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Agenda
• Introductie

̶ Visie Provincie Gelderland
̶ Visie AsfaltNu
̶ Hergebruik Asfalt (Protocol Freesasfalt)
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Presentatie Gelderland
Robert Rouwenhorst



Duurzaamheid (circulariteit)

MKI

Robert Rouwenhorst



Mega Duurzaam?



Wat gebeurt er op het gebied van 
duurzaamheid in de metrokaart?
SAMP – tactische doelen
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• In 2035 zijn alle vitale wegen klimaatadaptief. 
De beschikbaarheid van nooddiensten moet in 
2050 gelijk zijn aan 2018

Klimaatadaptatie

• 2030 is er 55% minder CO2-uitstoot t.o.v. 
2018 

• In 2050 klimaatneutraal
Klimaatmitigatie

• In 2030 gebruiken we 50% minder primaire 
grondstoffen t.o.v. 2018

Circulaire 
economie

• Vanaf 2022 wordt voor alle knelpunten 
verkend of er een natuur inclusievere 
oplossing is. 

Biodiversiteit



Gelders Ambitieweb
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Oud denken:
• Hoe krijgen we een mengsel dat zo lang mogelijk mee kan gaan, passend bij 

het gebruik, inrichting en functie van de weg.

Gaaf Gelderland:
• Hoe kunnen we bestaande bouwstoffen zo kwalitatief mogelijk hergebruiken 

(horizontale recycling) 

Huidig inzicht:
• Er komt nationaal gezien onvoldoende materiaal vrij om hoogwaardig hergebruikt te 

worden. Vandaar dat we op zoek zijn naar de balans tussen mate van recycling en 
langere levensduur. 

Ontwikkeling
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Bewustwording
• Om 50% primaire grondstoffen te besparen in 2030 moeten we NU 

doorpakken.

• Ontwikkeling:
Van denken in termen van óf MKI;  óf levensduur’ óf meer hergebruik, 
naar een optimum tussen mate van hergebruik en lange levensduur

Vooruit kijken.
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• Waarde areaal
1) Steenslag (soort en grootte)
2) Bitumen (soort en hoeveelheid)
3) Eventueel vulstof

• Als eerste stap zetten we de focus op de bouwstoffen van een asfalt deklaag. Daarna moeten de overige 
lagen volgen. 

• 2022-2023: beproeven hoe asfalt beter gefreesd kan worden om zoveel mogelijk hoogwaardig 
materiaal te verkrijgen

2. Vooruitkijken
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Publicatie 210

Onderzoek naar wel of geen teer aanwezig.



AP04
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• Informatiebehoefte bij marktpartijen
• Om een goede inschatting te kunnen maken of horizontale recycling binnen 

een project of andersoortig hoogwaardig hergebruik zinvol is , is minimaal 
de volgende informatie nodig:

• 1. Welke grof aggregaat. (benaming volgens de norm NEN-EN 13043 en 
NEN 6240. Naast steenslag wordt/zijn er ook wel andere materialen 
toegepast?

• Korrelvorm 
• Type  (1, 2 of 3) 

• 2.Welke additieven
• Soort bitumenmodificatie 
• Vezel (geen cellulosevezel)
• kleurstof
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• 3.Penetratie en aandeel bitumen

• 4.Welk type wapening, op welke plaatsen in het asfaltpakket aanwezig is
Dit is niet van belang voor de kwaliteit van het freesasfalt, maar is 
bruikbare informatie voor het frezen zelf.

• De functionele vraag stelling is eigenlijk hoe kunnen we het beste onze asfalt 
soorten dusdanig oogsten zodat we deze op een zo’n hoogwaardige manier 
kunnen hergebruiken. Van de hoogwaardige deklaag weten we al wat de 
ingrediënten zijn, maar weten nog niet hoe we het materiaal moeten oogsten 
en bewerken voor hergebruik in onze eigen deklagen.
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Hoe en wat moeten we nu precies 
onderzoeken?
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Presentatie AsfaltNu
Rien Huurman





Noodzaak
Wetenschappelijke realiteit: 1972

Maatschappelijke realiteit: wordt per dag sterker 

Politieke realiteit: 2015-2016

Juridische realiteit: 2015 - Nu

Sea level measured in Dutch coastal stations



Noodzaak



Deklagen 

- Mengsels met hoogst mogelijk kwaliteit
- Belasting op draagkracht,  
- Belasting door weer & wind, 
- Belasting door banden. 



Deklagen 
- Mengsels met hoogst mogelijk kwaliteit
- Controle over samenstelling en kwaliteit grondstoffen
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Deklagen 

Er zijn technieken controle te behouden over de mengsel-
samenstelling en de kwaliteit van het bindmiddel.

- Mengsels met hoogst mogelijk kwaliteit
- Controle over samenstelling en kwaliteit grondstoffen



Deklagen 

- DGD: steenslag 2
- ZOAB: steenslag 3
- SMA: steenslag 2
- AC surf: steenslag 2

Weerstand tegen polijsten van de 
steenslag ligt vast met het mineraal



Stroefheid 

Polished Stone Value, PSV-waarde, 
wordt in laboratorium bepaald.
- Relatie tussen stroefheidsontwikkeling en 

weerstand tegen polijsten: PSV
- Eind 2004 toch ongelukken: PSV53 werd PSV58
- Ook zoektocht naar betere proeven: FAP



Stroefheid 
Friction After Polishing met Wehner-Schultze proef



Stroefheid 

Praktijkproef: eerder gebruik



Stroefheid 

Belasting door weer & wind nee nee ja

Schaal van de wielbelasting 10% 10% 100%

Duur van de proef < 1 week < 1 week 15 jaar
Polijsten Grof en fijn 

polijstmiddel
In rubber 

ingegoten zand
Commerciële 

banden



Stroefheid 

Belasting

Meting SRT Remmend proefstuk Proef 72



Interpretatie van de praktijkproef 
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Interpretatie van de praktijkproef 

𝑺𝑻𝑹 = 𝒂𝟏 + 𝒃𝟏log(N)

Vergelijking met 2 onbekenden ligt vast met twee punten:
- 1 punt bij start praktijkproef of ergens gedurende de praktijkproef.
- 1 punt voor beëindiging van de praktijkproef.



Voorbeelden van de praktijkproef

Belasting: 5700 vtg/dag
Leeftijd: 12 jaar

Ncumulatief: 25 miljoen vtg
STR50: 0.51

Nlimiet: 16 miljoen vtg



Voorbeelden van de praktijkproef

Belasting: 5700 vtg/dag
Leeftijd: 12 jaar

Ncumulatief: 25 miljoen vtg
STR50: 0.54 

Nlimiet: 35 miljoen vtg



Voorbeelden van de praktijkproef

●59●57

●53
●53●52

●61

●61

PSV53

PSV58

PSV61

Door 

combinatie van 

metingen kan 

relatie worden 

gelegd tussen 

STR en PSV.



Conclusie/discussie 

-Waarom gebruiken we de meest nauwkeurige 
polijstproef niet?
-Met te ontwikkelen duiding van de praktijkproef 
zullen risico’s van hergebruik (met betrekking tot 
stroefheid) verkleinen i.p.v vergroten.

-Meer algemeen: eerste gebruik kan een certificaat 
van bekende kwaliteit zijn.   
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Protocol Freesasfalt 2022
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Protocol Freesasfalt
• Protocol Freesasfalt 2022

̶ Om een goede inschatting te kunnen maken of horizontale recycling binnen een project 
zinvol is

̶ Uniforme wijze vaststellen en aanleveren kwaliteit bestaande verharding
̶ Projecten ≥ 20.000m2

̶ Aanvullend op CROW 210
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Benodigde gegevens
• Aggregaat

̶ Herkomst (nice to have)
̶ Korrelvorm
̶ Korrelverdeling
̶ Type (1,2 of 3)

• Bindmiddel
̶ Herkomst (nice to have)
̶ Aandeel
̶ Penetratie
̶ Modificatie
̶ Soort Modificatie (nice to have)
̶ Vezels

• Overige info
̶ Wapening (ligging en soort)

Samenstelling asfaltmengsels
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Relevante informatie
• Mengselsdocumenten

o Vooronderzoeken / Mengselinformatie
o CE-verklaringen
o Prestatie verklaringen
o Verkorte verslagen
o BVO

• Informatie over aanwezigheid van wapening
• Opleverrapporten
• Meetgegevens

o Stroefheid
o Wegensscan
o Levensduur
o Informatie boorkernen
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Bedankt voor de aandacht


