
 

 

 

 Duurzaamheidsscan biocomposiet 

fietsbrug Ritsumasyl 

 Haak om Leeuwarden Noord/Midden en Westelijke invalsweg 

 Definitief 

 Provincie Fryslân 

Projectbureau Haak om Leeuwarden 

t.a.v. de heer E. Herzog 

Postbus 20120 

8900 HM  LEEUWARDEN 

 Sweco Nederland B.V. 

 Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. 
 De Bilt, 14 januari 2020 





 

 

 

 

Verantwoording                                        Rapport 

Project : Haak om Leeuwarden Noord/Midden en Westelijke invalsweg 

   

Onderwerp : Duurzaamheidsscan biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl 

   

Projectcode/Kenmerk : LW281-2/302227 

   

Referentie : LW281-2/20-000.457 

   

Status : Definitief 

   

Aan : Provincie Fryslân: E. Herzog  

   

Kopie : Provincie Fryslân: W. Aukes 

   

Datum : 14 januari 2020 

   

Opgemaakt door : L. Verstege BSc 

   

Gecontroleerd door : ir. R. Dijcker, ir. L.M.R. Pronk 

   

Paraaf gecontroleerd :  

   

Goedgekeurd door : ir. R.P. Herrema 

   

Paraaf goedgekeurd :  

   

Goedgekeurd door : ir. R.A.H. Cuppers 

   

Paraaf goedgekeurd :  

   

   

Contact : De Holle Bilt 22                   

3732 HM  De Bilt 

Postbus 203 

3730 AE  De Bilt 

T +31 30 220 79 11    

F +31 30 220 01 74 

www.sweco.nl 

 

K.R. Poststraat 100-3 

Postbus 186 

8440 AD  Heerenveen 

T +31 513 64 18 00 

www.witteveenbos.nl 





 

INHOUDSOPGAVE blz. 

1. INTRODUCTIE 1 
1.1. Inleiding 1 
1.2. Doelstelling 1 
1.3. Scope 1 

2. AANPAK 3 
2.1. Plan van aanpak 3 
2.2. Parameters voor duurzaamheid 3 
2.3. Uitgangspunten Life Cycle Assessment (LCA) 5 
2.4. Uitgangspunten Life Cycle Costs (LCC) 6 

3. RESULTATEN 7 
3.1. Beton 7 
3.2. Staal 10 
3.3. Hout 12 
3.4. Glasvezelcomposiet 16 
3.5. Vlasvezelcomposiet 18 
3.6. Life Cycle Costs (LCC) 21 

3.6.1. Uitgangspunten 21 
3.6.2. Kosten vergelijking 22 

4. CONCLUSIE & DISCUSSIE 23 
4.1. Conclusie 23 

4.1.1. Massa 23 
4.1.2. Milieu Kosten Indicator (MKI) 24 
4.1.3. CO2-uitstoot 26 
4.1.4. Mate van hergebruik 27 
4.1.5. Life Cycle Costs (LCC) 28 

4.2. Discussie & advies 28 
4.2.1. Discussie 28 
4.2.2. Advies 29 

 

laatste bladzijde 300 

 

BIJLAGEN aantal blz. 

I LCC Raming 7 

 





Sweco/Witteveen+Bos, LW281-2/20-000.457 definitief d.d. 14 januari 2020, Duurzaamheidsscan biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl 1 

1. INTRODUCTIE 

 

1.1. Inleiding 

 

In het dorp Ritsumasyl, ten westen van Leeuwarden, wordt een fietsbrug met een biocom-

posiet rijdek gerealiseerd. Het werk wordt uitgevoerd in een bouwteam DRIVE1. De afgelo-

pen tijd is de bouwfase gestart en in de komende periode zal de realisatie worden afgerond 

en de overdrachtsdocumenten opgesteld. Binnen het project is veel aandacht voor innova-

tie en duurzaamheid. Provincie Fryslân wil dat Friesland in 2025 de meest gunstige ontwik-

kelregio van Nederland is op het gebied van circulaire economie. Het bouwteam wil daar-

om met circulaire economie aan de slag en heeft hiervoor een subsidie aangevraagd welke 

is toegekend.  

 

Op 28 november 2019 is een symposium geweest ter afronding van de bouwfase van de 

biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl. Middels het symposium (en de achterliggende werk-

zaamheden) is de opgedane kennis gedeeld, zowel qua techniek als qua inzichten over de 

milieuwinst. Dit teneinde het gebruik van dit materiaal te stimuleren in toekomstige pro-

jecten. Het een en ander komt ook voort uit de vragen en kennisbehoefte die leeft in de 

bouwwereld. 

 

Om concreet invulling te geven aan vragen uit eerdere werksessies en kennisbehoefte is 

DRIVE gevraagd om een variantenstudie uit te voeren waarin 5 verschillende brugdekvari-

anten qua materialisering worden vergeleken op milieu-impact/ circulariteit en kosten. De 

volgende 5 materialen zijn beschouwd: 

- vlasvezelcomposiet (huidige ontwerp); 

- glasvezelcomposiet; 

- beton; 

- staal; 

- hout. 

 

1.2. Doelstelling 

 

Het vergelijken van het biocomposiet rijdek met verschillende varianten (beton, staal, hout, 

glasveelcomposiet en biocomposiet) op circulariteit, CO2-uitstoot, MKI score en tevens le-

venscycluskosten (LCC) heeft als doel om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van het 

toepassen van biocomposiet in het rijdek van een fietsbrug, in vergelijking met andere ma-

terialen. De resultaten zijn gedeeld op het eind symposium op j.l. 28 november en worden 

gedeeld op de site DRIVE.frl. De doelstelling van deze site is om kennis uit te dragen over 

dit innovatieve materiaal/project. 

 

1.3. Scope 

 

De variantenstudie is beperkt tot het vaste dek, exclusief de onderbouw en secundaire 

constructie-elementen. Onderstaand wordt dit nader toegelicht: 

1. het beweegbare brugdek wordt buiten beschouwing gelaten: De toepassing van bio-

composiet (hierna vlasvezelcomposiet) in een beweegbare draaibrug zal niet direct na-

volging krijgen. Het is veel waarschijnlijker dat een toepassing wordt gevonden in vaste 

fiets-/voetgangersbruggen, vergelijkbaar met het vaste deel van de brug te Ritsumasyl. 

Er is derhalve gekozen om de focus van de vergelijking te leggen bij het vaste dek; 

 

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

en provincie Fryslân 
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2. de invloed van het verschil in materialisatie van het brugdek op de onderbouw wordt 

verwaarloosd: Er zal sprake zijn van een verschil in eigen gewicht bij een verschil in 

materialisatie van het brugdek. In theorie heeft dit gevolgen voor de onderbouw. Bij de 

brug te Ritsumasyl zijn echter de belasting- combinaties met de belastinggevallen aan-

rijding of aanvaring (met de stuurhut) voor veel constructiedelen (nagenoeg) maatge-

vend. Gevolg is dat er bij deze brug feitelijk weinig veranderd aan de onderbouw on-

danks de toepassing van een andere materialisatie en gewicht van het brugdek. Wel 

wordt op kwalitatief niveau het verschil in eigen gewicht beschouwd om de impact op 

de onderbouw te duiden. Dit is relevant voor bruggen die rand voorwaardelijk minder 

uitdagend zijn (geen aanvaring/aanrijding), en waarbij een lichtgewicht bovenbouw 

kansen biedt om de onderbouw lichter te construeren; 

3. de leuning en randelementen worden buiten beschouwing gelaten: Uitgangspunt is dat 

voor de 5 varianten geen onderscheid is tussen de toe te passen leuning en randele-

menten.  

 

De bovenstaande afbakening maakt dat er een overzichtelijke vergelijk ontstaat van de 

kosten en impact van het verschil in materialisatie van het vaste brugdek. Eventuele gevol-

gen/kansen voor onderbouw en aansluitende aardebanen die gekwantificeerd zouden kun-

nen worden, zijn tenslotte niet generiek toepasbaar. Dit maakt dat sprake is van ‘appels 

met appels vergelijken’. 
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2. AANPAK 

 

2.1. Plan van aanpak 

 

Voor dit onderzoek zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. voor de vier extra te beschouwen brugdek varianten zijn voorontwerpen (VO) opgesteld 

voor het vaste dek. De voornaamste dimensies zijn bepaald op basis van maatgevende 

toetsingen als vervorming, dynamica en sterkte. Voor de vlasvezelcomposiet is gebruik 

gemaakt van het DO van de vaste brugdeel van de fietsbrug Ritsumasyl. (NB: de voor-

ontwerpen en hoeveelheden bepaling zijn gerapporteerd in een separaat rapport ‘vari-

antenstudie materialisering brugdekken biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl’, referentie 

LW281-2/19-020.747, en worden in onderhavig rapport niet verder beschreven.)  

2. voor de vijf de varianten (beton, staal, hout, glasvezelcomposiet en vlasvezelcompo-

siet) wordt bepaald wat de massa, afmetingen, materiaalsoort zijn; 

3. voor deze varianten wordt aangegeven welke herkomst ze hebben, en in welke mate 

ze kunnen worden hergebruikt aan het einde van de functionele levensduur; 

4. voor alle varianten wordt met behulp van de ‘+Circular Design tool’ de circulariteit, MKI 

(Milieu Kosten Indicator) en CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. 

 

2.2. Parameters voor duurzaamheid 

 

In dit rapport worden de 5 varianten getoetst op de volgende duurzaamheid parameters: 

- Milieu Kosten Indicator (MKI); 

- CO2- Equivalent; 

- Hergebruik; 

- Life Cycle Costs (LCC). 

 

Duurzaamheid en circulariteit zijn (nog) niet in 1 indicator te vatten, daarom is voor geko-

zen om meerdere parameters te bepalen. Om inzicht te geven in milieu-impact van het 

ontwerp is de MKI en CO2-emissies op basis van levenscyclusanalyse (LCA) bepaald. 

Voor circulariteit is aanvullend ook mate van toekomstig hergebruik beoordeeld, waarbij is 

aangesloten op de principes van berekening Material Circularity Indicator (MCI). Witte-

veen+Bos heeft voor de bepaling van mate circulariteit, MKI en CO2 een tool ontwikkeld 

(zie tekstkader). Tot slot, is in aanvulling op de milieu- en circulariteitsparameters ook de 

levenscycluskosten (LCC) berekend.  

  

+Circular design tool 

Witteveen+Bos heeft op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties, duurzame ontwerpprincipes geformuleerd. Eén van deze ontwerpprinci-

pes is circulair ontwerpen. Dit principe is vertaald naar de tool +Circular Design. +Circular 

Design maakt de circulariteit van een ontwerp meetbaar, bespreekbaar en vergelijkbaar. 

Dit doen we aan de hand van parameters als materiaalgebruik, MKI, CO2-uitstoot en her-

gebruik (MCI). Deze ontwerptool biedt middels heldere grafieken en materiaalstroomsche-

ma’s (MFA’s) inzicht in de circulaire kansen en optimalisaties van een ontwerp. In een eer-

dere fase van het project is een circulariteitsscan biobased brug Ritsumasyl  uitgevoerd, 

waarin ook visualisaties van material flow analyses van het gehele ontwerp zijn opgeno-

men. In deze rapportage zijn  geen MFA’s toegevoegd, aangezien het in alle varianten om 

één component gaat, en de MFA analyse juist toegevoegde waarde heeft bij inzicht geven 

in de verhoudingen tussen verschillende componenten.  

 

De parameters worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 
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Milieu Kosten Indicator (MKI) 

De MKI geeft de milieudruk weer van het materiaal- en energieverbruik dat nodig is om het 

ontwerp te realiseren en te laten functioneren, beschouwd over de gehele projectlevens-

duur. Hiertoe behoren ook eventuele vervangingen van objecten of onderdelen daarvan, 

tijdens het in stand houden van het project. Het materiaal- en energieverbruik wordt met elf 

verschillende milieueffecten beschouwd, waaronder klimaatverandering, verzuring, aantas-

ting ozonlaag en toxiciteit. Met deze indicator worden de verschillende milieueffecten tegen 

elkaar opgewogen en vertaald naar één cijfer die de maatschappelijke kosten voor deze 

impacts weergeeft (in EUR), een zogenaamde schaduwprijs. Schaduwprijzen zijn kunstma-

tige prijzen voor goederen of productiefactoren die niet op markten worden verhandeld. Het 

milieu is daar een voorbeeld van. Om toch het milieu op te nemen in economische analyse-

tools wordt gebruik gemaakt van zogeheten schaduwprijzen. Schaduwprijzen geven dan de 

maatschappelijke waarde weer die aan een goed, in dit geval milieukwaliteit, wordt gege-

ven . 

 

CO2- equivalent 

Klimaatverandering is één van de elf milieueffecten die wordt beschouwd in de MKI. Om 

aan te sluiten op verschillende overheidsdoelstelling op het terugdringen van CO2-uitstoot 

wordt deze apart beschouwd in kg CO2-equivalenten in plaats van EUR. Om de invloed 

van verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend 

naar CO2-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ 

(GWP), de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Eén kg CO2-equivalent 

staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. 

 

Hergebruik 

Er is op dit moment nog geen (inter)nationaal erkende parameter voor de mate van circula-

riteit van een ontwerp. Ook zijn er verschillende definities voor circulariteit in de omloop. 

Eerder is voor de biocomposiet fietsbrug een circulariteitsscan uitgevoerd (zie 

https://www.drive.frl/biocomposiet/). Voor deze opdracht is de volgende definitie gehan-

teerd: Een circulaire brug gaat uit van ‘minimalisatie van gebruik van primaire grondstoffen 

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

baar ontwerp waarbij na einde functionele levensduur alle elementen en materialen hoog-

waardig 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 huidige bepaling van MKI wordt milieu-impact inzichtelijk gemaakt, hierin wordt 

ook het hergebruik bij eindelevensduur meegenomen. Echter, in de MKI berekening wordt 

de mate van primair grondstofgebruik (‘bouwfase’ / inputzijde) en mate van demontabel-

heid, en daarmee 1-op-1 hergebruik bij einde levensduur, (nog) niet expliciet meegenomen. 

Er zijn wel indicatoren in ontwikkeling, zoals de Material Circularity Indicator (MCI). De MCI 

is een indicator die door de Ellen MacArthur foundation is ontwikkeld om de mate van circu-

lariteit 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.  

  

In de eerder uitgevoerde circulariteitscan van de biocomposiet fietsbrug is de MCI bere-

kend. Een nadeel van de MCI is dat hiervoor nog geen erkende bepalingsmethode is en di-

verse parameters op basis van expert judgement moeten worden geschat. Voor deze rap-
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portage is de wens om te werken met erkende bepalingsmethoden, en derhalve is er voor 

gekozen om de MCI niet te berekenen. Daarbij is voor het vergelijken van een brugdek de 

bepaling van MCI beperkt toegevoegde waarde, omdat elke brugdekvariant in principe in 

zijn geheel 1-op-1 herbruikbaar bij het vroegtijdig vrijkomen van het brugdek (dus voordat 

de technische levensduur is bereikt). De MCI-bepaling is met name relevant bij objecten 

die zijn samengesteld uit vele component, zoals een brug in zijn geheel. Als alternatief is 

daarom van de varianten alleen de hergebruik bij einde van de technische levensduur be-

paald op basis van de forfaitaire afvalscenario’s uit de SBK bepalingsmethode.    

 

Life Cycle Costs (LCC) 

De LCC bestaan uit ramingen van de investeringskosten, de onderhoudskosten en de 

sloopkosten. De investeringsramingen zijn gemaakt op voorontwerpniveau. De uitgangs-

punten voor de werkzaamheden tijdens de gebruiksfase (onderhoud) zijn in de voorliggen-

de rapportage beschreven per brugdek variant en overgenomen in de LCC raming. 

 

2.3. Uitgangspunten Life Cycle Assessment (LCA) 

 

De berekeningen van MKI en CO2 berusten op het principe van Life Cycle Assessment en 

zijn uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten: 

- een projectlevensduur van 100 jaar. Dit houdt in dat vervangingen van materialen met 

een kortere levensduur dan 100 jaar ook zijn meegenomen in de berekening; 

- de volledige levenscyclus van materialen is meegenomen in de scope van de bereke-

ning, te weten:  

· bouw, bestaande uit volgende 3 fasen:  

- productie;  

- transport;  

- aanleg; 

 gebruik;  

 onderhoud;  

 einde levensduur; 

- de MKI-waarden en CO2-uitstoot zijn bepaald per component binnen de context van 

het object als geheel; 

- voor het bepalen van de MKI en CO2-uitstoot van de betonnen, stalen en houten vari-

anten zijn materialen uit de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.3 gebruikt; 

- voor het bepalen van de MKI en CO2-uitstoot van glasvezelcomposiet rijdek is de pro-

cessendatabase gebruikt. De materialen in de NMD worden opgebouwd uit de proces-

sen in deze database. De processendatabase is een beschrijving van input en output 

van een proces. Het format is een kaart in SimaPro. De relevante processen van pro-

ductie, bewerking, afvalverwerking en transport is handmatig bij de uitvoer opgeteld; 

- voor het bepalen van de MKI en CO2-uitstoot van vlasvezelcomposiet rijdek zijn de mi-

lieueffecten uit de Life Cycle Assessments (LCA) van vlasvezel uit 2011 (Le Duigou) en 

van liquid epoxy resin uit 2014 (Kočí) gebruikt. Beide zijn opgesteld volgens de interna-

tionale standaarden ISO 14040 en ISO 14044; 

 de methodiek die gebruikt is voor het bepalen van de MKI van vlasvezelcomposiet 

is de methodiek die voorgeschreven wordt in de SBK bepalingsmethode. De ge-

bruikte weegfactoren zijn overgenomen uit de SBK bepalingsmethode; 

 voor vlasvezelcomposiet is een marge opgenomen voor de einde levensduur omdat 

het afvalscenario nog niet bekend is. Het maximum van de marge is bepaald aan 

de hand van het afvalscenario van glasvezelcomposiet. Voor de transportafstanden 

vanaf de sloopplaats naar de eindbestemming van het sloopafval is gebruik ge-

maakt van de forfaitaire afstanden in de SBK-Bepalingsmethode. 

 om het hergebruik / circulariteit te bepalen worden de forfaitaire afvalscenario’s uit 

de SBK bepalingsmethode gebruikt. 
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2.4. Uitgangspunten Life Cycle Costs (LCC) 

 

Bij de LCC analyse wordt van het volgende uitgegaan: 

- deterministische raming van beheer- en onderhoudskosten;  

- bedrijfseconomische raming; 

- tekening; 

- ramingen betreffen enkel brug dekken. NIET randelementen of afwerking of toeritten. 

 

Voor details wordt verwezen naar bijlage I van deze rapportage. 
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3. RESULTATEN 

 

De resultaten zijn opgedeeld in de verschillende varianten: beton, staal, hout, glasvezel-

composiet en vlasvezelcomposiet. Per variant zijn de volgende aspecten beschreven: 

- materiaal en massa; 

- MKI; 

- CO2-equivalanten; 

- hergebruik bij einde technische levensduur.  

 

De LCC berekening zijn apart beschreven voor alle varianten in paragraaf 3.6.   

 

3.1. Beton 

 

Introductie 

In de variantenstudie materialisering brugdek is voor de betonnen variant gekozen voor 

standaard voorgespannen prefab betonnen massieve kokerliggers. Ter plaatse van de 

schampkanten is gekozen voor gewapende prefab betonnen elementen (niet standaard).  

 
Afbeelding 3.1. Variant betonnen brugdek - Dwarsdoorsnede 

 

 
 

 

Samenvatting 

In tabel 3.1 staat het materiaal, massa, CO2-uitstoot, MKI en mate van hergebruik. Deze 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 
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Tabel 3.1. Samenvatting massa, CO2-uitstoot, MKI - beton 

Component Materiaal Massa CO2 uitstoot 

(CO2 Equivalent) 

MKI (EUR) Mate van herge-

bruik 

Prefab betonnen 

liggers 

C55/67 (CEM II) 158,76  22.917  2.289  1 % stort, 99% 

recycling 

Prefab betonnen 

randelementen 

C55/67 (CEM II) 37,35  5.391  539 1 % stort, 99% 

recycling 

Wapening - Pre-

fab betonnen lig-

gers 

Voorspanstaal / 

Betonstaal 

12,57  14.586  1.391 5 % stort, 95 % 

recycling 

Wapening - Pre-

fab betonnen 

randelementen 

Betonstaal 3,11  3.512  331 5 % stort, 95 % 

recycling 

Totaal 211,79 46.405,26 4.549  

 

Milieu Kosten Indicator (MKI) 
De milieu impact van het betonnen rijdek komt uit op een MKI-waarde van EUR 4.382,34. In 

afbeelding 3.2 is de impact per component en levensfase gegeven. 

 
Afbeelding 3.2 MKI weergeven in levensfasen per materiaal 
 

 
De productie (onderdeel van de bouwfase) van de materialen is de meest dominante le-

vensfase in de levenscyclus van de betonnen brug. 

 

CO2 uitstoot 
De CO2-uitstoot voor een betonnen rijdek komt uit op een totaal van 46.405 kg CO2 equiva-
lent. In afbeelding 3.3 is de verdeling van de uitstoot weergegeven per component en ma-
teriaal. 
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Afbeelding 3.3 CO2-uitstoot betonnen brugdek 
 

  
 
Het beton in de voorgespannen prefab ligger draagt voor bijna de helft bij aan de totale 
CO2-uitstoot van het rijdek. Deze hoge CO2-uitstoot komt vooral door de (relatief) grote 
hoeveelheid materiaal dat wordt gebruikt voor de liggers, aangezien de CO2-uistoot per kg 
lager is van de andere elementen. 

 

Mate van hergebruik 

De mate van hergebruik na einde levensduur is weergeven in de volgende cirkeldiagram. 

Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met de forfaitaire afvalscenario’s uit de SBK bepa-

lingsmethode. Het gangbare scenario voor beton is recycling en hergebruik als granulaat 

voor met name (weg)fundering. Hoewel dit een nuttige toepassing is wel sprake van laag-

waardige recycling, omdat als gevolg hiervan grondstoffen (grind, zand en cement) ver-

dwijnen uit de betonketen, want van puingranulaat kunnen geen nieuwe (beton)producten 

worden gemaakt. 
 
Afbeelding 3.4 Hergebruik bij eindelevensduur betonnen brugdek 
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3.2. Staal 

 

Introductie 

Voor de variant met een stalen brugdek bestaat de opbouw van het dek uit twee hoofdlig-

gers gevormd door HEB700 profielen. De rest van het dek is opgebouwd uit dwarsdragers, 

stabiliteitsverband (in verband met aanvaarbelasting) en een middels ribben verstijfd rijdek. 

 
Afbeelding 3.5 Variant stalen rijdek - dwarsdoorsnede 

 

 
 

 

Samenvatting 

In tabel 3.2 staat het materiaal, massa, CO2-uitstoot, MKI en mate van hergebruik. Deze 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 

 
Tabel 3.2 Samenvatting massa, CO2-uitstoot, MKI - Staal 

Component Materiaal Massa CO2 uitstoot 

(CO2 Equivalent) 

MKI (EUR) Mate van herge-

bruik 

HEB700 Profielstaat 15,15 18.453 1.484 95 % recycling, 5 

% stort 

IPE360 Profielstaat 2,29 2.792 224 95 % recycling, 5 

% stort 

IPE220 Profielstaat 2,52 3.070 247 95 % recycling, 5 

% stort 

Rijdek plaat Profielstaat 9,03 10.992 884 95 % recycling, 5 

% stort 

Verstijvingsrib-

ben 

Profielstaat 0,99 1.205 97 95 % recycling, 5 

% stort 

Coating Nieuwbouw 

staalconserve-

ring natlaksys-

teem 

0,4 8.761 999 90 % stort, 10 % 

verbranding 

Totaal  30,38   45.271,41   3934,59  

 

 

Milieu Kosten Indicator (MKI) 

De milieu impact van het stalen rijdek komt uit op een MKI-waarde van EUR 3.934,59. In 

afbeelding 3.6 is de impact per component en levensfase gegeven. 
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Afbeelding 3.6 MKI weergeven in levensfasen per materiaal 
 

De afbeelding laat zien dat naast de productie (onderdeel van de bouwfase) van het staal 

ook het brugonderhoud door het vervangen van de coating een groot aandeel hebben in de 

milieu impact. De impact is dus sterk afhankelijk van de gekozen onderhoudsfrequentie. In 

deze berekening heeft de coating een levensduur van 25 jaar. Dit betekent dat de coating 

gedurende levensduur van 100 jaar drie keer vervangen wordt. De coating heeft een rela-

tief hoge impact op smogvorming en humane toxiciteit en ecotoxiciteit aquatisch zoetwater.  

 

CO2 uitstoot 
De CO2-uitstoot voor een stalen rijdek komt uit op een totaal van 45.271 kg CO2 equivalent. 
In afbeelding 3.7 is de verdeling van de uitstoot weergegeven per component en materiaal. 

 
Afbeelding 3.7 CO2-uitstoot Stalen brugdek 
 

 
 

Het staalprofiel HEB700 en de rijdek plaat is het meest dominant te noemen in de CO2-

uitstoot van het stalen rijdek. 

 

Mate van hergebruik 

De mate van hergebruik na einde levensduur is weergeven in de volgende cirkeldiagram. 

Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met de forfaitaire afvalscenario’s uit de SBK bepa-

lingsmethode. Het vrijkomende staal kan weer worden gebruikt voor de productie van 
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nieuw staal. Wereldwijd wordt 30 % van het nieuw geproduceerde staal gemaakt uit 

schroot.  

 
Afbeelding 3.8 Hergebruik bij einde levensduur stalen brugdek 
 

Recycling 
94%

Stort
6%

Verbranding
0%

HERGEBRUIK - STAAL

 
3.3. Hout 

 

Introductie 

Voor de variant met een houten brugdek bestaat de hoofddraagconstructie uit 2 gelami-

neerde liggers met afmetingen van 1200 mm x 500 mm (h x b). Voorts is het dek opge-

bouwd uit dwarsdragers, stabiliteitsverbanden (in verband met aanvaarbelasting) en CLT 

dekplaten. 

 
Afbeelding 3.9 Variant houten brugdek - dwarsdoorsnede 
 

 
 

 

Samenvatting 

In tabel 3.3 staat het materiaal, massa, CO2-uitstoot, MKI en mate van hergebruik. Deze 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 
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Tabel 3.3 Samenvatting massa, CO2-uitstoot, MKI - Hout 

Component Materiaal Massa CO2 uitstoot 

(CO2 Equivalent) 

MKI (EUR) Mate van herge-

bruik 

Hoofdliggers Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

17,76 -3.060 470 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Dwarsdragers Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

0,54 -116 18 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Dwarsdragers Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

0,32 -18 3 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Stabiliteitsver-

banden 

Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

0,75 -128 20 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Dekpanelen Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

7,24 -1.248 192 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Coating Alkydverf  4.0292 5627 100% verbran-

ding 

Totaal 26,5328348 35.722 6.328  

 

 

Milieu Kosten Indicator (MKI) 
De milieu impact van het houten rijdek komt uit op een MKI-waarde van EUR 6.328,-- In af-

beelding 3.10 is de impact per component en levensfase gegeven. 
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Afbeelding 3.10 MKI weergeven in levensfasen per materiaal 
 

  
De grootste bijdrage aan de MKI voor het houten rijdek is de alkydverf. In de bouwfase 

wordt een laag verf aangebracht door middel van te spuiten met een compressor. De mili-

eu-impact van de onderhoudsfase is significant te noemen. Dit heeft te maken met de on-

derhoudsfrequentie over de projectlevensduur van 100 jaar. De verf heeft een levensduur 

van 7 jaar wat betekent dat deze 13 keer vervangen wordt. De milieu-impact van de einde 

levensduurfase is minimaal voor de alkydverf. Voor het verwijderen van de aangebrachte 

verf is het zogenaamde blankstralen methode toe te passen. Het blankstralen wordt met 

een compressor uitgevoerd. De compressor blaast lucht op hogedruk door een bak gevuld 

met korrels zand. Lucht en zand gaan vervolgens naar een spuitkop. 

 

Bij de berekening is geen rekening gehouden met het impregneren van het hout, aange-

zien hier geen informatie over bekend is in de Nationale Milieu Database. 

 

Het valt op dat voor de houten componenten de einde levensduur negatief is. De forfaitaire 

afvalscenario’s geven aan dat 90 % van het hout na de einde levensduur wordt verbrand in 

een AVI met energieterugwinning en 10 % wordt gestort. De netto stookwaarde van naald-

hout is 18,33 MJ/kg. De SBK-Bepalingsmethode geeft aan dat bij verbranding in een AVI 

uitgegaan mag worden van een rendement van 22 % voor elektriciteit opwekking en 7 % 

voor warmte opwekking. Deze waardes zijn gebruikt en de milieubelasting van de zo ver-

meden elektriciteit- en warmteproductie is afgetrokken van de totale milieubelasting. Dit 

voordeel is gebaseerd op de huidige gemiddelde energiemix welke grotendeels op fossiele 

energie is gebaseerd. Bij het verduurzamen van de Nederlandse energiemix neemt het 

voordeel van het verbranden van hout af, het vermijd minder milieubelastend geproduceer-

de energie. 

 

CO2 uitstoot 

Het houten rijdek resulteert in een netto emissie van 35.722 kg CO2 equivalenten. De CO2 

emissie is het gevolg van het gebruik van de coating, De toepassing van de houten onder-

delen (zonder coating) resulteert in vastlegging van 4.570 kg CO2 equivalenten.  
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Afbeelding 3.11 CO2-uitstoot houten brugdek 
 

 

Mate van hergebruik 

De mate van hergebruik na einde levensduur is weergeven in de volgende cirkeldiagram. 

Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met de getallen uit de NMD. De forfaitaire afval-

scenario’s geven aan dat 90% van het hout na de einde levensduur wordt verbrand in een 

AVI met energieterugwinning en 10% wordt gestort. De netto stookwaarde van naaldhout is 

18,33 MJ/kg. De SBK-Bepalingsmethode geeft aan dat bij verbranding in een AVI uitge-

gaan mag worden van een rendement van 22 % voor elektriciteit opwekking en 7 % voor 

warmte opwekking. 

 
Afbeelding 3.12 Hergebruik bij einde levensduur hout brugdek 
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3.4. Glasvezelcomposiet 

 

Introductie 

De brugdekvariant van glasvezelcomposiet bestaat uit middels vacuüminjectie geprodu-

ceerde brugdekelementen (rijdek, lijven en bodem). Omwille van de benodigde buigstijfheid 

van het direct bereden dek en de weerstand tegen plooien van de lijven zijn in deze onder-

delen balsa kernen opgenomen. 

 
Afbeelding 3.13 Variant glasvezel brugdek - dwarsdoorsnede. 
 

 
 

Samenvatting 

In tabel 3.4 staat het materiaal, massa, CO2-uitstoot, MKI en mate van hergebruik. Deze 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 

 
Tabel 3.4 Samenvatting massa, CO2-uitstoot, MKI - Glasvezelcomposiet 

Component Materiaal Massa CO2 uitstoot 

(CO2 Equivalent) 

MKI (EUR) Mate van herge-

bruik 

Brugdek Polyesterhars 3,24 47.156 19.129 20 % stort, 80 % 

verbranding 

Brugdek Glasvezels 6,94    

Brugdek Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

2,03 -349 54 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Coating 3-laags epoxy 

coating 

 13.767 1.570 90 % stort, 10 % 

verbranding 

Totaal 12,2044 46.807 20.595  

 

Milieu Kosten Indicator (MKI) 

MKI-berekening: De milieu impact van het betonnen rijdek komt uit op een MKI-waarde van 
EUR 20.595,--. In afbeelding 3.14 is de impact per component en levensfase gegeven. 
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Afbeelding 3.14 MKI weergeven in levensfasen per materiaal 
 

 
 

De grootste milieu impact van het glasvezelcomposiet rijdek is duidelijk van de productie en 

afvalverwerking van het glas en de hars. De andere levensfasen zijn van minder belang. 

Daarnaast is de MKI score voor de  epoxycoating opvallend hoog. De 3-laags coating is 

opgebouwd uit: 120 μ epoxy primer, 120 μ epoxy coating en 80 μ polyurethaan. Ook hier 

geldt een levensduur van 25 jaar, wat betekent dat deze drie keer vervangen dient te wor-

den. Verder is belangrijk te benoemen dat Balsa SB150 niet in de NMD staat. Er is daarom 

gekozen voor een vergelijkbaar alternatief: gelamineerd naaldhout voor constructieve toe-

passingen uit duurzame bosbouw. 

 

CO2 uitstoot 

De CO2-uitstoot voor een glasvezelcomposiet rijdek komt uit op een totaal van 60.574 kg 

CO2 equivalent. Het Balsa SB150 hout zorgt voor een opname van -348 kg CO2 equivalent, 

dit is verrekend in de totale uitstoot. 

 
Afbeelding 15 CO2-uitstoot glasvezelcomposiet brugdek 
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Mate van hergebruik 

De mate van hergebruik na einde levensduur is weergeven in de volgende cirkeldiagram. 

Hierbij is uitsluitend rekening gehouden met de getallen uit de NMD.  

 

Afbeelding 3.16 Hergebruikskansen glasvezelcomposiet brugdek 

 
 

3.5. Vlasvezelcomposiet 

 

Introductie 

De brugdekvariant van vlasvezelcomposiet bestaat uit eveneens uit vacuüminjectie gepro-

duceerde brugdekelementen (rijdek, lijven en bodem). Het direct bereden dek en de lijven 

zijn voorzien van balsa kernen. De opbouw is zeer vergelijkbaar met de variant bestaande 

uit glasvezelcomposiet. Vanwege de minder goede eigenschappen van het vlasvezelcom-

posiet is wel meer volume benodigd, om vergelijkbare eigenschappen van het dek te berei-

ken. 

 
Afbeelding 3.17 Brugdek variant vlasvezelcomposiet - dwarsdoorsnede 
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Samenvatting 

In tabel 3.5 staat het materiaal, massa, CO2-uitstoot, MKI en mate van hergebruik. Deze 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 

 
Tabel 3.5. Samenvatting massa, CO2-uitstoot, MKI - Vlasvezelcomposiet 

Component Materiaal Massa CO2 uitstoot 

(CO2 Equivalent) 

MKI (EUR) Mate van herge-

bruik 

Brugdek Vlasvezel com-

posiet 

9,43 17.617 8.621 20 % stort, 80 % 

verbranding 

Brugdek Gelamineerd 

naaldhout voor 

constructieve 

toepassingen, 

duurzame bos-

bouw 

1,39 -239 48 10 % stort, 90 % 

verbranding 

Brugdek Lijm 0,2 228 24  

Coating 3-laags epoxy 

coating 

 10.164 1.570 90 % stort, 10 % 

verbranding 

Totaal 11,02 27.771 10.263  

 

Milieu Kosten Indicator (MKI) 
De milieu impact van het betonnen rijdek komt uit op een MKI-waarde van EUR 10.263,--. In 

afbeelding 3.18 is de impact per component en levensfase gegeven. 

 

Afbeelding 3.18 MKI weergeven in levensfasen per materiaal 
 

 
 

Als er uit wordt gegaan van de LCA van Le Duigou dient er voor de vezels in het bio-

composiet alleen rekening gehouden te worden met de CO2 opname van de vezels is 

meegenomen in de berekening. Om een compleet beeld te geven is in de berekening zo-

wel met de opname als met de emissies die vrijkomen bij productie rekening gehouden. Dit 

betekent dat er gerekend is met - 0,58 kg CO2 / kg materiaal. In onderstaande tabel staat 

het verschil weergegeven. 
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Tabel 3.6 Verschil in CO2-uitstoot 

 Vlas1 (kg CO2 / kg material) 

CO2 opname -1,4 

CO2 emissie 0,7 

Totale CO2-footprint -0,58 

 

Onderhoud in de milieu impact van het vlasvezelcomposiet rijdek is te verklaren door 

epoxycoating en de levensduur van 25 jaar, wat betekent dat deze drie keer vervangen 

dient te worden. Gezien einde levensduur van vlasvezelcomposiet nog onzeker is en niet is 

opgenomen in de beschikbare LCA-studies, is er in de berekening uitgegaan van het afval-

scenario voor glasvezelcomposiet.  

 

CO2 uitstoot 
De CO2-uitstoot voor een vlasvezelcomposiet rijdek komt uit op een totaal van 27.771 kg 
CO2 equivalent. Het Balsa SB150 hout zorgt voor een opname van -238 kg CO2 equivalent, 
dit is verrekend in de totale uitstoot. 
 
Afbeelding 3.19 CO2-uitstoot Vlasvezelcomposiet brugdek 
 

 

Mate van hergebruik 

De mate van hergebruik na einde levensduur is weergeven in de volgende cirkeldiagram.  

 

 
1 bron: M. van Adrichem, „Haalbaarheidsstudie biobased economy - Onderzoek naar het verwaarden van vezelgewas-

sen tot een biobased bank,’ Hogeschool Inholland, Center of biobased economy, Delft, 2016. 



Sweco/Witteveen+Bos, LW281-2/20-000.457 definitief d.d. 14 januari 2020, Duurzaamheidsscan biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl 21 

Aangezien de einde levensduurfase van vlasvezelcomposiet nog niet is opgenomen in de 

beschikbare LCA-studies, is er in de berekening uitgegaan van het afvalscenario voor glas-

vezelcomposiet (conform NMD).  

 
Afbeelding 3.20 Hergebruikskansen Vlasvezelcomposiet brugdek 
 

 
 

3.6. Life Cycle Costs (LCC) 

 
Voor alle varianten is er naast de MKI, CO2 en circulariteit ook een Life Cycle Costs analy-
se (LCC) gedaan. De LCC is te vinden in bijlage I. In deze paragraaf worden de resultaten 
uit de LCC samengevat. 
 

3.6.1. Uitgangspunten 

 

Uitgangspunten: 

Bij de LCC analyse wordt van het volgende uitgegaan: 

- deterministische raming van beheer- en onderhoudskosten; 

- bedrijfseconomische raming; 

- VO; 

- ramingen betreffen enkel brug dekken. NIET randelementen of afwerking of toeritten. 

 

Risico’s 

Er moet rekeningen worden gehouden met de volgende risico’s: 

- risico’s zijn niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden; 

- in de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een 

voorziening voor met name technische risico's; 

- er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name 

overige risico's, zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en 

financiële risico's. 

 

Niet inbegrepen kosten 

In tabel 3.7 worden de niet inbegrepen kosten benoemd. 
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Tabel 3.7. Niet inbegrepen kosten 

Levensduurkosten Vastgoedkosten Overige (scope) uitsluitin-

gen  

Overige bijkomende kos-

ten 

Exploitatiekosten Grondverwerving Investeringskosten  Landschappelijke inpas-

singen 

Sloopkosten (einde levens-

duur) 

Planschade Engineeringskosten  Mitigerende maatregelen 

Rentekosten Nadeelcompensatie Onderzoekskosten  

  Onzekerheidsreserve  

  Reservering scopewijzigin-

gen 

 

  Kosten voortvloeiende uit 

EMVI-criteria 

 

  BTW  

 

3.6.2. Kosten vergelijking 

 

In afbeelding 3.21 worden de kosten van de verschillende varianten vergeleken. Hierin is 

zichtbaar dat het brugdek van vlasvezelcomposiet het duurst is. Ten tweede zie je ook dat 

de bouwkosten in alle gevallen het grootste deel van de kosten beslaan. Ten slotte, is op-

vallend dat er bij beton geen kosten voor beheer en onderhoud van de brug zijn.  

 
Afbeelding 3.21 Kosten vergelijking varianten brugdek 
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4. CONCLUSIE & DISCUSSIE 

 

4.1. Conclusie 

 

De conclusies kunnen worden getrokken op de volgende vier onderwerpen: 

- massa; 

- milieu Kosten Indicator (MKI); Opgedeeld in materialen en opgedeeld in fasen; 

- CO2-uitstoot; 

- hergebruik; 

- Life Cycle Costs (LCC). 

 

4.1.1. Massa 

 

De totale massa’s van de verschillende varianten van het brugdek van de fietsbrug in 

Ritsumasyl zijn weergeven in de onderstaande diagram. 

 
Afbeelding 4.1 Totale massa per object 
 

 
 

In de bovenstaande diagram is te zien dat de betonnen variant veruit de meeste massa be-

vat, en daarmee dus ook (in absolute zin) de grootste bijdrage heeft aan het gebruik van 

primaire grondstoffen. Dit is vooral door de grote hoeveelheden beton die gebruikt worden 

voor deze variant. Hetzelfde geldt voor de houten variant. Voor de stalen variant wordt niet 

perse veel materiaal gebruikt, maar het materiaal heeft vooral een erg hoog soortelijk ge-

wicht. De glasvezelcomposiet en vlasvezelcomposiet bevatten duidelijk de minste massa. 
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Dit komt door een combinatie van een relatief laag soortelijk gewicht voor het composiet en 

het weinige materiaal dat wordt gebruikt.  
 

4.1.2. Milieu Kosten Indicator (MKI) 

 

De totale MKI score van de verschillende varianten van het brugdek van de fietsbrug in 

Ritsumasyl zijn weergeven in afbeelding 4.2 en 4.3. 

 
Afbeelding 4.2 Totale MKI score per object 
 

Beton Staal Hout
Glasvezelcompos

iet
Vlasvezelcompos

iet

Biocomposiet 8620

Vinylester lijm 24

Polyesterhars/
Glasvezel

19129

Alkydverf 5627

Naaldhout 702 54 36

Epoxy coating 999 1570 1570

Profielstaal 2935

Betonstaal 998

Voorspanstaal 724

C55/67 (CEMII) 2828

C55/67 (CEMII)

Voorspanstaal
Betonstaal

Profielstaal

Epoxy coating

Epoxy coating Epoxy coatingNaaldhout
Naaldhout Naaldhout

Alkydverf

Polyesterhars/
Glasvezel

24
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Afbeelding 4.3 Totale MKI score opgedeeld in fasen per object 
 

 
 

In afbeelding 4.2 en 4.3 is duidelijk te zien dat glasvezelcomposiet de hoogste MKI score 

heeft van alle brugdek varianten. De vlasvezelcomposiet variant komt als een na hoogste 

uit de berekening. In beide gevallen heeft de einde levensduur fase de grootste impact, 

terwijl dit bij de andere varianten een veel kleinere impact heeft (afbeelding 4.3). De voor-

naamste rede hiervan is dat er volgens de NMD geen hergebruik mogelijk is bij glasvezel-

composiet en vlasvezelcomposiet, maar wel bij de overige materialen. Echter wordt er op 

dit moment al wel glasvezelcomposiet hergebruikt, maar hierbij verliest het materialen veel 

van zijn waarde. Bijvoorbeeld, het proces van pyrolyse waarbij van korte vezels, gas en olie 

kan worden gemaakt. Voor vlasvezelcomposiet is het evident dat er kansen voor hoog-

waardigere end of life toepassingen ontstaan indien deze 100% biobased kan worden ge-

fabriceerd.  

 

Daarnaast is het opvallend dat beton en staal een relatief lage MKI score hebben, terwijl 

deze varianten bij CO2-uistoot minder goed scoren. Zoals in afbeelding 4.4 te zien is, is de 

fase einde levensduur voornamelijk verantwoordelijk voor de lagere MKI score. Dit komt 

doordat beton en staal materialen in hoge mate kunnen worden hergebruikt. Voorts is het 

van belang om te melden dat bij alle varianten de onderbouw gelijk is gehouden. Bij beton 

is echter de noodzaak van een zwaardere onderbouw waarschijnlijk. Hiermee is de gepre-

senteerde MKI score iets te optimistisch. 
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Bij het hout is de hoge MKI score te wijten aan de Alkydverf, aangezien hout zelf een rela-

tief lage MKI score heeft. Er zijn echter wel duurzame coatings voor hout beschikbaar, 

maar deze zijn (nog) niet opgenomen in de NMD 

 

4.1.3. CO2-uitstoot 

 

De totale CO2-uitstoot van de verschillende varianten van het brugdek van de fietsbrug in 

Ritsumasyl zijn weergeven in de onderstaande diagram. 

 
Afbeelding 4.4 Totale CO2-uitstoot per object 
 

 

Uit afbeelding 4.4 blijkt dat de variant glasvezelcomposiet de hoogste CO2-uitstoot heeft. 

De grootste bijdrage aan de CO2-uistoot komt vooral voort uit de glasvezelcomposiet zelf, 

maar de epoxy coating heeft per kg de grootste uitstoot. Ook bij staal, hout en vlasvezel-

composiet heeft de coating een aanzienlijk impact op de CO2-uitstoot. 

 
Daarnaast is het ook interessant om te zien dat de CO2-uitstoot bij de houten variant 100 % 
afkomstig is van de alkydverf, terwijl het hout zelf een negatieve CO2-uitstoot heeft. Het is 
ook mogelijk om de houten variant niet te conserveren, maar dan moet deze na +/- 50 jaar 
worden vervangen. Voor de CO2-uitstoot en MKI score zou dit een goed alternatief zijn, 
maar qua kosten is dit een minder goed alternatief. 
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4.1.4. Mate van hergebruik 

 

De mate van hergebruik van de verschillende varianten van het brugdek van de fietsbrug in 

Ritsumasyl zijn weergeven in de onderstaande diagram. 

 
Afbeelding 4.5 Mate van hergebruik  
 

Uit de bovenstaande diagram kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- beton en staal komen met afstand het beste uit de analyse. Echter moet worden opge-

merkt dat bij de recycling van beton er veel waarde verloren gaat, aangezien het alleen 

nog als betongranulaat of menggranulaat gebruikt kan worden. Hierdoor verlies het 

cement (onderdeel van beton met +90 % impact) zijn functie; 

- hout wordt verbrand in een AVI met energieterugwinning. De netto stookwaarde van 

naaldhout is 18,33 MJ/kg. De SBK-Bepalingsmethode geeft aan dat bij verbranding in 

een AVI uitgegaan mag worden van een rendement van 22% voor elektriciteit opwek-

king en 7 % voor warmte opwekking; 

- glasvezelcomposiet en Vlasvezelcomposiet komen het slechtste uit de analyse. Dit 

komt voornamelijk omdat er nog geen mogelijkheden voor hergebruik bekend zijn in de 

nationale milieu database. Echter zijn er wel technieken om glasvezelcomposiet te her-

gebruiken als secundaire bouwstof.  

 

In het geval van een 100 % biobased vlasvezelcomposiet kan het materiaal worden ge-

bruikt om energie of restwaarde terug te winnen/te benutten door middel van verbranden of 

composteren 
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4.1.5. Life Cycle Costs (LCC) 

 

In afbeelding 4.5 kunnen de LCC van alle verschillende brugdek varianten worden gevon-

den. 

 
Afbeelding 4.5 Kosten vergelijking varianten brugdek 
 

 
 

Uit de afbeelding blijkt de vlasvezelcomposiet op dit moment nog de hoogste LCC heeft. 

Maar vlasvezelcomposiet is een nieuw product, waardoor er nog veel mogelijkheden zijn 

om de LCC naar beneden te brengen. Daarnaast zie je dat hout een relatief hoge LCC 

heeft, waarbij te zien is dat beheer en onderhoud een groter aandeel heeft dan bij de ande-

re varianten. De LCC voor staal, glasvezelcomposiet en beton verschillen niet heel erg van 

elkaar, maar staal komt er uiteindelijk het positiefst uit.  

 

4.2. Discussie & advies 

 

4.2.1. Discussie 

 

Bij het lezen van dit rapport moet er rekeningen worden gehouden met de volgende pun-

ten: 

- in deze rapportage is alleen de verschillende wijzen van materialisatie van het brugdek 

vergeleken. De overige onderdelen van de brug, zoals het beweegbare dek en 

fundering, zijn hierbij niet meegenomen. Het vergelijk is beperkt tot het vaste brugdek, 

omdat voor de hand liggende toekomstige brugtoepassingen veelal zullen bestaan uit 

vaste fiets-/voetgangsbruggen. Voor de onderbouw is de verwachting dat deze zeer 

vergelijkbaar is voor de brugdekvarianten bestaande uit vlasvezelcomposiet, 

glasvezelcomposiet, staal en hout, omdat dit relatief lichte brugdekken betreft. Voor de 

betonnen variant is mogelijkheid een iets zwaardere onderbouw te verwachten. 

Anderzijds is de belasting uit aanvaring (bij mogelijke toekomstige toepassingen 

aanrijding) ook maatgevend op onderdelen. Desalniettemin is de berekening van 

CO2eg, MKI en circulariteit mogelijk iets te optimistisch voor de betonnen variant, als de 

onderbouw ook wordt meegenomen; 
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- voor alle materialen zijn getallen uit de Nationale Milieu Database (NMD) gebruikt, 

behalve voor vlasvezelcomposiet. Voor het bepalen van de MKI en CO2-uitstoot van 

vlasvezelcomposiet zijn de milieueffecten uit de Life Cycle Assessments (LCA) van 

vlasvezel uit 2011 (Le Duigou) en van liquid epoxy resin uit 2014 (Kočí) gebruikt. Beide 

zijn opgesteld volgens de internationale standaarden ISO 14040 en ISO 14044; 

- in de voorontwerpen (VO) zijn Accoya hout en Balsa hout opgenomen. Hiervoor zijn 

geen getallen in de NMD, dus hebben we een vergelijkbaar houtsoort gekozen: 

Gelamineerd naaldhout voor constructieve toepassingen, duurzame bosbouw; 

- in de eerder uitgevoerde circulariteitscan van de biocomposiet fietsbrug is de MCI 

berekend. Een nadeel van de MCI is dat hiervoor nog geen erkende bepalingsmethode 

is en diverse parameters op basis van expert judgement moeten worden geschat. Voor 

deze rapportage is de wens om te werken met erkende bepalingsmethoden, en 

derhalve is er voor gekozen om de MCI niet te berekenen. Daarbij is voor het 

vergelijken van een brugdek de bepaling van MCI beperkt toegevoegde waarde, omdat 

elke brugdekvariant in principe in zijn geheel 1-op-1 herbruikbaar bij het vroegtijdig 

vrijkomen van het brugdek (dus voordat de technische levensduur is bereikt). De MCI-

bepaling is met name relevant bij objecten die zijn samengesteld uit vele component, 

zoals een brug in zijn geheel. Als alternatief is daarom van de varianten alleen de 

hergebruik bij einde van de technische levensduur bepaald op basis van de forfaitaire 

afvalscenario’s uit de SBK bepalingsmethode; 

- de grootste bijdrage aan de MKI voor het houten rijdek is de alkydverf. In de bouwfase 

wordt een laag verf aangebracht door middel van te spuiten met een compressor. De 

bijdrage aan de MKI en CO2eq - score in de onderhoudsfase is significant te noemen. 

Dit heeft te maken met de onderhoudsfrequentie over de projectlevensduur van 

100 jaar. De verf heeft een levensduur van 7 jaar wat betekent dat deze 13 keer 

vervangen wordt. De einde levensduur is minimaal voor de alkydverf. Voor het 

verwijderen van de aangebrachte verf is het zogenaamde blankstralen methode toe te 

passen. Het blankstralen wordt met een compressor uitgevoerd. De compressor blaast 

lucht op hogedruk door een bak gevuld met korrels zand. Lucht en zand gaan 

vervolgens naar een spuitkop. Echter zijn er ook al conserveringsmethoden met een 

lagere MKI score, maar deze zijn nog niet opgenomen in de NMD. Dan gaat het 

bijvoorbeeld over varianten met binders op basis van lijnzaadolie of rogge- en 

tarwebloem; 

- voor de Life Cycle Costs moeten de volgende risico’s worden meegenomen: 

· risico's niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden (§ 7.1 

lid 2.2); 

· in de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een 

voorziening voor met name technische risico's; 

· er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met 

name overige risico's, zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, 

ruimtelijke en financiële risico's. 

 

4.2.2. Advies 

 

Het volgende advies kan worden gegevens op basis van de resultaten van dit onderzoek: 

- vlasvezelcomposiet heeft op dit moment een relatief hoge MKI score, maar dit kan 

sterk worden teruggedrongen door het gebruik van 100 % biobased vlasvezelcompo-

siet. Het zou daarom goed zijn om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk 

biobased materialen (lijn en coating) te gebruiken voor het vlasvezelcomposiet; 

- bij meerdere materialen is zichtbaar dat de coating een relatief hoge MKI score heeft. 

Hiervoor zou kunnen worden gekeken naar het gebruik van duurzamere varianten van 

coatingen, zoals is beschreven in hoofdstuk 3.3. Hiervoor is van belang dat meer ken-
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nis en ervaring wordt opgedaan van de toepassing van duurzamere coatings, en dat 

LCA’s hiervan worden toegevoegd aan de NMD; 

- beton komt er relatief goed uit bij alle parameters, behalve materialisatie. Bij CO2 uit-

stoot en MKI score komt beton er goed uit vanwege de mogelijkheden om beton 99 % 

te hergebruiken. Het gangbare hergebruik van beton is relatief laagwaardig, aangezien 

het alleen kan worden gebruikt als fundering of grindvervanger. Bij deze toepassingen 

wordt het cement niet meer functioneel toegepast, terwijl dit het onderdeel is met de 

grootste uitstoot. Het zou daarom goed zijn om deze factoren ook mee te wegen, aan-

gezien dit qua duurzaamheid een behoorlijke impact heeft. Daarnaast is het interessant 

om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen rondom slim breken van beton, waarmee in 

potentie wel zand, grind en cement als grondstof kunnen worden hergebruikt voor de 

productie van beton. 
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Opdrachtgever: Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

Projectsamenvatting Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post Totaal

Voorziene Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)

BK01 Bouwkosten Brugdek vlasvezelcomposiet 335.475€                        50.321€                          95.446€                          481.242€                        72.186€                          553.429€                        
BK02 Bouwkosten Brugdek glasvezelcomposiet 193.725€                        29.059€                          55.117€                          277.900€                        41.685€                          319.586€                        
BK03 Bouwkosten Brugdek staal 148.544€                        22.282€                          42.262€                          213.087€                        31.963€                          245.051€                        
BK04 Bouwkosten Brugdek hout 170.100€                        25.515€                          48.395€                          244.010€                        36.602€                          280.612€                        
BK05 Bouwkosten Brugdek beton 189.000€                        28.350€                          53.772€                          271.122€                        40.668€                          311.791€                        

Variatiecoëfficiënt (geschat) 25%

Risico's in relatie tot de voorziene kosten 15%

LEVENSDUURKOSTEN

LEV01 Totaal (nominale waarde) Brugdek vlasvezelcomposiet 14.175€                          1.418€                            5.095€                            20.688€                          3.103€                            23.791€                          

LEV02 Totaal (nominale waarde) Brugdek glasvezelcomposiet 14.175€                          1.418€                            5.095€                            20.688€                          3.103€                            23.791€                          

LEV03 Totaal (nominale waarde) Brugdek staal 15.947€                          1.595€                            5.732€                            23.274€                          3.491€                            26.765€                          

LEV04 Totaal (nominale waarde) Brugdek hout 61.425€                          6.143€                            22.080€                          89.647€                          13.447€                          103.094€                        

LEV05 Totaal (nominale waarde) Brugdek beton 1.890€                            189€                               679€                               2.758€                            414€                               3.172€                            

Variatiecoëfficiënt (geschat) 25%

SLOOPKOSTEN

Slopen Brugdek vlasvezelcomposiet 11.800€                          2.950€                            14.750€                          2.213€                            16.963€                          

Slopen Brugdek glasvezelcomposiet 12.275€                          3.069€                            15.344€                          2.302€                            17.645€                          

Slopen Brugdek staal 9.300€                            2.325€                            11.625€                          1.744€                            13.369€                          

Slopen Brugdek hout 11.800€                          2.950€                            14.750€                          2.213€                            16.963€                          

Slopen Brugdek beton 12.750€                          3.188€                            15.938€                          2.391€                            18.328€                          

Variatiecoëfficiënt (geschat) 25%
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Opdrachtgever: Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

(Deel)raming: Brugdek vlasvezelcomposiet Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

INVESTERINGSKOSTEN 94,5 m² 5.092,51€              

10 Vlasvezelcomposiet

100160 Leveren en aanbrengen vlasvezelcomposiet 94,50              m² 3.500,00€             330.750,00€          

100170 Coating op vlasvezel 94,50              m² 50,00€                  4.725,00€             

Totaal Vlasvezelcomposiet 335.475,00€        

Benoemde directe bouwkosten 335.475€             

NTD011 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 335.475€              50.321€                

Directe bouwkosten 385.796€             

IK016 Eenmalige kosten 1,0% 385.796€              3.858€                  
IK017 Algemene bouwplaatskosten 1,0% 385.796€              3.858€                  

IK019 Uitvoeringskosten 8,0% 385.796€              30.864€                

IK0110 Algemene kosten 8,0% 424.376€              33.950€                

IK0111 Winst 3,0% 458.326€              13.750€                

IK0112 Risico 2,0% 458.326€              9.167€                  
Indirecte bouwkosten 25% 95.446€               

VZBK Voorziene bouwkosten 481.242€             

RBK013 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 481.242€              72.186€                

RBK Risico's bouwkosten 15% 72.186€               

BK01 Bouwkosten Brugdek vlasvezelcomposiet 553.429€             

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keer totaal levensduur

Onderhoud

LK0110 Coating op vlasvezel 3                     keer 4.725,00€             14.175€                

Totaal Onderhoud 14.175€               

Benoemde directe levensduurkosten 14.175€               

LK0173 Nader te detailleren levensduurkosten 10% 14.175€                1.418€                  

Directe levensduurkosten 15.593€               

LK0174 Eenmalige kosten 6% 15.593€                936€                     

LK0175 Algemene bouwplaatskosten 2% 15.593€                312€                     

LK0176 Uitvoeringskosten 9% 15.593€                1.403€                  

LK0177 Algemene kosten 8% 18.243€                1.459€                  

LK0178 Winst 3% 19.703€                591€                     

LK0179 Risico 2% 19.703€                394€                     

Indirecte levensduurkosten 5.095€                 

Voorziene levensduurkosten 20.688€               

LK0190 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 15% 20.688€                3.103€                  

Risico's levensduurkosten 3.103€                 

LEV01 Totaal (nominale waarde) Brugdek vlasvezelcomposiet 23.791€               

LEV01 Totaal  (netto contant) Brugdek vlasvezelcomposiet 10.469€               
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Opdrachtgever: Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

(Deel)raming: Brugdek glasvezelcomposiet Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

2

INVESTERINGSKOSTEN 94,5 m² 2.940,75€              

20 Glasvezelcomposiet

200240 Leveren en aanbrengen glasvezelcomposiet 94,50              m² 2.000,00€             189.000,00€       

200250 Epoxycoating op glasvezel 94,50              m² 50,00€                  4.725,00€           

Totaal Glasvezelcomposiet 193.725,00€        

Benoemde directe bouwkosten 193.725€          

NTD021 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 193.725€              29.059€             

Directe bouwkosten 222.784€          

IK026 Eenmalige kosten 1,0% 222.784€              2.228€               
IK027 Algemene bouwplaatskosten 1,0% 222.784€              2.228€               

IK029 Uitvoeringskosten 8,0% 222.784€              17.823€             

IK0210 Algemene kosten 8,0% 245.062€              19.605€             

IK0211 Winst 3,0% 264.667€              7.940€               

IK0212 Risico 2,0% 264.667€              5.293€               
Indirecte bouwkosten 25% 55.117€            

VZBK Voorziene bouwkosten 277.900€          

RBK023 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 277.900€              41.685€             

RBK Risico's bouwkosten 15% 41.685€            

BK02 Bouwkosten Brugdek glasvezelcomposiet 319.586€          

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keertotaal levensduur

Onderhoud

LK0211 Epoxycoating op glasvezel 3                     keer 4.725,00€             14.175€             

Totaal Onderhoud 14.175€               

Benoemde directe levensduurkosten 14.175€            

LK0273 Nader te detailleren levensduurkosten 10% 14.175€                1.418€               

Directe levensduurkosten 15.593€            

LK0274 Eenmalige kosten 6% 15.593€                936€                  

LK0275 Algemene bouwplaatskosten 2% 15.593€                312€                  

LK0276 Uitvoeringskosten 9% 15.593€                1.403€               

LK0277 Algemene kosten 8% 18.243€                1.459€               

LK0278 Winst 3% 19.703€                591€                  

LK0279 Risico 2% 19.703€                394€                  

Indirecte levensduurkosten 5.095€              

Voorziene levensduurkosten 20.688€            

LK0290 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 15% 20.688€                3.103€               

Risico's levensduurkosten 3.103€              

LEV02 Totaal (nominale waarde) Brugdek glasvezelcomposiet 23.791€            

LEV02 Totaal  (netto contant) Brugdek glasvezelcomposiet 10.469€            
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Opdrachtgever: Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

(Deel)raming: Brugdek staal Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

3

INVESTERINGSKOSTEN 94,5 m² 2.254,89€              

30 Staal

300370 Leveren en aanbrengen staal 29.000,00        kg 5,00€                    145.000,00€       

300380 Coating op staal 70,88              m² 50,00€                  3.543,75€           

Totaal Staal 148.543,75€        

Benoemde directe bouwkosten 148.544€          

NTD031 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 148.544€              22.282€             

Directe bouwkosten 170.825€          

IK036 Eenmalige kosten 1,0% 170.825€              1.708€               
IK037 Algemene bouwplaatskosten 1,0% 170.825€              1.708€               

IK039 Uitvoeringskosten 8,0% 170.825€              13.666€             

IK0310 Algemene kosten 8,0% 187.908€              15.033€             

IK0311 Winst 3,0% 202.940€              6.088€               

IK0312 Risico 2,0% 202.940€              4.059€               
Indirecte bouwkosten 25% 42.262€            

VZBK Voorziene bouwkosten 213.087€          

RBK033 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 213.087€              31.963€             

RBK Risico's bouwkosten 15% 31.963€            

BK03 Bouwkosten Brugdek staal 245.051€          

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keertotaal levensduur

Onderhoud

LK0312 Coating op staal 3                     keer 5.315,63€             15.947€             

Totaal Onderhoud 15.947€               

Benoemde directe levensduurkosten 15.947€            

LK0373 Nader te detailleren levensduurkosten 10% 15.947€                1.595€               

Directe levensduurkosten 17.542€            

LK0374 Eenmalige kosten 6% 17.542€                1.052€               

LK0375 Algemene bouwplaatskosten 2% 17.542€                351€                  

LK0376 Uitvoeringskosten 9% 17.542€                1.579€               

LK0377 Algemene kosten 8% 20.524€                1.642€               

LK0378 Winst 3% 22.166€                665€                  

LK0379 Risico 2% 22.166€                443€                  

Indirecte levensduurkosten 5.732€              

Voorziene levensduurkosten 23.274€            

LK0390 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 15% 23.274€                3.491€               

Risico's levensduurkosten 3.491€              

LEV03 Totaal (nominale waarde) Brugdek staal 26.765€            

LEV03 Totaal  (netto contant) Brugdek staal 11.778€            
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Opdrachtgever: Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

(Deel)raming: Brugdek hout Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

4

INVESTERINGSKOSTEN 94,5 m² 2.582,12€              

40 Hout

400470 Leveren en aanbrengen hout, geacetyleerd 94,50              m² 1.750,00€             165.375,00€       

400480 Coating op hout 94,50              m² 50,00€                  4.725,00€           

Totaal Hout 170.100,00€        

Benoemde directe bouwkosten 170.100€          

NTD041 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 170.100€              25.515€             

Directe bouwkosten 195.615€          

IK046 Eenmalige kosten 1,0% 195.615€              1.956€               
IK047 Algemene bouwplaatskosten 1,0% 195.615€              1.956€               

IK049 Uitvoeringskosten 8,0% 195.615€              15.649€             

IK0410 Algemene kosten 8,0% 215.177€              17.214€             

IK0411 Winst 3,0% 232.391€              6.972€               

IK0412 Risico 2,0% 232.391€              4.648€               
Indirecte bouwkosten 25% 48.395€            

VZBK Voorziene bouwkosten 244.010€          

RBK043 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 244.010€              36.602€             

RBK Risico's bouwkosten 15% 36.602€            

BK04 Bouwkosten Brugdek hout 280.612€          

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keertotaal levensduur

Onderhoud

LK0413 Coating op hout 13                   keer 4.725,00€             61.425€             

Totaal Onderhoud 61.425€               

Benoemde directe levensduurkosten 61.425€            

LK0473 Nader te detailleren levensduurkosten 10% 61.425€                6.143€               

Directe levensduurkosten 67.568€            

LK0474 Eenmalige kosten 6% 67.568€                4.054€               

LK0475 Algemene bouwplaatskosten 2% 67.568€                1.351€               

LK0476 Uitvoeringskosten 9% 67.568€                6.081€               

LK0477 Algemene kosten 8% 79.054€                6.324€               

LK0478 Winst 3% 85.378€                2.561€               

LK0479 Risico 2% 85.378€                1.708€               

Indirecte levensduurkosten 22.080€            

Voorziene levensduurkosten 89.647€            

LK0490 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 15% 89.647€                13.447€             

Risico's levensduurkosten 13.447€            

LEV04 Totaal (nominale waarde) Brugdek hout 103.094€          

LEV04 Totaal  (netto contant) Brugdek hout 33.855€            
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Opdrachtgever:Provincie Fryslan Prijspeil: 2019 Datum: 6-1-2020

Project: Haak om Leeuwarden Versie: 01 Projectcode: 106122

(Deel)raming: Brugdek beton Status: Concept Auteur: ing. H. Wester

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

5

INVESTERINGSKOSTEN 94,5 m² 2.869,02€               

50 Beton

500530 Leveren en aanbrengen beton 94,50               m² 2.000,00€              189.000,00€       

Totaal Beton 189.000,00€        

Benoemde directe bouwkosten 189.000€          

NTD051 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 189.000€               28.350€              

Directe bouwkosten 217.350€          

IK056 Eenmalige kosten 1,0% 217.350€               2.174€                
IK057 Algemene bouwplaatskosten 1,0% 217.350€               2.174€                

IK059 Uitvoeringskosten 8,0% 217.350€               17.388€              

IK0510 Algemene kosten 8,0% 239.085€               19.127€              

IK0511 Winst 3,0% 258.212€               7.746€                

IK0512 Risico 2,0% 258.212€               5.164€                
Indirecte bouwkosten 25% 53.772€            

VZBK Voorziene bouwkosten 271.122€          

RBK053 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,0% 271.122€               40.668€              

RBK Risico's bouwkosten 15% 40.668€            

BK05 Bouwkosten Brugdek beton 311.791€          

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keertotaal levensduur

Onderhoud

LK0514 Betonherstel 1% oppervlak 4                     keer 472,50€                 1.890€                

Totaal Onderhoud 1.890€                 

Benoemde directe levensduurkosten 1.890€              

LK0573 Nader te detailleren levensduurkosten 10% 1.890€                   189€                  

Directe levensduurkosten 2.079€              

LK0574 Eenmalige kosten 6% 2.079€                   125€                  

LK0575 Algemene bouwplaatskosten 2% 2.079€                   42€                    

LK0576 Uitvoeringskosten 9% 2.079€                   187€                  

LK0577 Algemene kosten 8% 2.432€                   195€                  

LK0578 Winst 3% 2.627€                   79€                    

LK0579 Risico 2% 2.627€                   53€                    

Indirecte levensduurkosten 679€                 

Voorziene levensduurkosten 2.758€              

LK0590 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 15% 2.758€                   414€                  

Risico's levensduurkosten 414€                 

LEV05 Totaal (nominale waarde) Brugdek beton 3.172€              

LEV05 Totaal  (netto contant) Brugdek beton 1.235€              
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