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Waarom innovatie

• Duurzaamheidsdoelstellingen halen. Incl. 

– Klimaatadaptatie – wereld veranderd, hoe daarop aansluiten

– Vergroten Biodiversiteit

– Maar ook leefbaarheidsapecten als Geluid

• Efficiënter werken - tekorten arbeidsmarkt en/of budgetoverwegingen

• Slimmer werken - (her)gebruik data

• Veiliger werken / veiligere omgeving

• Economische boost voor regio / Nederland

• Het geeft je persoonlijk energie!

Centraal: 
Als weg-/gebouwbeheerder innoveer je niet om het innoveren, 
maar om een bijdrage te leveren aan een opgave of doelstelling
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Aanpak Provincie Noord-Brabant

• Onderscheid maken tussen vraaggestuurde en aanbodgestuurde
innovaties. 
Voor beiden is ruimte.

• In projecten zo veel mogelijk functioneel specificeren, al dan niet met 
voorgeschreven verificatiemethode

• We sturen partijen met innovatieve producten in principe naar de 
hoofdaannemers door, 
houden soms wel contact om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen

• In projecten nu focus op CO2-reductie (veelal bij asfalt) en slimmer 
werken, wordt breder

• In onderhoudscontracten focus op meerwaarde voor veiliger, slimmer 
en/of duurzamer werken
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Algemene ervaring

Diverse interessante innovaties in ons areaal gekregen

En nog diverse andere voorbeelden

Ook bijv. sealen als maatregel om levensduur asfalt te verlengen 
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Algemene ervaring

• Innovaties aan verhardingsmengsels leveren tot nu toe beperkt risico op 
qua onderhoudbaarheid of levensduur, vraagt wel extra vastlegging

• Innovaties hebben niet altijd (blijvende) meerwaarde. Er zijn geen 
afspraken gemaakt in projecten over het opruimen

• M.n. innovaties aan installaties vragen veel aandacht bij overdracht naar 
assetmanagement en naar onderhoudsaannemers. Bijv. productie 
informatie en voldoen aan NEN3140

• Assetmanagement wordt niet structureel en/of gestructuurd betrokken 
tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase

• Er vindt nog onvoldoende evaluatie van de innovaties plaats, incl. 
beoordeling of bredere uitrol wenselijk is

• Onze provinciale projectteams krijgen (structureel) meer ruimte om 
innovaties toe te passen in projecten dan veel andere wegbeheerders
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Lessons Learned

• Borg omgang met innovaties in totale assetmanagement-
proces. Lopend proces bij PNB

• Geef richting projectteams en markt aan waar je vindt dat innovatie 
meerwaarde heeft en binnen welke kaders dat mag plaatsvinden. Bijv. 
invloed op onderhoudbaarheid. 
Daarmee steeds grotere rol Assetmanager i.p.v. bij projectteams.

• Deel de ervaringen die wij als provincie hebben actiever met de 
verschillende projectteams en andere wegbeheerders die minder ruimte 
krijgen > versnel leercurve over innovaties

• Beperkt het aantal extra objecten wat in je areaal komt > elk object 
vraagt weer voor jarenlang onderhoud

• We hebben niet altijd goed vastgelegd welke innovaties waar liggen
In aanloop naar Infratech worden ze nu in beeld gebracht

• NB Niet alle innovaties hebben fysieke component en/of hebben ook rol in 
exploitatiefase. Dit vraagt andere procesgang en andere betrokkenen
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Maatregelen verduurzamen asfalt
(Selectie die PNB als OG kan beïnvloeden)

1. Levensduurverlengende maatregelen (sealen/verjongingscreme etc)

2. Asfaltmengsels met langere levensduur. Denk aan:

1. Self-healing asfalt

2. Epoxybitumen

3. Kwaliteitsborging tijdens verwerking (bijv. inzet ASPARI)

3. Hergebruik in asfaltmengsels

4. Productiemethoden met minder energie (lage temperaturen)

5. Alternatieve grondstoffen

1. Biobased bindmiddelen (bijv. Lignine)

2. Bitumen vervangers (reststromen elders) (bijv. Roof to Road)

6. Optimalisatie van de onderhoudsstrategie

1. Bigdata voor levensduurvoorspelling en onderhoudsstrategie
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Risico’s verduurzaming wegverharding
(Selectie die PNB als OG kan beïnvloeden)

• Onvoldoende beschikbaarheid van (kwalitatief goed) secundair 
materiaal (m.n. voor deklagen en fundering (minder betongranulaat))
– Inzetten op eisen om kwaliteit vrijkomend materiaal te verbeteren
– Inzetten op eisen om hoogwaardig hergebruik te borgen
– Inzetten op beter inzicht in wat er wanneer aan materiaal vrijkomt
– Inzetten extra stimulansen voor meer circulariteit
– Inzetten op biobased alternatieven

• Onvoldoende financiele middelen in de keten
– Duidelijke koers uitdragen > Deelname in Buyer Groups etc.
– Kwaliteit waarderen bij uitvragen

• Kortere levensduur van duurzame mengsels of slechtere herbruikbaarheid 
nieuwe additieven
– Goede monitoring tijdens en na aanleg
– Meedraaien of op de hoogte blijven materiaalonderzoeken
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Overall

• We zijn de afgelopen jaren actief geweest met pionieren en het stimuleren 
van innovaties. 
Niet alleen in kleine pilots, maar ook breed in reguliere projecten

• We weten inmiddels wat de grote knoppen zijn waar we als overheden en 
PNB zelf aan kunnen draaien en doen dat ook steeds meer

• We weten steeds beter met welke maatregelen we het beste/efficiënts 
onze (klimaat)doelen kunnen bereiken én we weten steeds meer over de 
“bijwerkingen” van nieuwe keuzes

• Maar we zien door de bomen het bos ook niet altijd meer met alle gremia 
die bezig zijn met verduurzaming van asfalt en elk daar (deels) een eigen 
aanpak in voorstellen
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Overall

• Met het Transitiepad en Roadmap Verhardingen en de Roadmap CE in de 
GWW is een duidelijke richting benoemd, inclusief passende maatregelen. 
Veel daarvan wordt herkend.

• Nu moeten we gaan verbinden en structureren om impact te gaan maken. 
Onder andere door kennisontwikkeling, het delen van ervaringen en 
samen monitoren van de innovaties

• Mooi dat dat ook hier kan
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Samenbrengen proces assetmanagement 
en aanvullingsspoor geluid omgevingswet
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Vragen

15


