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Ambitie hergebruik

Wat is ervoor nodig om de
ambitie op hergebruik  in te
vullen?
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In deze presentatie:

• Herbruikbaarheidsscan
• Hergebruik liggers
• Hergebruik geleiderails
• Hergebruik overige
• Resultaten nationale bruggenbank
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Pilot herbruikbaarheidsscan

• Initiatief Nebest, combineren reguliere inspectie met inspectie op herbruikbaarheid
• Hoofddoel: zicht op wat wij in ons areaal hebben en kunnen oogsten. Daarmee kansen voor

hoogwaardig hergebruik vroegtijdig signaleren om op hergebruik te kunnen sturen.
• Te bereiken door: herbruikbaarheidsscan standaard onderdeel van de inspectie maken >

Binnen 6 jaar volledig inzicht.
• Leidt ook tot: materialenpaspoort van bestaand areaal
• Stappen:

– Archief- en dossieronderzoek
– Visuele inspectie
– Restlevensduuranalyse en constructieve beoordeling
– Verificatie en monitoring tijdens en na afloop van de oogst

• Score toegekend voor de herbruikbaarheid gebruikmakende van het 10-R-model
• 3 hoofdcategorieën: restlevensduur, losmaakbaarheid en constructieve eigenschappen.
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Eerste bevindingen (1)
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Eerste bevindingen (2)
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Eerste bevindingen (3)
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Eerste bevindingen (4)
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Eerste bevindingen (5)
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Oogsten in de praktijk: SBIR en Liggers A9

• Twee pilots in de SBIR waarin wordt geëxperimenteerd met hergebruik van liggers, de
resultaten zijn veelbelovend.

• Bij de A9 komt een aanzienlijke hoeveelheid liggers vrij
• Onderzoek welke liggers goed ‘oogstbaar’ en herbruikbaar zijn.
• Onderzoek naar de kosten:

– Demontage
– Hinder
– Tijdelijke opslag

• Prefab liggers na 1974 en voor 1974
• Normering en certificering
• Vraag en aanbod matchen
• Samenwerking met de markt
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Hergebruik geleiderails
Testtraject hergebruik geleiderails A79 met markt, regio en
experts

Resultaten en inzichten:
 technisch & organisatorisch haalbaar
 kostentechnisch interessant (staalprijs en afhankelijk van het

soort werk)
 zorgen voor aanbod (nette demontage) en vraag
 vaststellen restlevensduur >20 jaar
 ontzinken milieuvoordelen:

MKI: +40%
CO2: +70%

 primaire grondstoffen:
staal: + 94%
zink: + 23% en verzinken

 levensduur geleiderail 44+ jaar
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• Portalen: hergebruik van draagconstructie excl. fundering goed
mogelijk, niet perse met zelfde belasting vanuit wind of type bord.
Let op levensduur portaal en conservering, Eurocode en
herberekening constructie

• Geluidschermen: inzet op hergebruik vrijkomend of ontwerpen op
herbruikbaarheid/demontabel

• Verkeersborden: liever een nieuwe ‘sticker’ op een oud
verkeersbord, dan een nieuw bamboebord

• Installaties B&B, wegkantsystemen etc.: inventarisatie
vrijkomende onderdelen en analyse potentie herbruikbaarheid,
minimumeisen hoeveelheid hergebruik, welke in eigen bezit, welke
afvoeren

Hergebruik overige
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De Nationale bruggenbank
Resultaten tot nu toe:
• Veel belangstelling, zowel in binnen – als buitenland
• Toename initiatieven voor hergebruik: diverse verkenningen en inpassingsonderzoeken

uitgevoerd/ in uitvoering voor hergebruik vd beschikbare bruggen

Volgende stap:
• Uitbreiding nationale bruggenbank voor onderdelen van bruggen
• Engelstalige versie beschikbaar
• Hergebruik bruggen is het vliegwiel voor hergebruik in de breedte
• Inzet op participatie in de nationale bruggenbank met andere

overheden
• Inzet op stimuleren hergebruik bij overheden
• Meer ondersteuning vraag-aanbod
• Samenwerking buyergroup circulaire viaducten


