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SAMENVATTING 
 

De biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl is niet alleen innovatief op het gebied van nieuw 

materiaalgebruik, er zijn ook vanuit provincie Fryslân ambities om meer te doen met het 

onderwerp circulariteit. Provincie Fryslân wil namelijk dat Fryslân in 2025 de meest gunsti-

ge ontwikkelregio van Nederland is op het gebied van circulaire economie. Mede daarom is 

dit onderzoek gedaan naar de circulariteit van de fietsbrug. In dit onderzoek is de door Wit-

teveen+Bos ontwikkelde +Circular Design tool toegepast om de circulariteit meetbaar, be-

spreekbaar en vergelijkbaar te maken. De tool analyseert de ontwerpen op basis van de 

massa’s en materialisatie van de decompositie van de ontwerpen. Vervolgens wordt dit be-

oordeeld op: totaal materiaalgebruik, gebruik van niet primaire bronnen en mate van her-

gebruik aan het einde van de functionele levensduur. De inzichten in de circulariteit kunnen 

redelijk abstract zijn. Daarom is ervoor gekozen om het definitief ontwerp van de biocom-

posiet fietsbrug te vergelijken met een schetsontwerp van een basculebrug, dat is be-

schouwd als alternatieve variant in de voorfase van het project. In bijgevoegde infographic 

zijn de resultaten van de circulaire ontwerpscan samengevat.  

 

Uit de circulaire ontwerpscan komt ten eerste naar voren dat de massa van de biobased 

brug veel lager is dan de basculebrug. Dit draagt bij aan het doel van de circulaire econo-

mie om minder materiaal te gebruiken. Ten tweede is een groter gedeelte van de materia-

len, die gebruikt worden voor de biobased brug, afkomstig van bronnen die zijn hergebruikt, 

hernieuwbaar zijn of gerecycled. Hierdoor worden er minder materialen van primaire bron-

nen gebruikt voor de bouw. Als laatste is het aandeel van herbruikbare componenten aan 

het einde van de functionele levensduur groter dan de basculebrug. De biobased brug 

scoort op alle drie de onderdelen van circulair ontwerpen beter dan de basculebrug. Hieruit 

kan worden geconcludeerd dat de realisatie van de biobased brug een goede keuze is 

vanuit het oogpunt van de circulaire economie. In aanvulling op het circulair ontwerp van de 

nieuwe brug, wordt binnen het project ook gewerkt aan hergebruik van de oude brug. Een 

voorbeeld hiervan is de intentie om het oude brugdek her te gebruiken in Aldwaldmersyl. 

Het hergebruik van het brugdek wordt momenteel nader onderzocht.  
 

Kansen voor circulariteit  

Een opvallend inzicht van de materiaalstroomanalyse is dat het overgrote deel van het ma-

teriaalgebruik plaatsvindt in de onderbouw en met name ook onder maai-

veld/wateroppervlak. Bij veel bruggen ligt de massaverhouding dek versus onder-

bouw/fundering in orde van 20 % : 80 %. Dit geldt ook voor de basculebrug. Deze verhou-

ding bij de draaibrug met biobased dek ligt zelfs op 2 % : 98 %.  

 

Voor het vergroten van circulariteit liggen dan ook in de eerste plaats kansen in het materi-

aalarmer ontwerpen, gebruik van gerecycleerde en/of hernieuwbare materialen in de on-

derbouw en het vergroten van de demontabelheid van het ontwerp, zowel onder-

bouw/fundering als ook de bovenbouw. Voor nieuwe bruggen liggen met name kansen in 

het uniformeren en standaardiseren van de onderbouw. Bij vervangingen van bestaande 

bruggen liggen er ook kansen in levensduurverlenging van bestaande onderbouw. Voor de 

biobased composiet fietsbrug Ritsumasyl was dit echter niet mogelijk in verband met een 

afwijkende geometrische positionering ten opzichte van de oorspronkelijke locatie van de 

brug. Een concrete kans binnen het huidige ontwerp is het demontabel bouwen van de 

steunpunten. Momenteel worden de stalen pijlers op de poeren gemonteerd. De poeren 

worden echter nog in situ in het werk gestort. Het is interessant om te kijken of hier een 

demontabel alternatief toegepast kan worden.  

 



 

  

Aanbevelingen voor vervolg 

Voor toekomstige projecten wordt aanbevolen om een circulariteitscan per ontwerpfase uit 

te voeren. Voor dit project is de meting van circulariteit relatief laat in het ontwerpproces 

uitgevoerd, waardoor het beperkt mogelijk is om nog bij te sturen. Voor het benutten van 

kansen voor waarde behoud door levensduurverlenging van de bestaande constructie en 

hergebruik van componenten en materialen, is het belangrijk om vroeg in het ontwerppro-

ces (schetsontwerp) de mate van circulariteit te scoren en te vergelijken. Door vervolgens 

in de daaropvolgende mate van circulariteit in de ontwerploops (VO en DO) te blijven me-

ten kan dit steeds verder worden geoptimaliseerd. Naar mate de detaillering van het ont-

werp toeneemt zal gaandeweg de nadruk van preventie en waarde behoud van materialen 

(sturen op input), steeds meer verschuiven naar ontwerpen voor hoogwaardig hergebruik 

bij einde levensduur, dus waarde creatie (sturen op output).  

 

Tot slot bevelen wij aan om voor uitvoering/realisatie ontwerp een materialenpaspoort en 

demontagehandleiding op te stellen, zodat de kansen voor hoogwaardig hergebruik ook 

worden vastgelegd voor de toekomst.  
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1. INLEIDING  

 

 

1.1. Biobased brug Ritsumasyl  

 

Bij Ritsumasyl wordt een fietsbrug met een biocomposiet rijdek gerealiseerd. Het werk 

wordt uitgevoerd in een bouwteam DRIVE1. Recent is de bouwfase gestart en in de ko-

mende periode wordt het Uitvoering Ontwerp (UO) opgesteld. Binnen het project is veel 

aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Provincie Fryslân wil dat Fryslân in 2025 de 

meest gunstige ontwikkelregio van Nederland is op gebied van circulaire economie. Het 

bouwteam fietsbrug Ritsumasyl wil daarom ook met circulaire economie aan de slag en 

heeft hiervoor een subsidie aangevraagd welke is toegekend.  

 

1.2. Doelstelling en scope  

 

Het doel is om ervaring op te doen met het toepassen van de principes van circulair ont-

werpen in een concreet bouwproject en deze inzichten te delen met het bouwteam en in 

brede zin met provincie Fryslân en andere stakeholders. De fietsbrug Ritsumasyl is reeds 

in de realisatiefase, waardoor de nadruk ligt op het meetbaar maken van circulariteit van 

het Definitieve Ontwerp (DO). Ook is gekeken naar een alternatief ontwerp uit de voorfase 

om de impact van gemaakte ontwerpkeuzes inzichtelijk te maken. In het project is al veel 

aandacht voor verstandig materiaalgebruik, zoals het gebruik van bio-composiet. Hiervoor 

wordt al in een apart traject een LCA voor opgesteld. Mede hierom is ervoor gekozen om in 

dit onderzoek vooral te richten op de herbruikbaarheid van het ontwerp/object. De uitge-

voerde circulariteitscan van het DO vormt ook de basis voor het opstellen van een materia-

lenpaspoort. Het feitelijk materialenpaspoort van de fietsbrug worden opgesteld zodra uit-

voering/realisatie ontwerp gereed is.  

 

1.3. Leeswijzer 

 

De achtergrond van doestellingen en principes van de circulaire (bouw)economie wordt be-

schreven in hoofdstuk 2. De uitleg over de aanpak van het meten van circulariteit is gege-

ven in hoofdstuk 3 en de resultaten van deze aanpak zijn gegeven in hoofdstuk 4. Uiteinde-

lijk worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in hoofdstuk 5. 

 

 
1      DRIVE bestaat uit: Combinatie Sweco/Witteveen+Bos, Combinatie Strukton/SPIE, Delft Infra Composites, Green 

PAC en provincie Fryslân. 
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2. ACHTERGROND  

 

2.1. Circulaire economie  

 

Doelstellingen 
Met het sluiten van het Klimaatakkoord en Grondstoffenakkoord heeft de Nederlandse 
overheid samen met haar belangrijkste maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een 
aantal concrete doelstellingen gesteld. Allereerst wil Nederland toe naar een klimaat neu-
trale economie in 2050, waarbij de CO2-emissies in 2030 met 49 % zijn verminderd. Daar-
naast wil Nederland toewerken naar een circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 50 % 
minder (primaire/eindige) grondstoffen worden gebruikt. Verder is in de Transitieagenda 
voor de Bouweconomie gesteld dat in 2023 alle aanbestedingen circulair zijn. 

 

Provincie Fryslân en Circulair Fryslân 

Provincie Fryslân wil dat Fryslân in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland 

is op gebied van circulaire economie. Om deze ambitie te bewerkstelligen is deze onder-

verdeeld in de volgende drie doelen: 

- in 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100 % 

gestegen ten opzichte van 2018 (nulmeting); 

- in 2025 koopt de provincie Fryslân voor minimaal 50 % ‘circulair’ in. In 2021 bekijken we 

of dit percentage naar boven toe kan worden bijgesteld; 

- in 2025 behoort onze regio tot de top drie in Europa. 

 

Vooral de tweede doelstelling van de provincie Fryslân is van toepassing op de circulari-

teitscan van de biobased brug, die in dit document gepresenteerd is.  

 

Definitie 

In de ontwikkeling naar een circulaire economie zijn er veel verschillende definities in om-

loop. Veel definities hebben betrekking op circulaire economie als systeem. Een veel ge-

bruikte meer holistische definitie voor circulaire economie is bijvoorbeeld: ‘De circulaire 

economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van pro-

ducten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uit-

gangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde 

creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft (vrij vertaald vanuit: Ellen MacArthur 

Foundation (2013), Towards a circular economy).’ 

 

Deze definitie is echter niet direct hanteerbaar voor een object, zoals een brug. Om te ko-

men tot een hanteerbare definitie is het nodig om begrippen als waarde vernietiging en 

waarde creatie te vertalen naar meer praktische doelstellingen. Daarom is voor dit project 

een specifieke definitie opgesteld dat aansluit op de doelstellingen van circulaire economie. 

 

Een circulaire brug gaat uit van ‘minimalisatie van gebruik van primaire grondstoffen en 

de milieu-impact van de toegepaste materialen en een toekomstbestendig en aanpasbaar 

ontwerp waarbij na einde functionele levensduur alle elementen en materialen hoogwaar-

dig herbruikbaar zijn en geen afval ontstaat.’ 

 

Dit betekent dat idealiter een brug aanpasbaar en demontabel wordt gebouwd in zoveel 

mogelijk gestandaardiseerde componenten, waarbij tegelijkertijd het gebruik van primaire 

grondstoffen en milieu-impact van de toegepaste materialen tot het minimum wordt be-

perkt. In de praktijk gaat dit vaak nog niet samen, omdat standaardisatie en demontabel 

bouwen ook kan leiden tot overdimensionering, en dus extra materiaalgebruik, juist om de 

herbruikbaarheid in de toekomst te vergroten.  
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Technische/biologische kringloop 

Het model van de circulaire economie van de Ellen MacArthur Foundation is te verdelen in 

de technische en de biologische kringloop. In de technische kringloop worden producten zo 

ontworpen dat ze tijdens de gebruiksfase kunnen worden gedeeld, onderhouden, herge-

bruikt, aangepast of gerecycled. In de biologische kringloop worden natuurlijke materialen 

ontworpen om op een meer natuurlijke wijze gebruikt te worden en uiteindelijk terug naar 

de natuurlijke omgeving te gaan. De biobased brug Ritsumasyl is opgebouwd uit materia-

len die in beide kringlopen voorkomen. Het rijdek is namelijk gemaakt van een biocompo-

siet bestaand uit hout, vlas en epoxyhars. De overige componenten bestaande uit beton en 

staal doen zich voor in de technische kringloop. Tijdens de analyse die in hoofdstuk 3 wordt 

gepresenteerd wordt hier meer aandacht aan besteed.  

 
Afbeelding 2.1 Het ‘Butterfly model’ van de MacArthur Foundation met de biolo-

gische en technische kringloop  
 

 
 

 

Circulaire ontwerpprincipes 

Voor de uitwerking van bovenstaande definitie naar (ontwerp)eisen, is gebruik gemaakt van 

raamwerk van circulaire ontwerpprincipes die zijn opgesteld door Witteveen+Bos in op-

dracht van Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn de algemene principes van de circulaire econo-

mie: preventie, waarde behoud (bestaande objecten) en waarde creatie (nieuwbouw) ver-

taald naar in totaal acht circulaire ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn bedoeld als 

denkraam bij het maken van (circulaire) ontwerpkeuzes en toegelicht in afbeelding 2.2.  
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Afbeelding 2.2 Circulaire ontwerpprincipes 
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3. AANPAK  

 

3.1. Meten van circulariteit  

 

Om te toetsen in hoeverre een ontwerp bijdraagt aan de doelstellingen van de circulaire 

(bouw)economie moet de circulariteit van een ontwerp worden gemeten. Zoals hierboven 

beschreven is de essentie van circulaire (bouw)economie om minder tot geen primaire 

grondstoffen te gebruiken en materialen aan het einde van de functionele levensduur op-

nieuw hoogwaardig in te zetten. In essentie kan de circulariteit van een ontwerp op de vol-

gende factoren worden gemeten en verbeterd: 

1 het minimaliseren van het totale materiaalgebruik en de milieu-impact van het 

materiaalgebruik (input); 

2 het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen (input);  

3 het maximaliseren van hoogwaardig materiaalhergebruik aan het einde van de 

functionele levensduur. 

 

3.1.1. Uitgangspunten 

 

In het kader van dit onderzoek is gefocust op het materiaalgebruik en -hergebruik. De be-

paling van de milieu-impact (CO2-uitstoot of de milieukosten indicator (MKI)) is buitenbe-

schouwing gelaten in deze analyse, omdat in separaat onderzoek een LCA wordt opge-

steld van het biobased dek van de fietsbrug. 

 

De circulariteitsanalyse is uitgevoerd voor het Definitieve Ontwerp van de draaibrug met bi-

obased dek en voor schetsontwerp voor een basculebrug afkomstig uit een variantenon-

derzoek uit eerdere projectfasen. De informatie is aangeleverd door het bouwteam en be-

oordeling is in gezamenlijke ontwerpsessies uitgevoerd. Voor het bepalen van mate van 

circulariteit is alleen gekeken naar civiel technisch ontwerp. De werktuigbouwkundige en de 

bediening, besturing en bewaking installaties zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

De mate van circulariteit van een ontwerp of object is onder te verdelen in twee categorie-

en: de input en de output van het object/project. 

 

3.1.2. Input 

 

De input van een object wordt bepaald in de ontwerpfase. Tijdens deze fase is het van be-

lang grondstofgebruik te minimaliseren. Dit wordt bewerkstelligd door materiaalarm te ont-

werpen en gebruik te maken van materialen die uit andere kunstwerken vrijkomen, her-

nieuwbaar/biobased zijn. Daarnaast is het van belang het ontwerp dusdanig te ontwerpen 

dat het gemakkelijk te demonteren is.  

 

3.1.3. Output 

 

De output van het object is de fase van het object bij einde van de levensduur. De circulari-

teit bij het einde van de functionele levensduur kan bepaald worden door de herbruikbaar-

heid van het object te bepalen. De herbruikbaarheid van het object wordt bepaald op com-

ponentniveau. Voor ieder component wordt de mate van hergebruik uitgedrukt in een gra-

datie. In afbeelding 3.1 zijn de verschillende gradaties weergegeven.  

 

Het doel is om een component zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken waardoor de 

waarde maximaal behouden kan worden.  
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Afbeelding 3.1 Gradatie van product bij einde van de levensduur1 
 

 
Er is een aantal factoren die bepalen welk component in welke gradatie belandt. Zo is het 

ten eerste belangrijk te achterhalen of de component geen toxische stoffen bevat. Vervol-

gens wordt bepaald wat de technische restlevensduur is, of het component demontabel is, 

transporteerbaar is en voldoet aan de (huidige) ontwerpeisen. De herbruikbaarheidsanaly-

se van de componenten is gedaan door middel van de beslisboom die Witteveen+Bos in 

eerdere circulaire bouwprojecten heeft ontwikkeld en toegepast.  

 
Afbeelding 3.2 Beslisboom hergebruik kunstwerken  
 

 
 

 

 
1  1: Hergebruik: 1-op-1 hergebruik component.  

 2: Primaire grondstof: hoogwaardige recycling van componenten met behoud van kwaliteitsniveau en materiaalei-

genschappen.  

 3: Downcycling: laagwaardige recycling van componenten zonder behoud van kwaliteitsniveau en materiaaleigen-

schappen.  

 4: Afval: indien enkel verbranden of storten mogelijk is. 
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3.2. Toepassing van indicatoren  

 

Om de mate van circulariteit inzichtelijk en vergelijkbaar te maken zijn er verschillende indi-

catoren toegepast. De indicatoren moeten informatie geven over de massa, herkomst van 

het materiaal, herbruikbaarheid bij einde levensduur en de functionele/technische levens-

duur.  

 

3.2.1. MCI  

 

De MCI (Material Circularity Indicator) is een indicator die door de Ellen MacArthur Founda-

tion is ontwikkeld om de mate van circulariteit inzichtelijk te maken. De indicator neemt de 

volgende vier principes in overweging:  

1 gebruik van hergebruikte of gerecyclede materialen;  

2 hergebruik van componenten of het recyclen van materialen na het gebruik van het 

product;  

3 producten langer in gebruik houden;  

4 meer intensief gebruik van producten.  

 

Deze principes worden in een functie uiteengezet waaruit uiteindelijk een waarde tussen de 

0 en 1 komt waarbij 0 het minst circulair is en 1 het meest. 

 

Eerst wordt de Linear Flow Indicator berekend door de massa van primair materiaalgebruik 

(V) op te tellen bij de hoeveelheid materiaal dat uiteindelijk afval (W) wordt. Vervolgens 

wordt dit gedeeld door tweemaal de massa van het object (2M). 

 

 
 

Vervolgens wordt deze indicator omgerekend naar de MCI, waarbij eventueel de nutsfunc-

tie van een object kan worden toegevoegd. Deze functie, weergegeven als Fx, voegt de le-

vensduur toe aan de functie. Echter wordt er in dit document van uitgegaan dat de levens-

duur van beide ontwerpen, zowel functioneel als technisch, even lang is.  

 

 
 

3.2.2. +Circulair Design tool  

 

De MCI is een geschikte manier om de circulariteit van een ontwerp inzichtelijk te maken. 

Echter biedt het niet de inzichten die nodig zijn om te analyseren op welke componenten 

een ontwerp circulair minder goed scoort. Met inzichten op het gebied van de circulariteit 

van verschillende componenten kunnen dus stappen worden gezet richting het verbeteren 

van de circulariteit. De inzichtelijkheid van de analyse wordt versterkt door de resultaten 

grafisch te presenteren in een materiaalstroomdiagram (ook wel een Sankey diagram ge-

noemd). Voor meten en visualiseren van circulariteit van een ontwerp heeft Witteveen+Bos 

de +Circulair Design tool (+CD tool) ontwikkeld.  

 

Hiervoor wordt informatie over de volgende drie onderdelen gebruikt:  

1 herkomst van materialen;  

2 massa van verschillende componenten; 

3 gradatie hergebruik mogelijkheden. 



 

                                    Sweco/Witteveen+Bos, LW281-2/19-016.400 Definitief 02 d.d. 11 oktober 2019, Circulair ontwerp scan biobased brug Ritsumasyl 

 

8 

 

Door de Sankey diagrammen van de verschillende ontwerpen te vergelijken worden de 

verschillen in materialisatie, herkomst en hergebruiksmogelijkheden inzichtelijk. Daarnaast 

kunnen de drie onderdelen die eerder genoemd zijn ook worden uitgedrukt in indicatoren. 

 

1 input index: geeft inzichten in de hoeveelheid en de herkomst van het materiaal dat in 

het ontwerp wordt verwerkt. 

 
2 totale materialisatie index: om verschillende ontwerpen te kunnen vergelijken worden de 

totale massa’s van ontwerpen over één variant berekend. 

 
3 output index: een hoogwaardige inzet van het materiaal aan het einde van de 

functionele levensduur.  
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4. RESULTATEN  

 

4.1. Hergebruik van de oude brug  

 

De voormalige brug bij Ritsumasyl is gesloopt op een manier waarbij er gestreefd is naar 

maximale herbruikbare toepassing van de componenten en materialen. Daarbij wordt er 

momenteel onderzoek gedaan naar een nieuwe toepassing van het brugdek van de oude 

brug in Aldwaldmersyl. Voordat dit kan plaatsvinden moet er eerst worden aangetoond dat 

het dek rekentechnisch voldoet aan de levensduur en constructieve eisen1. De betonnen 

componenten waren niet als product her te gebruiken. Deze zijn gesloopt tot betongranu-

laat wat kan worden ingezet als vervanger van toeslagmateriaal in beton dat afkomstig is 

van primaire bronnen.  

 

4.2. Circulariteit van de biobased draaibrug  

 

Het definitief ontwerp van de draaibrug met biobased dek is samen met het bouwteam ge-

analyseerd op de specifieke materialisatie en de bijbehorende circulariteit van de compo-

nenten. Hiervoor is een decompositie gemaakt en zijn de bronnen van de materialen en de 

herbruikbaarheid gecontroleerd. Het resultaat hiervan is weergegeven in bijlage I. Op basis 

van de resultaten is een materiaalstroomanalyse (MSA) gemaakt die hieronder is gepre-

senteerd.  

 

De materiaalstroomanalyse (MSA) geeft een overzicht van de belangrijkste materiaalstro-

men die in een project plaatsvinden om deze te realiseren. Hierbij is het materiaal dat wordt 

ingezet voor de bouwfasering buiten beschouwing gelaten aangezien deze vaak voor tijde-

lijk wordt ingezet en wordt hergebruikt in meerdere projecten. De materiaalstroomanalyse 

is opgebouwd uit vier assen. Aan de linkerkant van de diagram zijn de bronnen (herkomst) 

van de inkomende stromen weergegeven. Dit kan een primaire, hernieuwbare, recyclaat of 

secondaire bron zijn. Vervolgens lopen deze stromen over naar de materialisatie, waarin 

wordt aangegeven hoeveel materiaal er van iedere soort wordt gebruikt in het ontwerp. De 

materialen geven aan waaruit de deelcomponenten zijn gemaakt in de volgende as. Uitein-

delijk wordt in de laatste as inzichtelijk gemaakt welk deel van de componenten geschikt is 

voor hergebruik aan het einde van de functionele levensduur. De MSA is alleen gegeven 

voor de materialen die worden toegepast in het nieuwe ontwerp. Dit betekent dat het her-

gebruik van oude val, zoals benoemd in 4.1, niet is meegenomen in de MSA of de bereke-

ningen van de circulariteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   In het najaar van 2019 is geconstateerd dat het brugdek van de voormalige beweegbare brug bij Ritsumasyl reken-

technisch niet voldoet aan de constructieve- en levensduureisen. 
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Afbeelding 4.1 Materiaalstromen van het DO van de biobased fietsbrug Ritsumasyl. 

Van links naar rechts: de herkomst, de materialisatie, de componenten 

en de herbruikbaarheid aan het einde van de functionele levensduur  

 
 

 
 

Input van materialen  

De input van materialen voor de biobased brug is afkomstig van vier soorten bronnen. De 

hernieuwbare bron die het materiaal levert voor het biobased composiet van het brugdek. 

Hergebruik van materiaal vindt plaats bij de wachtplaatsen die elders uit de provincie Fries-

land komen. Een deel van de materialen, vooral metalen en betongranulaat, is recyclaat. In 
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een gangbare situatie bestaat ongeveer 30 % van het staal uit gerecycled materiaal 

(schroot). Het aandeel recyclaat in beton is afhankelijk van het gekozen mengsel. In dit ge-

val is er gekozen voor de inzet van betongranulaat als grindvervanger in het beton. Het 

grootste deel van het materiaal komt van primaire bronnen. Dit materiaal wordt vooral inge-

zet voor de staalconstructie en de betonconstructie. 

 

Materialisatie  

In de brug wordt een aantal verschillende materialen toegepast. Staal is het materiaal 

waarvan het meeste wordt ingezet. Er wordt met name veel staal toegepast in de onder-

bouw (kistdam en damwanden), dit komt mede door de slechte draagkracht van de onder-

grond. Daarnaast is er veel staal nodig voor de geleidewerken die het kunstwerk moeten 

beschermen tegen een aanvaring. 

 

EPS (piepschuim) is toegepast als vulmiddel in de aansluiting van de brug op de land-

lichamen aan weerszijden van de brug. Voor EPS is gekozen in verband met de beperkte 

draagkracht. Het PE bestaat uit blokken van een vaste omvang en wordt ingepakt zodat 

deze niet opmengt met de omliggende grond en hier beter kan worden hergebruikt. Naast 

dat het EPS kan worden hergebruikt reduceert het ook de hoeveelheid materiaal (het alter-

natief is grond) dat nodig is voor het ontwerp. 

 

Deelcomponenten  

De materialen worden ingezet voor de constructie van de componenten die zijn onderver-

deeld in de derde as. De meeste van deze componenten bestaan uit één enkel materiaal, 

behalve de kistdam. De kistdam is opgebouwd uit staal, beton en zand. De bovenbouw van 

de brug bestaat uit circa 3 % van het totaalgewicht van de brug.  

 

Einde levensduur  

Een belangrijk deel van de circulaire economie komt tot uiting in de mogelijkheid om com-

ponenten en materialen her te gebruiken. Bij de analyse van de herbruikbaarheid van de 

materialen en componenten die in de brug zijn verwerkt komt naar voren dat de hoeveel-

heid materiaal nagenoeg gelijk is voor iedere optie aan het einde van de functione-

le/economische levensduur. De herbruikbaarheid van het ontwerp is afhankelijk van de 

leeftijd van het object. Dit betekent dat in het geval de brug binnen een relatief korte tijd 

wordt ontmanteld er meer componenten kunnen worden hergebruikt.  

 

De grootste componenten die kunnen worden hergebruikt zijn het geleidewerk, wachtplaat-

sen en rijdek. Het geleidewerk en de wachtplaatsen bestaan uit meerdere onderdelen, 

vooral buizen en palen, die aan elkaar zijn gebout. Dit betekent dat het gemakkelijk te ver-

wijderen en te vervoeren is in het geval deze niet meer nodig zijn. Het rijdek is in zijn ge-

heel verwijderbaar en herbruikbaar op een andere locatie met dezelfde of kleinere afmetin-

gen. Het dek is qua formaat namelijk goed aanpasbaar. Indien het technisch niet meer kan 

worden hergebruikt of een geschikte locatie om het rijdek opnieuw in te zetten ontbreekt 

wordt de brug verbrand voor energieopwekking. Dit betekent dat het rijdek of circulair wordt 

ingezet of dat het vervalt naar de laagste trede.  
 

4.2.1. Circulaire indicatoren biobased brug 

 

Circulaire input en output  

De onderstaande grafiek laat zien dat hierbij de input minder hergebruikte of gerecyclede 

bronnen bevat dan dat er hergebruikmogelijkheden zijn met de materialen aan einde le-

vensduur.  
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Afbeelding 4.2 Biobased brug circulaire in- en output  
 

 
 

MCI 

De MCI van de biobased brug is 0,54, dit betekent dat iets meer dan de helft van de mate-

rialen toegepast in het ontwerp afkomstig zijn van hergebruik, hernieuwbare of gerecyclede 

bronnen (input) en/of herbruikbaar of recyclebaar zijn aan het einde van de levensduur 

(output).  

 
Afbeelding 4.3 MCI en LFI van de biobased brug Ritsumasyl  
 

 
 

4.3. Circulariteit van de basculebrug  

 

Naast de analyse van de biobased brug is in samenwerking met het bouwteam het schets-

ontwerp van een basculebrug uit een eerdere ontwerpfase geanalyseerd. De afmetingen 

van de onderbouw van deze brug zijn groter dan die van de biobased brug, door het grote-

re gewicht van het dek wat het moet ondersteunen. Hieronder zijn de bronnen, materialisa-

tie, decompositie en toepassing einde levensduur gegeven.  
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Afbeelding 4.4 Materiaalstromenanalyse alternatief ontwerp basculebrug Ritsumasyl  

 

 
 

Input van materialen  

Het materiaal voor de basculebrug is grotendeels primair. Van het primair materiaal is het 

grootste deel beton. Destijds was er geen intentie om betongranulaat in te zetten als 

grondvervanger. Daarnaast wordt er veel staal gebruikt, waarvan (wederom) is aangeno-
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men dat 30 % afkomstig is van gerecycled staal. Er is relatief weinig materiaal dat wordt 

hergebruikt in het ontwerp. De materialen die worden hergebruikt zijn voor de wachtplaat-

sen en het ballastgewicht van de brug.  

 

Materialisatie  

De massa van de basculebrug is significant groter dan die van de biobased brug. Dit komt 

als eerste naar voren in het rijdek dat ontworpen is in staal en composiet wat resulteert in 

een veel hoger gewicht. Dit gewicht wordt gedragen door een onderbouw en funderings-

constructie waarvoor als gevolg van het grotere gewicht van het dek ook meer materiaal 

nodig is dan bij de biobased variant.  

 

Deelcomponenten  

De opbouw van de basculebrug bestaat uit een aantal andere componenten dan de bioba-

sed brug. Zoals eerder genoemd is het rijdek zwaarder dan die van de biobased brug. Het 

dek wordt ondersteund door een basculekelder die gemaakt is van beton en wapenings-

staal. Aan de andere kant van het water waar het dek neerkomt staan steunpunten en een 

oplegpijler. Dit wordt ondersteund door funderingspalen. De bovenbouw is circa 20 % van 

de totale massa van de brug wat veel meer is dan het dek van de biobased brug. 

 

Einde levensduur  

Aan het einde van de functionele levensduur valt er vooral materiaal onder de secondaire 

bouwstof en 1-op-1 hergebruik als productcategorieën. De hoeveelheid secondaire bouw-

stof is vooral afkomstig van de grote hoeveelheid beton die in het ontwerp wordt toegepast. 

Het is aangenomen dat de betonnen in situ op locatie worden gemaakt en verbonden via 

wapening en hierdoor niet in aanmerking komen voor 1-op-1 hergebruik als product. De 

componenten die geschikt zijn voor 1-op-1 hergebruik zijn de wachtplaatsen, geleidewer-

ken en het rijdek. Deze componenten zijn constructies die uit meerdere onderdelen be-

staan die op locatie in elkaar gezet zijn. Een kleiner deel kan worden gerecycled als grond-

stof. De componenten die hieronder vallen zijn vooral van staal zoals de wapening dat vrij-

komt uit het in situ gegoten beton en damwanden. Verder kan het in situ gegoten beton 

worden gerecycled als granulaat oftewel secundaire grondstof bouwstof. 

 

4.3.1. Circulaire indicatoren basculebrug  

 

Circulaire in- en output  

Een analyse van de circulariteit van de in- en output van de basculebrug laat een relatieve 

lage score van 0,18 zien op het gebied van circulariteit. Daarentegen geeft de output een 

hogere score van 0,52. De brug is dus relatief niet circulair door de keuze van de materia-

len die zijn gebruikt voor het ontwerp. Echter zijn er materialen met een grote massa toe-

gepast op een manier die voor een aanzienlijk deel hergebruik faciliteert. Als gevolg hier-

van is de totale hoeveelheid materiaal dat bij eindelevensduur 1-op-1 kan worden herge-

bruik ook groter.  
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Afbeelding 4.5 Circulariteit van in- en output basculebrug  
 

 
 

MCI 

De circulariteit van de in- en output bij elkaar resulteert in een MCI van de basculebrug van 

0,35. Dit getal geeft aan dat ongeveer 1/3 van al het materiaal dat in het ontwerp wordt ge-

bruikt en vrijkomt aan het einde van de levensduur hergebruikt of gerecycled is.  

 
Afbeelding 4.6 MCI basculebrug 
 

 
 

4.4. Vergelijking biobased draaibrug versus basculebrug  

 

MCI 

De MCI die voor beide varianten is berekend is in de onderstaand grafiek getoond met in 

de binnenste ring de biobased variant en in de buitenste ring de basculebrug. Het is duide-

lijk dat de MCI van de biobased brug (0,49) hoger is dan die van de basculebrug (0,35). 

Een nadere specificatie van in- en output wordt gegeven in afbeelding 4.8.  
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Afbeelding 4.7 Vergelijking van MCI voor beide varianten 
 

  
 
Afbeelding 4.8 Vergelijking van de in- en output van beide ontwerpen (verticale as 

staat de CE-index (0 tot 1) 
 

 
 

De biobased variant scoort op zowel de input als de uitput beter dan de basculebrug. Al-

hoewel het verschil tussen de input groter is dan die tussen de output. Een verder specifi-

catie van de materialen die in de varianten zijn verwerkt in absolute massa laat zien dat de 

basculebrug ruim 1.000 ton zwaarder is. Dit komt onder andere door het zwaardere dek dat 

wordt toegepast en massieve onderbouw zoals te zien is in het staal- en betongebruik. 

 

 

Bascu-

le 

Bioba-

sed 
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Afbeelding 4.9 Beide varianten vergeleken op massa per materiaalsoort  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

 

5.1. Conclusies  

 

Circulariteitscan ontwerp en vergelijking varianten 

De mate van circulariteit van het ontwerp van de fietsbrug bij Ritsumasyl is beoordeeld met 

een circulariteitsscan. Het definitieve ontwerp van de fietsbrug, gebaseerd op een draai-

burg met biobased dek, blijkt goed te scoren op circulariteit, zeker als dit wordt vergeleken 

met het schetsontwerp van een basculebrug, een alternatief uit de voorfase. De biobased 

brug heeft een Material Circularity Index (MCI) van 0,54 terwijl de bascule 0,35 scoort. 

Daarnaast wordt er verhoudingsgewijs twee keer zoveel hergebruikt, hernieuwbaar of ge-

recycled materiaal gebruikt voor de biobased brug (input-index biobased brug: 0,41; input-

index basculebrug: 0,17). Dit draagt direct bij aan één van de doelstellingen voor de circu-

laire economie om minder primair materiaal te gebruiken.  

 

Ten aanzien van materiaalgebruik scoort de draaibrug goed door gebruik van hernieuwba-

re materialen voor het dek. Bijkomend voordeel is dat het dek veel lichter is, waardoor ook 

materiaal bespaard kan worden in de onderbouw en fundering. Ook wordt een aantal pro-

ducten hergebruikt, zoals de wachtplaatsen voor recreatieve en beroepsvaart die afkomstig 

zijn van andere projecten van de provincie Fryslân. Materiaalhergebruik wordt toegepast 

door betongranulaat van de voormalige brug te Ritsumasyl te gebruiken als grindvervanger 

voor nieuwe betonnen componenten. Daarnaast is een aantal componenten dusdanig ont-

worpen dat zij 1-op-1 herbruikbaar zijn als product, zoals de geleidewerken. Bovendien zijn 

de buizen die zijn toegepast afkomstig uit restpartijen buisprofielen die anders een lagere 

toepassing zouden krijgen.  

 

Kansen voor circulariteit  

Uit de circulariteitsscan komt een aantal kansen naar voren voor het vergroten van de cir-

culariteit van het ontwerp. Een opvallend inzicht van de materiaalstroomanalyse is dat het 

overgrote deel van het materiaalgebruik plaatsvindt in de onderbouw en met name het deel 

onder maaiveld/wateroppervlak. Bij veel bruggen ligt de massaverhouding dek versus on-

derbouw/fundering in orde van 20 % : 80 %. Dit geldt ook voor de basculebrug. Deze ver-

houding bij de draaibrug met biobased dek ligt zelfs op 2 % : 98 %.  

 

Voor het vergroten van circulariteit liggen dan ook in de eerste plaats kansen in het materi-

aalarmer ontwerpen, gebruik van gerecycleerde en/of hernieuwbare materialen in de on-

derbouw en het vergroten van de demontabelheid van het ontwerp, zowel onder-

bouw/fundering als ook de bovenbouw. Dit is met name voor materialen die onder maai-

veld/wateroppervlak worden toegepast een uitdaging. Voor nieuwe bruggen liggen met 

name kansen in het uniformeren en standaardiseren van de onderbouw. Bij vervangingen 

van bestaande bruggen liggen er ook kansen in levensduurverlenging van bestaande on-

derbouw. Voor de biobased composiet fietsbrug Ritsumasyl was dit echter niet mogelijk in 

verband met een afwijkende geometrische positionering ten opzichte van de oorspronkelij-

ke locatie van de brug. Een concrete kans binnen het huidige ontwerp is het demontabel 

bouwen van de steunpunten. De poeren van de steunpunten worden nu in situ in het werk 

gestort. Daarentegen zijn de pijlers die op de steunpunten gemonteerd zijn van staal en 

demontabel. Het is interessant om te kijken of op de andere componenten ook een demon-

tabel alternatief toegepast kan worden.  
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5.2. Aanbevelingen 

 

Toepassen op andere ontwerpprojecten 

Voor toekomstige projecten wordt aanbevolen om een circulariteitscan per ontwerpfase uit 

te voeren. Voor dit project is de meting van circulariteit relatief laat in het ontwerpproces 

uitgevoerd, waardoor het beperkt mogelijk is om nog bij te sturen. De vergelijking van de 

draaibrug (definitief ontwerp) en basculeburg (schetsontwerp) laat zien dat de mate van 

circulariteit van verschillende brugvarianten sterk verschillend is. Ook voor het benutten 

van kansen voor waarde behoud door levensduurverlenging van de bestaande constructie 

en hergebruik van componenten en materialen is het belangrijk om vroeg in het ontwerp-

proces (schetsontwerp) de mate van circulariteit te scoren en te vergelijken. Door vervol-

gens in de daarop volgende mate van circulariteit in de ontwerploops (VO en DO) te blijven 

meten kan dit steeds verder worden geoptimaliseerd. Naar mate de detaillering van het 

ontwerp toeneemt zal gaandeweg de nadruk van preventie en waarde behoud van materia-

len (sturen op input), steeds meer verschuiven naar ontwerpen voor hoogwaardig herge-

bruik bij einde levensduur, dus waarde creatie (sturen op output). 

 

Materialenpaspoort en demontagehandleiding 

Wij bevelen aan om voor uitvoering/realisatie ontwerp een materialenpaspoort en demon-

tagehandleiding op te stellen, zodat de kansen voor hoogwaardig hergebruik ook worden 

vastgelegd voor de toekomst. Witteveen+Bos heeft voor Rijkswaterstaat een verkenning 

uitgevoerd naar een mogelijk programma van informatie eisen voor een materialenpaspoort 

voor infrastructuur. Hierbij is gekeken naar enerzijds informatie-eisen vanuit 1-op-1 herge-

bruik en anderzijds naar de huidige en gewenste wijze van datamanagement.  
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Overzicht van de componenten per as en materialisatie van de biobased brug in Ritsumasyl

De gegevens zijn afkomstig van de kostenraming en ontwerptekeningen. 

AS1

Fundatie materiaal afmetingen aantal of meters eenheid Massa (t) Totalen Input CE gradatie Aanname:

palen staal 0,60 m³ 4,7 Prim/rec Grondstof Staal wordt standaard geleverd met 30% gerecycled staal

 In dit ontwerp is er gewerkt met hergebruikt betongranulaat uit het oude ontwerp

Betonwerkvloer beton 13,545 m³ 32,5 Prim/rec Secondair De stalen brug in het oude ontwerp is hergebruikt verderop in de provincie

vloer wapeningstaal 2900 kg 2,9 Prim/rec Grondstof

wand beton 10,5 m³ 25,2 Prim/rec Secondair

wapening staal 2250 kg 2,3 Prim/rec Grondstof

vleugelwandenbeton 2 1,6 m³ 3,8 Prim/rec Secondair

wapening staal 700 kg 0,7 Prim/rec Grondstof

Dek beton 4,8 m³ 11,5 Prim/rec Secondair

wapening staal 1000 kg 1,0 Prim/rec Grondstof

frontwandbeton 5,3 m³ 12,7 Prim/rec Secondair

wapening staal 1100 kg 1,1 Prim/rec Grondstof

vleugelwandbeton 30,8 m³ 73,9 Prim/rec Secondair

wapening staal 6350 kg 6,4 Prim/rec Grondstof

LandmassaEPS EPS 730 m³ 18,3 Prim Hergebruik

kerende constructie damwand staal AZ18 24,5mX15m118kg/m² 367,5 m² 43,4 Prim/rec Grondstof

damwand staal AZ20 15,4mX17,5m119kg/m² 269,5 m² 32,1 Prim/rec Grondstof

damwand staal AZ18 35,3mX16,5m 585,75 m² 69,1 Prim/rec Grondstof

AS2 fundatie 

palen staal 11 1,31 m³ 10,2 Prim/rec Grondstof

vloer beton 29,7 m³ 71,3 Prim/rec Secondair

wapening staal 6150 kg 6,2 Prim/rec Grondstof

mantelbuisPE 10m

cilindervloer beton 4,4 m³ 10,6 Prim/rec Secondair

wapening staal 900 kg 0,9 Prim/rec Grondstof

mantelbuisPE 10m

wand cilinderbeton 16,3 m³ 39,1 Prim/rec Secondair

wapening staal 6150 kg 6,2 Prim/rec Grondstof

AS3 onderblokbeton 20,2 m³ 48,5 Prim/rec Secondair

wapening staal 3850 kg 3,9 Prim/rec Grondstof

Zand 20,0 Prim Grondstof

Kistdam staal 228,0 Prim/rec Grondstof

bovenblokbeton 5,6 m³ 13,4 Prim/rec Secondair

wapening staal 1150 kg 1,2 Prim/rec Grondstof

AS4 fundatie

palen staal 8 0,95 m³ 7,4 Prim/rec Grondstof

onderblokbeton 20,2 m³ 48,5 Prim/rec Secondair

wapening staal 3850 kg 3,9 Prim/rec Grondstof



bovenblokbeton 1,6 m³ 3,8 Prim/rec Secondair 

wapening staal 350 kg 0,4 Prim/rec Grondstof

AS5 EPS EPS 550 m³ 13,8 Prim Hergebruik

fundatie 

palen staal 5 0,60 m³ 4,7 Prim/rec Grondstof

vloer beton 7,3 m³ 17,5 Prim/rec Secondair 

wapening staal 1500 kg 1,5 Prim/rec Grondstof

vleugelwandbeton 2,5 m³ 6,3 Prim/rec Secondeir

wapening staal 550 kg 0,6 Prim/rec Grondstof

frontwandbeton 2,9 m³ 7,0 Prim/rec Secondair

wapening staal 600 kg 0,6 Prim/rec Grondstof

zinker staal 26,9 126 kg/m 3,4 Prim/rec Hergebruik

PE 26,9 1,5 kg/m 0,2 Prim Hergebruik

kerende constructie damwand staal AZ20 15,4mX20,3m 312,62 m² 37,2 Prim/rec Grondstof

Dek 

Rijdek biobased 38,0 Hernieuwbaar Hergebruik

Contragewicht staal 4,0 Hergebruik Hergebruik

Wachtplaats beroepsvaart wachtsteiger staal 19 Hergebruik Hergebruik

cactuspalenstaal

zichtpalen staal 6,77 m³

Exra oplas staal 10 Prim Hergebruik

Geleiderail vaarweg opofferingspaalstaal 23mX1,07mX0,0360,317546 2 0,635092 m³ 43 Prim/rec Hergebruik

palen staal 23mX0,9mX0,0360,32362 6 1,941723 m³ 96 Prim/rec Hergebruik

gording staal 31mX0,032m² 10 9,92 m³ 85 Prim/rec Hergebruik gegeven door provincie/hergebruik

I profiel staal 0,032 m² 26 Prim/rec Hergebruik

dwarspaal staal 13,2mX1,12mX0,0360,10125 2 0,202501 m³ 4 Prim/rec Hergebruik extra oplassen 

Wachtplaats recreatief hout 22 0 0 Hergebruik Hergebruik

hout 5,8 6 Hernieuwbaar Hergebruik

gording staal 31mX0,032m² 10 9,92 m³ 85 Prim/rec Herbruikbaar

I profiel staal 0,032 m² 26 Prim/rec Herbruikbaar

dwarspaal staal 13,2mX1,12mX0,0360,10125 2 0,202501 m³ 4 Prim/rec Herbruikbaar

Wachtplaats recreatief hout 22 42,1652 46 herbruikt Herbruikbaar 1,9166 m³ per paalSG azobe 1100kg/m³

5,8 6 Hernieuwbaar Herbruikbaar
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Overzicht van de componenten per as en materialisatie van de biobased brug in Ritsumasyl

De gegevens zijn opgesteld door technische leden van het bouwteam op basis van de bekende materialisatie en massa's van de biobased brug. 

Input CE gradatie 

ton Totalen 

landhoofd beton 50 m³ 105 Prim Secondair

staal 10 ton 10 115 Prim/recyc Grondstof

EPS as1 zelfde als biobased 18 Prim Hergebruik

as4 zelfde als biobased 18 36

Keerconstructie staal zelfde als biobased 145 181 Prim/recyc Grondstof

Fundering

betonpalen vierkant 3,0625 m³ per paal ton Prim Grondstof/secondair

as 2 kelder 14 # 102,9

As1+5 landhoofd 16 # 117,6

As 4 tussensteunpunt 8 # 58,8

279,3

bascule beton 220 m³ 462 Prim Secondair

staal 44 ton 44 Prim/recyc Grondstof

506



fundering staal 31 ton 31 31 Prim/recyc Grondstof

kistdam vervallen  

oplegpijler beton 80 m³ 168 Prim Secondair

staal 16 ton 16 Prim/recyc Grondstof/secondair

184

tussensteunpunt beton 48 m³ 100,8 Prim Secondair

staal 9,6 ton 9,6 Prim/recyc Grondstof/secondair

110,4

Dek Prim/recyc Hergebruik

staal met composiet 248 m²

staal 600kg/m

strekkende meter 62 m 483,6 Prim/recyc Hergebruik

composiet 40 kg/m² 9,92 Primair Hergebruik

beweegbaar 18 m 3,6m 493,52

Oever noord geen zand aanvulling 

staal 18,76



staal 10,16

28,92

Geleidende constructie 1,75 keer zoveel in basculebrug voor extra oever 

75,6

168,7

149,1875

45,15

6,125

444,8

Wachtplaats recreatief hout 46,38172 herbruikt Herbruikbaar

6,38 HernieuwbaarHerbruikbaar

52,8


