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Op 7 december 2018 is de jury van 
de InfraTech Innovatieprijs 2017 op 
de Bouwcampus bijeen gekomen 
om de pitches van de negen geno-
mineerden te zien, en aansluitend 
en winnaars in de drie catego-
rieën te kiezen.  
 
De jury bestaat uit: 
 
Maxime Verhagen  
Voorzitter Bouwend Nederland 
(voorzitter jury) 
 
Michèle Blom  
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat 
 
Annemieke Nijhof  
(v.m.) CEO Tauw Group BV / Voorzitter 
Klimaattafel Mobiliteit 
 
Gerben Wigmans 
Concerndirecteur Stadsbeheer  
Gemeente Rotterdam 
 
Tomas te Velde  
Strategic Product Designer TU-Delft 
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Een woord vooraf 
Het aantal inzendingen lag deze editie op 67. Dat is een toename van 60% ten opzichte van de vorige edi-

tie. Het geeft aan dat de opzet van de prijs, en het initiatief om laagdrempelig het innovatieve vermogen 

van de sector meer zichtbaar te maken, blijft aanspreken. De jury wil de volgende belangrijke observa-

ties meegeven: 

 

❖ De kwaliteit van de inzendingen is onverminderd hoog. Ook gezien de vele meegezonden intro-

ductiefilms.  

❖ De jury ziet in de inzendingen in toenemende mate innovaties op grote maatschappelijke opga-

ven. Onderhoud/vervanging van bruggen, gebruik van digitale technieken in besluitvor-

ming/voorbereiding/realisatie/onderhoud,  dataverzameling en –verwerking, en afvoer/berging 

van water zijn hiervan voorbeelden.  

❖ Qua samenwerking ziet de jury in de inzendingen bevestigd wat ook volgens de Bouwagenda no-

dig is: beheerders – bouwers – kennisinstellingen werken samen, in de marktketen worden bu-

siness to business samenwerkingsinitiatieven genomen, en de omgeving wordt steeds actiever 

betrokken.   

 

Het was voor de jury bijzonder moeilijk om uit alle inzendingen ‘de negen nominaties’ te selecteren en na 

de jurybijeenkomsten de winnaars per categorie.  De pitches die de genomineerden op de Bouwcampus 

in Delft hebben gehouden hebben gezorgd voor een nadere kennismaking met de innovatie en de inno-

vators. Een element dat ‘Future Proof’ is en behouden moet blijven.   

 

De jury dankt het voorscreenteam dat de jury met deskundig advies heeft bijgestaan; Arie Bleijenberg 

(TNO), Cees Buijs (Gemeente Rotterdam), Jan-Willem Weststrate (NGInfra), Koen van der Kroon (Rijks-

waterstaat),  Laurens Schrijnen (De Bouwcampus) en Robbert Naus (DuraVermeer).  Onmisbaar was 

de organisatie die voor én achter de InfraTech Innovatieprijs staan: Richard Mulder (Bouwend Neder-

land) en het team van Rotterdam Ahoy:  Anouk van Giels, Debbie van Holsteijn, Loes Hoogland Boot en 

Saskia Vernooij.  

 

Naar mening van de jury tonen de winnaars van de InfraTech Innovatieprijs, en de andere genomineer-

den en alle andere inzenders , aan dat de brede infrasector innovatief was, is en zal blijven. Hun vernieu-

wende producten, processen en onderlinge samenwerking zullen bijdragen aan een toekomstbesten-

dige infrastructuur!  



Pagina 4 van 14 

 

De InfraTech Innovatieprijs 2019 kent drie cate-

gorieën van innovaties 

 

 

 

 

Productinnovatie 

Inzendingen waarbij een bestaand 

product wordt vernieuwd (betere 

prestaties, gebruiksgemak, etc.) of 

een nieuw product is ontwikkeld. 

Vernieuwende samenwerking 

Inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een 

vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave. 

 

Procesinnovatie  

Inzendingen waarbij een nieuw productieproces is 

ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieu-

wend combineren of opeen laten volgen van activi-

teiten om bestaande of nieuwe producten en/of 

diensten te realiseren. 

 

DE GENOMINEERDEN VAN DE INFRATECH INNOVATIEPRIJS 2019 
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CATEGORIE 

PRODUCTINNOVATIE 
 
 
 
 

OVERZICHT INZENDINGEN CATEGORIE PRODUCTINNOVATIE 
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WINNAAR PRODUCTINNOVATIE 

PLASTIC ROAD (KWS) 
De Plastic Road is een goed doordacht concept. Op een radicaal andere manier kijken naar wegenbouw. Dat is wat 

deze inzending in zich heeft. Geen asfalt of stenen klinkers, maar (hergebruikt) plastic dat dient als basismateriaal 

om op een modulaire wijzen wegen aan te leggen.  De inzenders beogen door het hergebruik van plastic een forse 

bijdrage te leveren aan het plastic probleem, 80% minder inzet van transport en zwaar materieel, 80% minder CO2, 

fijnstof en andere schadelijke emissies. Daarnaast is de PlasticRoad in staat om veel graafwerkzaamheden, de 

gehele puinfundering en een compleet hemelwaterriool uit te sparen. Indien de test in Zwolle slaagt kan het zo zijn 

dat dit product een standaard onderdeel gaat worden van de wegenbouwpraktijk.  De jury ziet een goede toekomst 

bij nadere uitwerking van dit concept bij gemeenten. Zorgen bij de jury zaten vooral bij de gladheid bij natte weers-

omstandigheden, de (robuustheid van de) koppeling tussen de diverse platen en ‘wil ik dit plastic wel in de grond?’. 

Deze zorgen zijn volgens de inzender (met goed gevolg) getest. De jury concludeerde bij Plastic Road dat ze niet 

graag eigenaar willen worden van het plastic element en zij zagen deze innovatie dan ook als goede toepassing 

voor ‘Road as a service’. Gezien het feit dat deze innovatie technisch al ver is, vernieuwende is en potentieel breed 

toepasbaar en opschaalbaar, maakt het tot winnaar van de InfraTech Innovatieprijs 2019.  
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OVERIGE GENOMINEERDEN PRODUCT INNOVATIE 
 

BIO-BASED FIETSBRUG (STRUKTON) 

Op weg naar een volledig circulaire economie slaat de Friesland,  een innovatieve weg in met een biocomposiet 

brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Samen met Strukton Civiel, Spie, Delft Infra Composites en de 

ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Sweco en Antea wordt de eerste biocomposiet brug in het openbare wegennet 

gerealiseerd.  Het idee van biobased composiet fiets- en voetgangersbruggen is niet nieuw of innovatief an-sich. Er 

wordt al vele jaren aan gestudeerd. Het daadwerkelijk architectonisch en constructief ontwerpen en daarna ook 

een bouwmethode uitwerken, aanbesteden en daadwerkelijk bouwen op een echte volwaardige schaal is nog niet 

eerder gerealiseerd. Bovendien wordt deze brug gebouwd op een bestaande onderbouw, waarmee invulling gege-

ven wordt aan een circulariteit (verlenging van de functionele levensduur van de onderbouw) en alle informatie die 

vrijkomt wordt breed gedeeld om tot bredere bekendheid en opschaling te komen. Volgens de jury is dit een echt 

‘ingenieurswerk’; goed doordacht en de volgende belangrijke stap richting een duurzame en betaalbare vernieu-

wing van de bruggen in Nederland.  

BLUEBLOQS (FIELD FACTORS) 

Wateroverlast in de stad als gevolg van (hevige) regenbuien enerzijds, en juist een tekort aan water in periode 

van (langdurige) droogte anderzijds, zijn geen uitzondering meer, maar worden steeds meer regel. In stede-

lijke gebieden zijn radicale veranderingen nodig in de waterhuishouding om zowel wateroverlast en –gebrek 

‘in goede banen te leiden’. En het liefst op een wijze die ook zorgt voor het verbeteren van de leefbaarheid. Deze 

inzender pakt het duidelijk anders aan, door een balans te creëren tussen een groene leefomgeving, water uit 

hoosbuien snel op te vangen en deze ingeval van droogte weer terug te brengen in het systeem. Onzichtbaar 

met beperkt ruimtegebruik. Bovengronds wordt het regenwater op natuurlijke wijze gefilterd via een kleurrijk 

plantsoen. De jury waardeert het dat deze start-up via haar uitvinding en aanpak de traditionele aanpak van 

wateroverlast doorbreekt. Het is een future proof oplossing, die verder opschaling verdiend.  
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CATEGORIE 

PROCESINNOVATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERZICHT INZENDINGEN CATEGORIE PROCESINNOVATIE 
 

  

1 A. Hak Electron Ploegtechniek Veilige, snelle en slimme aanleg van ondergrondse kabels

2 Arcadis Nederland BV Automatische beeldherkenning in beheer en onderhoud

3 BAM Infra Nederland BV 3D Betonprinten

4 BetonBallon BetonBallon, duurzaam proces voor de onderdoorgang en brug van morgen!

5 Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau Constructieve veilgheidsbepaling van assets d.m.v. glasvezelmonitoring

6 Hollandia Infra (/AD Chemicals) PreCoat voor conservering zware staalconstructies

7 Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam De SBR-A Trillingsmeter voor de burger

8 Ministerie Binnenlandse Zaken Basisregistratie Ondergrond Geo Kennis-Op-Maat 

9 Provincie Zuid Holland Weg van de Energietransitie

10 Royal Haskoning DHV Visual Vibrometry

11 VIKTOR Automate the Boring, Engineer the Awesome!

Proces
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WINNAAR PROCESINNOVATIE 
GEO KENNIS OP MAAT (MINISTERIE VAN BZK 

 
Digitalisering van de gebouwde omgeving is een essentiële voorwaarde om te komen tot productiviteitsstij-

ging, voorkomen van fouten en schades en ontwerp/realisatie/beheer en besluitinformatie voor bevoegd ge-

zag, beheerders, marktpartijen en gebruikers. Digitalisering is echter niet vanzelfsprekend en ‘zo’ geregeld. 

Er is een traject van 10 jaar nodig geweest om daadwerkelijk tot een stelsel (en een wet) te komen.  Wat dit 

ontwikkelingsproces redelijk uniek maakte is dat in 2015 de vraag werd omgekeerd: “Wat gebeurt er als er geen 

centrale standaard registratie komt?”. Gezamenlijke bestuurders vanuit overheid en bedrijfsleven kwamen tot 

de strategische conclusie dat de huidige maatschappelijke kosten, vertragingen, overlast en imagoschade op 

dat moment al dusdanig groot waren dat de noodzaak tot eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van data 

duidelijk was. Daarbij heeft men kans gezien om de complexe informatie over de ondergrond van ‘techneuten-

taal’ om te zetten in begrijpelijke informatie, zodat het ook voor bijvoorbeeld bestuurders toepasbaar bij de 

bestuurlijke besluitvorming.  

 

Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Het levert van 

de genomineerden de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten 

en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe innovaties/toepassingen/diensten ont-

staan. De jury meent dat het proces (dat lang heeft geduurd) als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij 

de totstandkoming van de digitalisering van ‘bovengrond’. Geo Kennis op Maat kan als blauwdruk dienen voor 

‘Object/Kunstwerk Kennis op Maat’?  
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OVERIGE GENOMINEERDEN PROCESINNOVATIE 

3D BETONPRINTEN (BAM INFRA) 

 

3D printen en het gebruik daarvan in de GWW is op zich niet meer ‘nieuw’. Er zijn diverse projecten waarbij 

3D-printen (ook in-situ) gebruikt wordt. Het opschalen van prototypen naar mass-customization is de vol-

gende grote stap. Daarbij wordt veel gevraagd van alle betrokken partijen en inrichting van het gehele (digi-

tale) proces. Bij deze inzending hebben de TU Eindhoven, bouwbedrijf BAM Infra, leveranciers Weber Beamix 

en Bekaert en ingenieursbureau Witteveen en Bos daarbij weer een stap gezet met de (eerste) 3D 

geprinte betonnen fietsbrug ter wereld, over de Peelse Loop bij Gemert.  Vanuit dit ‘experiment’ in de praktijk 

is het 3D printproces weer verbeterd, maar ook het samenwerkingsproces en de mogelijkheden om beter 

invulling te geven aan belangrijke klimaatdoelen. Het is een volgende stap, maar er is nog volgens de jury nog 

meer ruimte voor verbetering.  

 

WEG VAN DE ENERGIETRANSITIE (PROVINCIE ZUID HOLLAND) 

Bij de aanpak van de weg van de Energietransitie N211 is niet alleen gekeken naar het CO2-neutraal maken 

van infrastructuur. Tevens is daarbij beschouwd op welke wijze de beheerder haar eigen processen zou kun-

nen aanpassen en voorwaarden zou kunnen scheppen om de markt beter te kunnen laten presteren. De wijze 

van marktbenadering, de selectiecriteria (w.o. als uitgangspunt CO2 neutraliteit) en gunning op (merendeels) 

kwaliteit en niet op prijs, zijn een interessante combinatie die gericht is op samenwerking en het centraal 

stellen van het projectresultaat. Bestaande ‘schotten’ worden hiermee doorbroken. Door de procesaanpak in 

zowel de ontwerp als uitvoeringsfase geeft de aanpak een goede invulling aan de Marktvisie-uitgangspunten. 

De aanpak en daarbij de ruimte voor de betrokken partijen om veel innovaties te kunnen toepassen om een 

CO2-neutrale weg te bouwen, maken dit project tot een voorbeeld voor toekomstige aanpakken bij projecten 

waarbij (in toenemende mate) dezelfde eisen gesteld gaan worden.  
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CATEGORIE 

VERNIEUWENDE 

SAMENWERKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT INZENDINGEN CATEGORIE VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
 

  

1 Arcadis Nederland BV CrowdCreation

2 BAM Infra Nederland BV Automatische asfaltschadeherkenning via artificial intelligence

3 Circulaire Infra Community In co-creatie ontwikkelde perspectieven voor circulaire snelwegen

4 CROW Asfaltkwaliteitsloket

5 Den Ouden Groep (+gemeente Venlo en Kragten) DE ROTONDE VAN MORGEN

6

Gemeente Kollumerland, DDFK gemeenten, 

Ohpen Ingenieurs, Lievense, FARSK, Oosterhof 

Beton- en Waterbouw, NHL Stenden Oudwoude, tweedehands brug. Hergebruiken, geen brug te ver

7 Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam Innovatiepartnerschap Kademuren 

8 Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam Funderingsapp voor de burger

9 Innovatieatelier Innovatieatelier

10 Joosten Concepts Joosten Concepts: De partner in ontwerpen, leveren en aanbrengen

11 Provincie Noord-Holland Bruggen bouwen volgens IFD-principes: slim, duurzaam én futureproof

12 Provincie Zuid Holland, Sweco en BAM Samenwerken is samen delen

13 Rijkswaterstaat, Mourik Infra en BESIX Project DOEN - Nijkerkerbrug

14 Strukton Civiel Veilige fietspaden

15 Synergie Ingenieurs Samen bouwen aan een dynamische organisatie

16 White Lioness technologies Code Oranje

Vernieuwende Samenwerking
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WINNAAR VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
INNOVATIEATELIER (INNOVATIEATELIER) 

 
Beschikbaarheid van financiële middelen en opdrachten leidt niet vanzelf tot innovatie. Die conclusie heeft men in 

het noorden van Nederland kunnen trekken. De oplossingen die door de markt werden gegeven, bleven hetzelfde 

omdat de vraag die aan ze werd gesteld ook hetzelfde bleef. Met het Innovatieatelier hebben de drie noordelijke 

provincies en de drie noordelijke waterschappen en de markt zich gericht op het creëren van meer ruimte voor 

innovatie. Hierbij zijn in combinatie verfrissende nieuwe technieken toegepast: geen traditionele aanbesteding, 

maar een probleemstelling op 1 A4, waarop bedrijven met maximaal 2 A4 kunnen antwoorden. Vervolgens in el-

kaars bijzijn pitchen voor de opdrachtgever.  

Deze aanpak beperkt zich niet tot de nu deelnemende partijen. Navraag van de jury gaf het aanvullende inzicht dat 

de werkwijze die met het innovatieatelier is gekozen niet ‘tot standaard’ moet worden verheven. De complete 

werkwijze van het Innovatieatelier (ruimte voor innovatie in uitvragen, de plannen pitchen in bijzijn van elkaar en 

zo in goede samenwerking tot uitvoering van de opdracht inclusief innovatie komen) zal zich zeker niet voor alle 

situaties lenen. Het is wél de bedoeling om het systematisch gelijkwaardig samenwerken tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer tot nieuwe norm te verheffen. Het Innovatieatelier wil innovatie systematisch een plek geven in 

uitvragen, die zich daarvoor lenen. Kortom: ze streven naar ‘standaard’ een nieuwe smaak in de infrawereld.  

Het diep in de organisaties krijgen van deze beweging en het gedachtengoed is een voorwaarde om echt in-

vulling te geven aan samenwerking. Met dit initiatief geven de partijen in het Noorden daar een impuls aan die 

ook voor andere beheerders als voorbeeld kan dienen. Een portofolio benadering met echte bundeling van 

vergelijkbare opgaven en focus op de opgave is nodig. De innovatieruimte die deze partijen gezamenlijk heb-

ben gecreëerd in hun reguliere werk maakt deze inzending tot de winnaar. 
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OVERIGE GENOMINEERDEN VERNIEUWENDE SAMENWERKING 
 

BRUGGEN VOLGENS IFD (PROVINCIE NOORD HOLLAND) 

 IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die geprodu-

ceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Het ‘werkend’ krijgen van de uit-

gangspunten van IFD bouwen en daarmee kunnen opschalen naar de tienduizenden bruggen die de komende 

decennia aangepakt moeten worden, gaat niet vanzelf. Dat vergt ook goede afspraken in het proces, dat vergt 

weer een goede samenwerking en een ‘afsprakenstelsel’ tussen alle partners. In 2018 hebben een flink aantal 

wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers en bouwbedrijven samengewerkt aan het maken van 

een Nederlandse Technische Afspraak.  Een NTA wordt ook wel een ‘snelle norm’ genoemd voor gebieden 

waarvoor (nog) geen plaats is voor normen, maar waar deelnemende partijen al wel afspraken met elkaar 

willen maken over bijvoorbeeld te hanteren standaardmaten en ruimtebeslag. De jury waardeert dat de part-

ners gezamenlijk een essentiële voorwaarde vervullen om te komen tot opschaling en vertrouwen in de 

grootschalige renovatie/vervanging van bruggen.    

 

ASFALTKWALITEITSLOKET (CROW) 

Onze veiligheid op de Nederlandse wegen wordt bepaald door de samenstelling van het asfalt en de kwaliteit 

van de gebruikte grondstoffen. Om het juiste asfaltmengsel te kunnen bepalen zijn vele laboratoriumonder-

zoeken nodig. Denk hierbij niet alleen aan het keuren van deze grondstoffen als graniet, zand en steenslag of 

de bindmiddelen zoals cement of bitumen, maar ook aan het onderzoeken van de materiaaleigenschappen 

zoals korrelgrootte en vorm, hardheid, bestendigheid tegen verwering alsmede verwerkingseigenschappen 

zoals laagdikte, verdichtinggraad en waterdoorlaatbaarheid. Aangezien in de wegenbouw zoveel factoren 

een rol spelen is een gedegen laboratoriumonderzoek naar de eigenschappen van de grondstoffen bepalend 

voor de kwaliteit van het eindproduct. Zowel aanbieders van innovatieve producten als wegbeheerders heb-

ben aangegeven behoefte te hebben aan een onafhankelijke en deskundige plek waar claims ten aanzien van 

eigenschappen van innovatieve producten kunnen worden gevalideerd. Met de opening van het Asfaltkwali-

teitsloket, op initiatief van de G4, gezamenlijke provincies, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, TNO en 

CROW, is nu voorzien in deze behoefte. Door de benodigde deskundigheid te organiseren in het Asfaltkwali-

teitsloket is de verwachting dat gevalideerde producten eerder en door meer wegbeheerders toegepast 

worden. Bundeling van de kennis en zorgen dat deze zijn weg vindt in de praktijk en opschaling is voor het jury 

aanleiding geweest om dit initiatief te nomineren.   
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