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Bemoedigende resultaten LE2AP

Binnen het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements) wordt 
door BAM bemoedigende resultaten geboekt. LE2AP wil zowel de uitstoot van schadelijke 
stoffen als de productie van verkeerslawaai reduceren, vandaar het kwadraat bij Emission. 

Een belangrijke ontwikkeling is de scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) 
en grovere fracties (steen). De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie 

kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit maakt het mogelijk om hoogwaardige asfalt-
mengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen. 

Ontwerpprocedé voor teruggewonnen mastiek

Voor de scheiding van bitumen en steen 
wordt bij BAM gebruik gemaakt van 
een asfaltscheider waarin oud asfalt 
met hoge snelheid tegen een metalen 
wand wordt gegooid. Hierdoor ontstaan 
tijdens de impact lastpulsen met zeer 
hoge frequenties. Bij deze frequenties 
gedraagt de mastiek zich als glas, waar
door deze verbrijzelt en van de steen af 
valt. Met de inzet van zeven worden de 
diverse steenfracties hierna gescheiden 
van de mastiek. De teruggewonnen 

steenfracties bevatten zeer weinig bitu
men, terwijl de teruggewonnen mastiek 
juist veel bitumen bevat. 

Teruggewonnen mastiek 
Om de mastiek te kunnen hergebruiken, 
wordt deze verhit tot 160-170°C. Aan de 
teruggewonnen mastiek worden verse 
bitumen en een verjonger toegevoegd. 
De mastiek wordt bovendien gehom
ogeniseerd. Door de mastiek op deze 

wijze te bwerken, treden problemen die 
veel voorkomen bij gangbare vormen 
van recyclen, niet op. Denk hierbij aan 
onvoldoende menging van oude en nieu
we bitumen, onvoldoende diffusie tus
sen verschillende componenten of een 
gelaagde stijfheid van de mastiekfilm 
rond steentjes, niet op. Bovendien wordt 
de teruggewonnen mastiek buiten de 
asfalttrommels gehouden, waardoor de 
bitumen niet onnodig veroudert of zelfs 
verbrandt. Dit heeft positieve gevolgen 
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van een bitumen als ontworpen met de 
bitumenontwerpmethode, is gebaseerd 
op de volgende mastiekeigenschappen:

- Respons Master Curve (MC) van maag
delijke LE2AP-mastiek. De MC van de 
maagdelijke LE2AP-mastiek is gelijk aan 
die van verse mastiek. De MC van een 
mastiek heeft een relatie met de stijf
heid, spoorvormingsgevoeligheid en het 
lagetemperatuurgedrag  van mengsels 
die met deze mastiek worden geprodu
ceerd.

- Respons MC van verouderde 
LE2AP-mastiek. LE2AP-mastiek mag 
niet sneller verouderen dan verse 
mastiek. Door de MC van verouderde 
LE2AP-mastiek te vergelijken met die van 
niet-verouderde LE2AP-mastiek is de ver
ouderingsgevoeligheid van de mastiek 
bepaald. Gebleken is dat LE2AP-mastiek 
minder snel verouderd dan verse mas
tiek. 

- Vermoeiing van verouderde mastiek. 
Mastiek houdt een asfaltmengsel bij 
elkaar en moet dit zo lang als mogelijk 
blijven doen. De vermoeiingseigenschap
pen van mastiek zeggen hierdoor iets 
over de vermoeiingseigenschappen van 
een asfaltmengsel gemaakt met deze 
mastiek. Gebleken is dat de vermoei
ingseigenschappen van LE2AP-mastiek 
beter zijn dan die van verse mastiek.

3. Steenslag/Mengsel 
Het miljoenen jaren oude stenen ge
beurt in een periode van 10 tot 25 jaar 
in de weg niet zo heel veel. Dit roept 
de verwachting op dat het mengen van 
een bepaalde gradering van deze te-
ruggewonnen steen met hoogwaardige 
LE2AP-mastiek per definitie moet leiden 
tot een zeer hoogwaardig asfaltmengsel.  

voor de kwaliteit van het geproduceerde 
asfalt en vermindert bovendien de mi
lieubelasting. De samenstelling van de 
teruggewonnen en bewerkte mastiek is 
zo gekozen dat deze kan worden toege
past bij de productie van de gangbaarste 
Nederlandse asfaltmengsels. 

Om te garanderen dat LE2APmengsels 
met meer dan 80 procent recycling altijd 
minimaal gelijkwaardig zijn aan gang
bare mengsels met geen of veel minder 
recycling, wordt bij de ontwikkeling van 
LE2AP gelijkwaardigheid op drie niveaus 
noodzakelijk geacht: bitumen, mastiek, 
steenslag/mengsel. Deze benadering 
is gebaseerd op denken in termen van 
componentgedrag. Asfalt is immers in 
zekere mate magie: er is veel bekend, 
maar niet alles. Door er voor te zorgen 
dat de samenstelling van LE2APasfalt 
gelijk is aan dat van conventionele as
faltmengsels en er bovendien voor te 

zorgen dat het gedrag van de diverse 
mengselcomponenten gelijk is, wordt 
gelijkwaardigheid op mengselniveau 
afgedwongen. 
 
1. Bitumen 
Bitumen is de bindende component in 
asfaltmengsels. De bitumen in de terug
gewonnen mastiek is verouderd en niet 
meer gelijkwaardig aan verse bitumen. 
Door toevoeging van verse bitumen en 
verjonger wordt de teruggewonnen bi
tumen verrijkt en gelijkwaardig gemaakt 
aan verse bitumen.  
Om te garanderen dat de bitumen in 
LE2AP-mengsels altijd minimaal gelijk
waardig is aan verse bitumen heeft BAM 
een bitumenontwerpmethode ontwik
keld waarmee de eigenschappen van 
een willekeurig mengsel van oude bitu
men, verse bitumen en een verjonger 
worden voorspeld. 

2. Mastiek 
Mastiek (het mengsel van bitumen, (vul)
stof en zand) vormt het eigenlijke bin
dende medium in asfalt. Mastiek bevat 
veel bitumen, maar juist ook (vul)stof en 
zand. Door de toevoeging van (vul)stof 
en zand wordt de hoeveelheid bindmid
del vergroot en worden de eigenschap
pen van dit bindmiddel verbeterd.  
In LE2AP is een standaard mastiek 
gedefinieerd. Deze mastiek heeft een 
vast percentage bitumen en gecon
troleerde eigenschappen. Dit garandeert 
dat zowel de eigenschappen van de bitu
men als het bitumenpercentage van de 
LE2AP-mastiek constant zijn.  
Van de component mastiek is gelijk-
waardigheid op een veelheid van ei
genschappen gecontroleerd. Een mas-
tiekontwerpmethode is op basis van dit 
laboratoriumonderzoek opgesteld. De 
mastiekontwerpmethode, die uitgaat 

Met proeven op kleine proefstukjes met een diameter van 6 mm kunnen de eigenschappan 
van LE2AP-mastiek nauwkeurig worden bepaald. Zichtbaar zijn de proefstukjes in de be-
proevingsmachine (DSR)
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Het project zit nu in de fase waarin dit 
wordt geverifieerd. De eerste proeven 
betroffen de watergevoeligheid van 
ZOAB. De LE2AP-ZOAB is hierbij zo ont
worpen dat de hoeveelheid steen en 
mastiek precies overeen komt met die 
van de verse equivalent.

De proefnemingen geven aan dat de 
watergevoeligheid van een ZOABmeng
sel met LE2AP-mastiek even klein is als 
die van een equivalent vers mengsel. 
Hiermee vormen deze proeven de eerste 
indicatie dat de LE2AP benadering zal 
werken. 
 
Uit het lab 
Het ontwerpprocedé dat in het asfaltla-
boratorium van BAM Infra is ontwikkeld, 
stelt het LE2APteam in staat te allen 
tijde kwalitatief hoogwaardig mastiek 
te produceren. Omdat mastiek de bin-
dende component van asfalt is, wekt het 
geen verbazing dat LE2AP het ook meng
seltechnisch goed lijkt te doen. Er zijn 
zelfs indicaties dat LE2AP-mengsels (het 
gaat buiten ZOAB ook om andere typen 
mengsels) beter zullen acteren dan hun 
verse equivalenten of equivalenten met 
minder recycling. Het is dus tijd om 
LE2AP uit het laboratorium te halen. 

BAM heeft al eerder in het project in
gezet op het scheiden van oud asfalt. De 
teruggewonnen steenslag is ingezet bij 
de productie van nieuw asfalt. Om ook 
de mastiekfractie te kunnen inzetten 
bij de productie van nieuw asfalt is de 
stap uit het laboratorium voor de helft 
gezet. Van laboratoriumproefstukjes van 
enkele grammen, is overgegaan op de 

batch productie van zo’n 100 kg mastiek. 
De schaal van mastiekproductie is hier
mee met een factor 1000 toegenomen. 
Daardoor is het mogelijk te onderzoeken 
hoe mastiek moet worden opgewarmd, 
verpompt en verschuimd. Bovendien 
kan met de 100 kg batch unit asfaltpla-
ten worden gemaakt en dat stelt BAM 
in staat om type onderzoek te doen op 
LE2APasfalt.

Naar de weg 
Midden 2015 moet BAM conform af
spraak met de Europese Unie 300 m2 
LE2AP-asfalt aanleggen. Dit vraagt om 
de volgende vergrotende stap met een 

factor 1000, van kilogrammen naar 
tonnen. Proefnemingen met de 100 kg 
batch unit hebben aangegeven dat de 
mastiek meng- en verpompbaar is. Met 
de lessen die dit heeft opgeleverd wordt 
nu gezocht naar de meest geschikte 
vormen van techniek om dit ook op de 
schaal van tonnen voor elkaar te krijgen. 
Met meer dan een schuin oog wordt 
 hierbij gekeken naar technieken die bij 
de productie en verwerking van gietas
falt worden gebruikt.

Horizontaal recyclen 
Het einddoel van LE2AP is horizontaal 
recyclen bij lage temperaturen. Dat doel 
komt steeds sneller dichterbij en ziet er 
als volgt uit.

 Oud asfalt wordt van de weg gefreesd. 
Door selectief frezen kan de kwali-
teit van de teruggewonnen steenslag 
worden gegarandeerd.  
- De mastiekfractie wordt verwarmd tot 
160-170°C. Tijdens dit proces worden 
verse bitumen en verjonger toegevoegd. 
De samenstelling van de mastiek wordt 
hierbij zodanig aangepast dat een 
standaard mastiek met bekende perfor
mance wordt verkregen. De hete ma-
stiek wordt constant geroerd waardoor 
deze homogeen wordt. Een homogene 
en kwalitatief zeer hoogwaardige ma-
stiek komt nu beschikbaar.

- Bij de productie van een nieuw meng
sel uit teruggewonnen grondstoffen is 
er nu volledige controle over het recept 
van het nieuwe mengsel en de kwaliteit 
van de grondstoffen. Dit is onafhankelijk 

De laboratorium-unit waarmee LE2AP-mastiek wordt geproduceerd
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van het recept en de kwaliteit van het 
mengsel waaruit de grondstoffen zijn 
teruggewonnen. Een nieuw mengsel 
ontstaat nu door diverse steenfracties te 
mengen met de juiste hoeveelheid stan
daardmastiek. Kleine afwijkingen tussen 
de samenstelling van de standaard
mastiek en de mastiek van het nieuwe 
mengsel worden gecompenseerd door 
toevoe ging van verse bitumen, (vul)stof 
of zand. 

 Omdat er met LE2AP volledige controle 
is verkregen over de kwaliteit van de 
grondstoffen en het recept van het te 
produceren mengsel is LE2AP bij uitstek 
geschikt om juist deklagen, de bovenste 
asfaltlaag, te recyclen in nieuwe dekla
gen. Hier ligt een groot deel van de winst 
van LE2AP, omdat deklagen, door hun 
hoge kwaliteit, met gangbare technieken 
niet of nauwelijks recyclebaar zijn. Met 

LE2AP wordt het dus mogelijk om hoog
waardige, geluidreducerende deklagen 
te produceren op basis van teruggewon
nen grondstoffen. 
  
- Ten slotte heeft BAM LEAB, Laag Ener
gie Asfalt Beton. LEAB is in eigen beheer 
door BAM ontwikkeld. BAM beschikt als 
enige wegenbouwer over een verklaring 
waarin RWS aangeeft dat LEAB onder- en 
tussenlagen gelijkwaardig zijn aan hun 
heet geproduceerde equivalenten. BAM 
zet in het LE2AP project haar kennis over 
verschuimen in met als doel mastiek te 
verschuimen. Door mastiek te verschui
men wordt het met LE2AP mogelijk om 
bij verlaagde temperatuur hoogwaardig 
asfalt te recyclen.

Eén kilometer 
In 2016 mag BAM  bewijzen dat LE2AP 
realistisch is door 1 km deklaag aan te 
leggen met de volgende eigenschappen:

>80% recycling 
>7 dB initiële geluidreductie 
>Geproduceerd bij <80°C.

Deze kilometer weg is het einddoel van 
LE2AP.

 
Rien Huurman, Research &  
Development Manager BAM Infra 

Het verloop van de stijfheid (G*) en de fasehoek (δ) van mastiek met de frequentie vormt 
een mechanische vingerafdruk van mastiek. De figuur toont deze vingerafdruk bij 20°C voor 
mastiek gemaakt van nieuwe grondstoffen en een 3-tal LE2AP-mastieken. Zichtbaar is dat de 
mechanische vingerafdruk van LE2AP-mastiek gelijk is aan die van verse mastiek


