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Datum: 12/9/2022

Zonder gemeenten geen duurzaamheidstransitie van de asfaltketen

Hoogwaardig warm asfalt met een verhoogd aandeel hergebruik

De bestaande weg loopt dood

Wetenschappelijke realiteit: 1972

Maatschappelijke realiteit: wordt per dag sterker 

Politieke realiteit: 2015-2016

Juridische realiteit: 2015 - Nu

Sea level measured in Dutch coastal stations
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De conclusie wordt sterker 

De conclusie wordt sterker 
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OG’s en ON’s kunnen helpen

Opdrachtgevers

Van gemeenten, provincies tot het rijk, het 
beeld is steeds hetzelfde:
- Klimaatneutraal / CO2

- Circulair
- Emissies / uitstoot
- Kwaliteit / levensduur

Randvoorwaarde: € €
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AsfaltNu analyse wegennet

Gem. klein Gem. groot Gemeenten Provincie Rijk
2020 33.7% 26.3% 60.0% 20.1% 19.8%
2025 33.6% 26.3% 59.9% 20.1% 20.0%
2030 33.6% 26.2% 59.8% 20.0% 20.2%
2040 33.4% 26.1% 59.5% 19.8% 20.7%
2050 33.2% 26.0% 59.2% 19.7% 21.1%

Jaar
Marktaandeel tonnen asfalt [%]

20%60% 20%

Met z’n allen
Massablans van de voorraad: gemeenten hebben een groot aandeel
……….Ongeveer 73% van de materiaalvoorraad van de Nederlandse gww-sector 
wordt beheerd door gemeenten, Rijkswaterstaat beheert ongeveer 12% van de 
voorraad. De overige materialen zijn in beheer bij provincies (6%), ProRail (5%) en 
waterschappen (4%) en lokale vervoerders (<1%).

Wegen vormen het grootste aandeel van de voorraad
Met 60% zijn wegen de asset met de meeste massa van de Nederlandse gww-sector, 
waarvan
een groot deel bestaat uit asfalt en granulaat………..

Gemeenten dragen grootste deel MKI-impact
Gemeentelijke uitbreiding, vervanging en groot onderhoud zijn samen goed voor 
circa 65% van de totale MKI. Gemeenten hebben ook de grootste vraag naar 
inkomende materialen in massa
(circa 76%). Hiermee is er geen grote discrepantie tussen de massa en milieu-
impact
veroorzaakt door de werkzaamheden van gemeenten in de Nederlandse gww-
sector.
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Met z’n allen
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60% 20%

Alleen impact en businesscase als gemeenten meedoen. De transitie komt alleen 
als de markt om gaat. Zonder gemeenten <40% en dat is nooit de markt!!!

Gemeenten zijn dus de belangrijkste opdrachtgever.

345 1

20%

Verandering vraagt om TCL en TRL

Bij 100% transitie 
bij provincie en 
rijk 40% van de 
markt: No market

Gemeenten zijn 

key player!
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Met z’n allen

1,7% / OG0,17% / OG
20% / OG

Bij gelijk budget per ton asfalt is kennis bij de belangrijkste opdrachtgever, “de 
gemeente” >100 maal duurder dan bij de grootste opdrachtgever. 

Terugvallen op bestaande normen, RAW en standaards.

Met z’n allen
Terugvallen op bestaande normen, RAW en standaards.

If you keep on doing what you always did, you will keep on getting 
what you always got.
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Met z’n allen

1,7% / OG0,17% / OG
20% / OG

Zonder gemeenten geen duurzaamheidstransitie van de asfaltketen

Hoe kan de belangrijkste opdrachtgever ondanks de beperkingen (helpen) 
verantwoord de transitie vormgeven als dat vraagt om buiten bestaande normen, 
RAW en standaards te treden? 

Verzin een list: Seminar en AsfaltKwaliteitsLoket

Ontwikkeling WMA met hergebruik

Definitie

EAPA, 2014:
• Koud, halfwarm

• Reparaties

• Warm
• 100-150°C

• Heet
• 120-190°C

Duurzaamheidsverslag IenW 2020.
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Warm asfalt

Asfaltdag 2012, eerste en laatste slide

CROW publicatie 180, 2003

Eigenschappen

• LEAB ontwikkeling sinds eind vorige eeuw

• Eerst in een AMI geproduceerd en ontwikkeld, pas daarna in het laboratorium

• Temperatuur tijdens het productieproces:
- 95⁰C als alleen nieuwe bouwstoffen worden gebruikt (half warm mix)
- 105⁰C als ook PR wordt toegepast (warm mix)

• Schuimeigenschappen véél hoger dan bekend uit de literatuur

• Gebruik van standaard bouwstoffen, standaard AMI’s en standaard verwerkings-
apparatuur (spreidmachine en walsen)

• Geen nabehandeling of afkoeltijd (curing) nodig na verdichting, dus eerder beschikbaar 
voor weggebruikers

• Functionele eigenschappen vallen in dezelfde RAW-klassen als heet geproduceerde 
asfaltmengsels

15

16



14-9-2022

9

Het AsfaltNu-schuimsysteem

Water

Bitumen

Water

Bitumen

Expansiekamer

Mengkamer Normale schuimbalk

AsfaltNu-schuimbalk

Eigenschappen

Type test TT318 TT319 TT362 TT363 TT354 TT355 TT374 TT373 RAW-eisen

Gradering  [mm] 16 22 16 22 16 22 16 22

Min. aggregaat Morene Kalksteen Bestone Rebeastone

RAP                 [%] 50 50 60 60 50 50 60 60

ITRS                 [%] 80 83 80 82 81 85 82 87 > 60

Smix [MPa] 9685 9685 8656 9680 8184 8218 9643 9157 > 7000

ε6 [µm/m] 92 92 94 96 95 93 99 94 > 70

fc,max [µm/m/N] 0,09 0,09 0,26 0,34 0,19 0,30 0,34 0,22 < 0,4

Type-onderzoeken voor AC bin/base mengsels:
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Eigenschappen

Type-onderzoeken voor AC surf mengsels:

Type test TT397 TT398 TT403 TT402 RAW-eisen

Gradering  [mm] 11 16 11 16

Min. Aggregaat Morene Bestone

RAP    [%] 30 30 30 30

ITRS    [%] 84 91 80 80 > 80

Smix [MPa] 5397 5503 5328 6199 > 3600

ε6 [µm/m] 136 123 127 129 > 100

fc,max [µm/m/N] 0,53 0,25 0,28 0,20 < 0,4

Er volgt een brief voor ZOAB / PA
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Onderzoek Engelse RWS: Highways 
England

Multiple nozzles guarantee good quality regardless of 
bitumen percentage

Conclusie is dezelfde

AC 20 Dense 40/60, rutting sensitivity 

AC 20 Dense 40/60 30% RA, 
Water sensitivity
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Ontwikkeling van WMA met hergebruik

Bij 100% transitie 
bij provincie en 
rijk 40% van de 
markt: No market

Gemeenten zijn 
key player!

• Inspuiting van een zachte 
bitumen c.q. verjongingsolie 
in de paralleltrommel.

• Inweken van asfaltgranulaat 
in de warme bunker.

• Doseren in weegbak

• Mengen met nieuwe 
bouwstoffen + 
schuimbitumen

Beste van twee werelden

Het Greenway-verjongingsysteem
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• De verjonger
reactiveert de oude 
bitumen.

• Verjonger verhoogd 
de verwerkbaarheid 
van het product ook 
bij hoger aandeel 
hergebruik 
hergebruik.

Beste van twee werelden

Het Greenway-verjongingsysteem

Beste van twee werelden

Invloed van verjonger

Laboratorium zwarte trommel
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Vandaag

+        =
WM

Mengselsamenstelling en –kwaliteit en ook  Productiemethode

Experimenteren met fabrieken Emissiemetingen

Urban Mining: zeven, kneuzen, scheiden Lage temperatuur + hergebruik

Investeren in de toekomst

Risico beperking

Morgen
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Morgen

Belang AsfaltKwaliteitsLoket
Product Leverancier TRL-

niveau

KWS-DZOAB 16 50% PR KWS TRL4

KWS-DZOAB 16 50% PR KWS TRL7

KonwéCO2 85% KWS TRL7

LEAB AsfaltNu TRL9

KonwéGreen W KWS TRL7

LE2AP DZOAB 95% circulair AsfaltNu TRL4

LEAB DZOAB 80% Circulair AsfaltNu TRL7

KonwéCO2 100% KWS TRL6

SMA Circulair KWS TRL7

DZOAB 16 met 60% asfaltgranulaat Dura Vermeer TRL4

DZOAB 16 met 60% asfaltgranulaat AsfaltNu TRL7

R2R PMB als bitumenvervanger 
TL/OL asfaltmengsels

Dura Vermeer TRL7
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Belang AsfaltKwaliteitsLoket

Ontwikkeling van WMA met hergebruik

Bij 100% transitie 
bij provincie en 
rijk 40% van de 
markt: No market

Gemeenten zijn 
key player!
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Met z’n allen

WMAsfaltNu en haar LE2AP doorontwikkeling kan alleen 
geproduceerd worden nadat AMI’s worden omgebouwd
(zowel fysiek als besturing), 
en
als er TypeTests beschikbaar zijn. 

Dit kan alleen als er een gesloten businesscase is en dat 
vraagt om voldoende grote afname. 

De impact van deze innovaties op de duurzaamheid van 
de asfaltketen is allen significant bij voldoende grote 
afname.

1

2

3

Belang AsfaltKwaliteitsLoket
AsfaltKwaliteitsLoket:

- Opdrachtgevers: maakt kennis en 
onderbouwing beschikbaar.

- Opdrachtnemers: maakt bedienen 
belangrijkste opdrachtgever 
effectief. 

- Onafhankelijk
- Experts van landelijk niveau
- Specialisten per onderwerp
- Transparant

- Geen verkooppraatjes
- Geen persoonlijke voorkeuren
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Na de pauze….

Koffiepauze

Introductie 
dilemma’s
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Gemeenten

Dilemma #1

- Kennis bij de belangrijkste opdrachtgever “de gemeente” is >100 maal duurder 
dan bij de grootste opdrachtgever. 

- Beperkte middelen bij de gemeente maken het daardoor lastig om onderbouwd bij 
te dragen aan de transitie van de asfaltketen.

- Terugvallen op ervaring en bestaande normen en standaards is comfortabel, maar 
leidt tot meer van hetzelfde en maakt de transitie van de asfaltketen onmogelijk.

Nederland heeft de gemeenten nodig om de transitie vorm te geven!

Hoe kan de belangrijkste opdrachtgever individueel, beheerst & 
onderbouwd de transitie van de asfaltketen helpen vormgeven? 

Producenten

Dilemma #2

- Budgetten en capaciteit bij producenten zijn beperkt. Inzet voor de grootste 
opdrachtgever is >100 maal effectiever dan voor de belangrijkste opdrachtgever.

- Producenten werken graag effectief en zetten in op een partij die te klein is om 
de transitie vorm te geven. Hierdoor blijft de impact van een eventuele 
verandering beperkt en zal een businesscase niet sluiten. 

- Inzet op de belangrijkste opdrachtgever, de gemeente, is niet effectief. 

Producenten hebben de gemeenten nodig om de transitie vorm te geven!

Hoe kunnen producenten de belangrijkste opdrachtgever effectief 
helpen bij de vormgeving van de transitie van de asfaltketen?
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CROW AsfaltKwaliteitsLoket

Dilemma #3

- Wij zijn niet de eersten die dit zien.
- Nederland is het land van de doodlopende innovaties.
- Individuele proefvakken en proefnemingen, geen 

collectiefgeheugen of collectieve beoordeling.
- Innoveren en transformeren op niveau van individuele 

gemeentelijke projecten werkt niet.  

De transitie is groot en vraagt om bundeling van krachten 
bij de grootste opdrachtgever.

Hoe kan het AKL 345 gemeentes helpen de 
duurzaamheidstranstie in de praktijk te brengen? 

Brainstormen in groepjes 
met een bakje koffie.

Gaat u staan bij de statafel 
met uw kleur

Terugkoppeling door 1 
groepslid, 

gevolgd door een open 
dialoog

20 min

15 min

Brainstormen en Dialoog

Deelnemers
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Brainstormsessie en dialoog over de stellingen:

1. Hoe kan de belangrijkste opdrachtgever individueel, beheerst & 
onderbouwd de transitie van de asfaltketen helpen vormgeven?

2. Hoe kunnen producenten de belangrijkste opdrachtgever effectief 
helpen bij de vormgeving van de transitie van de asfaltketen?

3. Hoe kan het AKL 345 gemeentes helpen de duurzaamheidstranstie in 
de praktijk te brengen?

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening! 

Brainstormen en Dialoog

Afsluiting
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Klimaatdrammer

Als de druk maar hoog genoeg is….

Uitdagingen gaan niet weg. Druk neemt toe.

AsfaltNu wil voordat alles vloeibaar wordt gecontroleerd de transitie 
inzetten met zorg voor Kwaliteit, Techniek, Kosten, Risico >>> Milieu

Klimaatdrammer

Als de druk maar hoog genoeg is….

Bedankt voor de leerzame middag en de koffie
of gecontroleerd samen de transitie vormgeven.

Dit is de eerste seminar

Hoe pakken we dit verder op?

Is er interesse? 

Zo ja, dan is er TCL. Dus kunnen TRL en TCL naar level 9. Hoe?
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