen. 

o MKI moet ook wat waard zijn (MKI €). 

• Ga aan de slag met laag hangend fruit: klein en simpel om een eerste start te 
maken. 

  
  

Willemijn:Oogstkaart: Detailniveau: component vs. system? 
  

• Welke detail niveau moet er in de oostkaart? 
• Grondstoffen is heel belangrijk: wat zit er in het systeem op component niveau 
• Ladder van Langsink gebruiken 
• Waar gaan de systemen voor gebruikt worden?  Dan zal er minder of meer info voor 

nodig zijn 
o Snelle info is nodig, want als er intresse is, kun je er dieper op in gaan. 

Actie voor volgend jaar: Hoe kunnen we een aantal grondstoffen te oogsten uit een tunnel en deze te 
hergebruiken. 
De Kilthunnel gaat in renovatie, wellicht kan dit een goede start zijn. 
  
Mark Hofman: Stelt voor om samen in een groepje hier al een start aan te maken. 
  
mark.hofman@ofn.nl  
Doe je mee? Stuur mij een mail en ik coördineer de afspraak bij ons in Geldermalsen 

  

  
  
  

William: Hoe gaat prijsvorming van materialen/spullen in de aanbesteding? 
  

• Als er spullen uit een tunnel gaan komen, is er kans dat er belasting bij gaat komen 
kijken 

• Het is nog te veel laagste prijs (zoektocht) 
• Wellicht spul als een "as-a-service" aanbieden 
• De tunnelstandaard - de RAMS analyses moeten kloppen, en geeft geen ruimte om te 

hergebruiken (case voor volgend jaar) 
  

  
  


