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1 INLEIDING 

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Nebest Adviesgroep een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de keten-
analyse van de herbruikbaarheidsscan die wordt ontwikkeld en aangeboden door Nebest B.V. 
Deze ketenanalyse is opgesteld door Nebest Adviesgroep. 
 
De ketenanalyse is opgesteld conform GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting 
Standard. 
 
Nebest levert instandhoudingsadviezen voor civiele en bouwkundige assets. Nebest verzamelt en 
analyseert objectinformatie en stelt deze in rapportformaat beschikbaar aan de opdrachtgever. Naast 
(rest)levensduur, geadviseerd onderhoud en veiligheid is hier ruimte voor advies op het gebied van 
duurzaamheid. Hergebruik van bestaande onderdelen van kunstwerken en gebouwen kan een grote 
bijdrage leveren aan het reduceren van de impact op het milieu, waaronder CO2-besparingen.   
 
Een programma van Rijkswaterstaat waarbij circulair bouwen centraal staat (SBIR) is gekozen om er 
aan de hand van de herbruikbaarheidsscan een ketenanalyse op uit te voeren. 
 
Doel van de ketenanalyse: 
 
Het doel van de ketenanalyse is om in kaart te brengen in welke mate een hoger hergebruikpercen-
tage tot een voordeligere CO2-balans leidt. De inzichten uit deze ketenanalyse zullen worden gebruikt 
voor het verder adviseren van onze ketenpartners ten aanzien van hergebruik. 
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2 SYSTEEMGRENS 

De herbruikbaarheidsscan is één van de tools in het programma “Closing the Loop”, zie figuur 2.1. Het 
gaat om een technische beoordeling door middel van bureaustudies en inspecties van herbruikbare 
onderdelen uit kunstwerken (overheid). Hierna worden deze gegevens geanalyseerd met het 10R-
model. De uiteindelijke output van de scan draagt bij aan de bewustwording van de CO2-footprint en 
circulair materiaalgebruik van zowel te ontwerpen als te slopen objecten. 
 
Het instrument is een hulpmiddel bij het stellen van een ambitie voor het hergebruiken van bestaande 
onderdelen van kunstwerken. Door het in kaart brengen van deze onderdelen en het aanbieden van 
relevante gegevens voor hergebruik aan ketenpartners wordt invulling gegeven aan de informatie-
behoefte die nodig is om met hergebruik aan de slag te kunnen in de praktijk. 
 
Binnen de scan wordt gewerkt aan de integratie van een impactberekening om aan de hand van de 
samenstelling van het te hergebruiken onderdeel het broeikaseffect (in kg CO2-equivalenten), het MKI-
kosteneffect en het abiotische uitputtingskosteneffect te bepalen. Door de verschillende onderdelen 
van een kunstwerk die hergebruikt kunnen worden op te tellen kan vervolgens een inschatting worden 
gegeven van de procentuele herbruikbaarheid en de daarmee gemoeide milieu-effecten. 
 
Door de impact van hergebruik te kwantificeren wordt inzicht gegeven in de reductie van CO2-equi-
valenten. 
 

 
Figuur 2.1 
 
Op basis van een uitgevoerde pilot met de herbruikbaarheidsscan voor Rijkswaterstaat zijn de onder-
staande vier scenario’s/ontwerpen uitgewerkt. Deze hebben allemaal een andere samenstelling 
tussen mate van hergebruik en dus CO2-reductie.  
 
De uitgewerkte ontwerpscenario’s zijn: 
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2.1.1 Scenario 1 (concept 1) 

  
 
Dek  
Het dek van ontwerpconcept 1 is vormgegeven met de kokerliggers afkomstig uit het viaduct 
Laskwerderweg. De totale overspanning bedraagt 24,5 m. Ook de stootplaten en schampranden 
inclusief leuningwerken uit viaduct Laskwerderweg worden hergebruikt. 
 
Landhoofden 
De landhoofden bestaan uit de originele landhoofden van viaduct Laskwerderweg. Voor de wanden 
van de landhoofden is gebruikgemaakt van de railliggers uit viaduct Duurswold, waarbij de oude druk-
laag van de bestaande liggers blijft behouden. Met behulp van de herbruikbaarheidsscan is aange-
toond dat deze liggers nog in goede staat verkeren. Met het oog op de toekomst zouden voor deze 
toepassing ook liggers van mindere kwaliteit gebruikt kunnen worden dan wel de zaaglengtes die 
overblijven bij het inkorten van liggers. 
 
Fundering 
De fundering op staal wordt eveneens uitgevoerd met de railliggers uit viaduct Duurswold. Ook hier 
blijft de druklaag van de bestaande liggers behouden. 
 
Overig 
Het overige betonwerk bestaat uit Circuton (*) dat is geproduceerd met de betonresten uit bestaande 
viaducten. Ook het asfalt wordt in gerecyclede vorm Asfalt 65% PR (**) teruggebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Circuton: beton met gerecyclede materialen afkomstig uit oud beton. 
(**) Asfalt 65% PR: ‘groen’ asfalt, een combinatie van hergebruikt asfalt en gerecycled materiaal in alle lagen 

van de constructie. 
 



 
 
Titel : Ketenanalyse Herbruikbaarheidsscan 6 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 Scenario 2 (concept 2) 

  
 
Dek 
Ook in deze variant is het dek gevormd uit kokerliggers maar nu afkomstig uit viaduct Holeweg. De 
totale overspanning bedraagt 27,6 m. Ook de stootplaten en schampranden inclusief leuningwerken 
uit viaduct Holeweg worden hergebruikt. 
 
Landhoofden  
Als landhoofden zijn de originele landhoofden van viaduct Holeweg gebruikt. 
 
Fundering  
De fundering betreft een paalfundering bestaande uit hergebruikte stalen buispalen. Ook de talud-
bekleding uit viaduct Holeweg wordt hergebruikt. 
 
Overig  
Het overige betonwerk bestaat uit Circuton en Asfalt 65% PR. 
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2.1.3 Scenario 3 (variant concept 2) 

  
 
Dek  
In deze variant gebruiken wij de railliggers uit viaduct Hoofdweg. Qua overspanningslengte is een 
veelvoorkomende overspanning binnen het areaal van Rijkswaterstaat van circa 13,4 - 14,4 m 
gehanteerd. Ook de stootplaten en schampranden inclusief leuningwerken uit viaduct Hoofdweg 
worden hergebruikt. Op basis van de uitkomsten uit de herbruikbaarheidsscan zijn niet alle leuningen 
volledig uit viaduct Hoofdweg te hergebruiken; het resterende deel is daarom afkomstig uit Duurswold. 
 
Landhoofden  
De landhoofden zijn gevormd uit de landhoofden van viaduct Hoofdweg. 
 
Fundering  
De fundering betreft wederom een paalfundering, bestaande uit hergebruikte stalen buispalen. Ook de 
taludbekleding uit viaduct Hoofdweg wordt hergebruikt. 
 
Overig  
Het overige betonwerk bestaat uit Circuton en Asfalt 65% PR. 
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2.1.4 Scenario 4 (concept 3) 

  
 
Dek  
Bij variant 3 bestaat het dek uit railliggers afkomstig uit viaduct Duurswold. Ook hier is de veelvoor-
komende overspanningslengte gehanteerd. De stootplaten en schampranden inclusief leuningwerken 
uit viaduct Duurswold worden hergebruikt. 
 
Landhoofden en tussensteunpunt  
De landhoofden en het tussensteunpunt zijn grotendeels afkomstig uit het originele viaduct Duurs-
wold. Voor het tussensteunpunt lopen de buispalen door tot aan de betonsloof die is gevormd uit het 
originele tussensteunpunt waarop de liggers rusten. 
 
Fundering  
De fundering bestaat uit hergebruikte stalen buispalen. De taludbekleding komt uit viaduct 
Laskwerderweg. 
 
Overig  
Het overige betonwerk bestaat uit Circuton en Asfalt 65% PR. 
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3 AANNAMES 

De volgende aannames zijn gedaan: 
 
• De 100%-variant voor de vergelijkingen past geen herbruikbare onderdelen toe. 
• CO2-belasting door transport is gelijk in de verschillende scenario’s. 
• De voor de scenario’s benodigde herbruikbare onderdelen zijn beschikbaar en van voldoende 

kwaliteit. 
• Eventuele CO2-uitstoot die benodigd is om de herbruikbare onderdelen duurzaam in te zetten is 

onderdeel van de beschouwing. 
• Voor de hergebruikscenario’s zijn de LCA-cyclus fases A1 tot en met A3 buiten beschouwing ge-

laten; dit zijn de fases gerelateerd aan de productie van de onderdelen. 
• De gebruiksfase is voor alle scenario’s gelijk. 
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4 CO2-UITSTOOT PER SCENARIO 

In dit hoofdstuk worden van de vier scenario’s de reductie in MKI, CO2 en abiotische uitputting in kaart 
gebracht ten opzichte van de 100%-variant. 
 

Viaducten  Reductie MKI  Reductie CO2 (kg)  Reductie abiotische 
uitputting (kg)  

1  € 13.502  174.645  240  
2  € 14.423  141.182  173  
3  € 22.773  272.622  204  
2.1  € 10.936  149.321  118  
Gemiddeld  € 15.408  184.442  184  
 
In onderstaande grafieken zien wij de volgende resultaten op het gebied van deze drie onderdelen per 
scenario. De verwachte CO2-reductie door het toepassen van hergebruik is gemiddeld 47%. Naast de 
reductie van milieukosten, CO2-uitstoot en het uitputten van grondstoffen is het ook nog economisch 
voordelig om onderdelen te hergebruiken. 
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5 CONCLUSIE 

Deze analyse laat zien dat het toepassen van herbruikbare onderdelen van bestaande te slopen 
kunstwerken een lagere CO2-uitstoot heeft dan het regulier bouwen van een kunstwerk.  
 
Uit onderzoek blijkt dat er de komende 15 jaar circa 2800 liggers vrij gaan komen voor potentieel her-
gebruik in het areaal van Rijkswaterstaat (Brouwer, 2022). Hiermee is de potentiële impact op de CO2-
uitstoot door hergebruik groot. 
 
5.1 Acties 

5.1.1 Verder uitrollen van het instrument (civiele techniek) 

Prioriteit ligt de komende periode bij het verder uitrollen van het instrument bij zoveel mogelijk op-
drachtgevers. Uit de pilot blijkt dat de huidige versie van het instrument hiervoor geschikt is. 
 
• Voor 1 januari 2026 ten minste 100 herbruikbaarheidsscans uitvoeren bij bestaande klanten. 
• Voor 1 januari 2026 ten minste tien pilots met de herbruikbaarheidsscan uitvoeren bij nieuwe 

klanten. 
 
5.1.2 Uitbreiden van het instrument 
 
Het instrument is nu voornamelijk ingericht op civiele kunstwerken. Dit kan uitgebreid worden naar de 
bouw (gebouwen). Ook kan het instrument vaker aangeboden worden bij andere opdrachtgevers dan 
de grote landelijke partijen. 
 
• Voor 1 januari 2024 de herbruikbaarheidsscan geschikt maken voor de bouw (gebouwen). 
• Voor 1 januari 2026 ten minste tien pilots met de herbruikbaarheidsscan uitvoeren bij bestaande 

klanten in de bouw (gebouwen). 
 
5.1.3 Advies aan opdrachtgevers 
 
Nebest zal actief het gebruik van het instrument gaan aanbieden bij opdrachtgevers. De verwachting 
is dat in de komende jaren meer organisaties geïnteresseerd zullen zijn in het gebruik van het instru-
ment. Door de opdrachtgevers mee te nemen in deze manier van hergebruik in nieuw te realiseren 
objecten kan een grote bijdrage geleverd worden aan het reduceren van CO2. 
 
• Herbruikbaarheidsscan gaan aanbieden bij iedere offerte waar deze logisch bij past. 
• Voor 1 januari 2026 ten minste vijf bestekken, ontwerpen en/of onderzoeken op basis van een 

uitgevoerde herbruikbaarheidsscan uitvoeren. 



 
 
Titel : Ketenanalyse Herbruikbaarheidsscan 12 
 
 
 
 
 

 

6 REFERENTIES 

Reusability of viaduct girders: Classifying a range of applications for reuse of existing concrete 
viaducts girders, Joost Brouwer, 2022-07-07 
 
Closing the loop (CTL): SBIR – circulaire viaducten, Nebest, 2021-03-16 


	1 Inleiding
	2 Systeemgrens
	2.1.1 Scenario 1 (concept 1)
	2.1.2 Scenario 2 (concept 2)
	2.1.3 Scenario 3 (variant concept 2)
	2.1.4 Scenario 4 (concept 3)

	3 Aannames
	4 CO2-uitstoot per scenario
	5 Conclusie
	5.1 Acties
	5.1.1 Verder uitrollen van het instrument (civiele techniek)
	5.1.2 Uitbreiden van het instrument
	5.1.3 Advies aan opdrachtgevers


	6 Referenties

