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• Het Betonakkoord is na een jaar werken op stoom. 

• Doelen 2030: streven 49% CO2, 100% circulair wat 
gesloopt wordt en positieve waarde biodiversiteit. 

• We lopen als sector daarmee voorop. 

• Om de doelen te halen is de gehele betonketen 
nodig. Ook de opdrachtgevers, zowel publiek als 
privaat.

Introductie



Een kopgroep van 60 bedrijven en overheden zet 
zich actief in om al het voorbereidend werk te doen. 

Kopgroep

4 ministeries, 
Gemeenten (Den Haag, 
Amersfoort, Rotterdam, 

Utrecht)
Rijksvastgoedbedrijf

Rijkswaterstaat
ProRail

provincies
11 bouwbedrijven
33 toeleveranciers
6 sympathisanten



De kopgroep moet ervoor zorgen dat vanaf 1/1/2022 
iedereen kan gaan werken conform het Betonakkoord. 
Uitgangspunt is dat 1/1/2023 iedereen dat doet.

Kopgroep

4 ministeries, 
Gemeenten (Den Haag, 
Amersfoort, Rotterdam, 

Utrecht)
Rijksvastgoedbedrijf

Rijkswaterstaat
ProRail

provincies
11 bouwbedrijven
33 toeleveranciers
6 sympathisanten



Wat hebben we 
al  bereikt? 

Stuurgroep:
- eindverantwoordelijk

Voortgangscommissie:
- toetst afspraken op haalbaarheid
- monitort de impact van de resultaten

Regisseurs:
- voeren uit

Uitvoeringsteams
- voeren uit
- verzamelen data

Goed werkende organisatiestructuur



Opdrachtgeversoverleg

Ook de publieke opdrachtgevers zitten in de 
kopgroep.

We hebben met de ministeries afgesproken dat zij 
zich zullen inspannen om te zorgen dat in 2022 
iedere publieke opdrachtgever mee gaat doen en in 
2023 ook uitvoering hieraan geeft.

Wat hebben we 
al  bereikt? 

Rijkswaterstaat

ProRail

Rijksvastgoedbedrijf

Provincie Brabant

Den Haag, Utrecht, 

Amersfoort, Rotterdam



Wat hebben we 
al  bereikt? 

Uitvoeringsteams Regisseurs

Roadmap CO2-reductie Valerie Diemel, RWS GPO

Circulair ontwerpen Jack van der Palen, Archiview

Hergebruik betonreststromen Leo Dekker, Mebin

Impact op natuurlijk kapitaal Tim Jongbloed, LNV

Dalende MKI Alfons van Woensel, Struyk Verwo

Kennis en innovatie Ted Luiten, ProRail

Onderwijs en kennisdeling Henk Wapperom, Betonvereniging



Wat hebben we 
al  bereikt? 

Tijdlijn

Uitvoeringsteams bemenst en van start september 2018

KPI’s per thema vastgesteld oktober 2018

Plannen voor instrumentarium gereed oktober 2019

Financiering geregeld oktober 2019

Financiering monitoring geregeld oktober 2019 

1e Voortgangsrapportage Q1 2020



Wat hebben we 
al  bereikt? 

Inhoudelijke resultaten

Roadmap CO2 reductie Plan van aanpak

Circulair ontwerpen Ontwerptool

Hergebruik betonreststromen Plan van aanpak

Impact op natuurlijk kapitaal Inventarisatie meetmethoden

Dalende MKI Plan van aanpak

Kennis en innovatie Plan van aanpak innovatieproces

Onderwijs en kennisdeling Werkplan



Voorbeeld: 
Circulair 

ontwerpen

Vandaag op de Betondag

Jack van der Palen

14h45 – 15h05

Ingenieursplein



Resultaten op 
website

Ga naar: > Actueel > Instrumentarium in de steigers

Communicatie is de basis om draagvlak te vergroten 
en de achterban te informeren. 

Daarom ook de tussenresultaten op de website.



Zonder innovatie kunnen de gestelde doelen niet 
gehaald worden. Daarom innovatieprogramma 
langs drie lijnen:

Categorie 1: nu al toepasbaar, gewoon doen

Categorie 2: op labschaal al bewezen

Categorie 3: nog in ontwikkeling

Innoveren moet! 



Categorie 1: uitontwikkeld, nu al toepasbaar

• brainstorm met TU’s, hbo-lectoren, TNO om 
uitontwikkelde innovaties  in kaart te brengen

• lijst binnen uitvoeringsteams bespreken en 
daarna breed uitdragen en gewoon doen!

• vooral onder opdrachtgevers promoten

Innovaties 
categorie 1



Categorie 2: innovaties die nog moeten worden 
getest

• georkestreerde aanpak van testen: verdeling van 
taken onder opdrachtgevers

• financiering van deze experimenten via 2 wegen:
▪ BTIC-programma

▪ Klimaatenveloppe

• na testen: aanpassing van de normvoorschriften 
in het Bouwbesluit (i.s.m. BZK)

Innovaties 
categorie 2



Categorie 3: in ontwikkeling

Deze innovaties krijgen op langere termijn hun 
beslag. Belangrijk aandachtsgebied voor Bouw en 
Techniek Innovatie Centrum (BTIC), maar 
waarschijnlijk nog niet toepasbaar komende 6-8 jaar 
binnen het Betonakkoord.

Innovaties 
categorie 3



Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) is 
een Publiek Private Samenwerking met als doel het 
vliegwiel te zijn voor kennis en innovatie voor de 
bouw- en technieksector 

www.btic.nu

BTIC Kennis-
programma 

Betonakkoord



BTIC Kennis-
programma 

Betonakkoord



• Nieuwe materialen
• recycling van beton met AEC-granulaat
• efficiëntere korrelpakking met cementreductie als gevolg
• terugwinnen van cement uit bestaand beton

• Beton op prestatie
• beoordelen of innovaties de gevraagde prestaties (kunnen) 

behalen (toetsing vooraf)
• de prestaties over langere termijn te monitoren

• Levensduurverlenging van constructies
• Levensduur verlengend onderhoud

BTIC Kennis-
programma 

Betonakkoord



Tijdlijn

• 14 november: presentatie concept 
kennisprogramma's per thema

• 20 december: concept kennisprogramma wordt 
voorgelegd aan Betonakkoord

• 3 - 7 februari: presentatie definitief kennis-
programma

• 1 maart: start Kennisprogramma Circulair Beton

Startschot



Actief deelnemen? 
Neem contact op met het secretariaat

Actief volgen? 
Houd website bij, meld je als geïnteresseerde aan, 
geef feedback en kom naar de jaarlijkse bijeenkomst 
‘Inhoudelijke update voortgang Betonakkoord’

Passief volgen? 
Houd website bij…

Tot slot…



Voor iedereen: vanaf 2022 moet 
u het Betonakkoord gaan volgen!

secretariaatbetonakkoord@rws.nl
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