
Low Emission 2 Asphalt Pavement
LIFE 12 ENV/NL/000739

LAYMAN REPORT

Beneficiary Name:    Royal BAM Group N.V. 
Project Duration:    4 Years
Total cost and EU contribution:  € 4.9 million, net contribution through Life program of € 1.28 million
Contact:     www.bamle2ap.com or www.bam.com

http://www.bamle2ap.com
http://www.bam.com


Introductie

Het aanleggen, onderhouden en renoveren van wegen heeft een 
grote impact op het milieu en zorgt voor diverse milieu gerelateer-
de problemen. Tijdens de productie van asfalt worden primaire 
grondstoffen gebruikt en wordt er energie gebruikt met de daaraan 
gerelateerde uitstoot van milieu schadelijke stoffen als gevolg. Ook 
in de gebruiksfase belasten wegen het milieu, omwonenden onder-
vinden hinder van verkeersgeluid en worden belast met fijnstof en 
uitlaatgassen. 

In Nederland is ongeveer 90% van de snelwegen voorzien van een 
ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) deklaag omdat dit type asfalt weg-
geluid reduceert én splash en spray tijdens regen voorkomt of zeer 
sterk vermindert. Laatst genoemde vermindert de terugval van 
wegcapaciteit tijdens regen. Regulier enkellaags ZOAB bevat veelal 
geen hergebruik en wordt geproduceerd bij 165-170°C. Incidenteel 
wordt enkellaags ZOAB geproduceerd met 30% hergebruik. Door 
op een reguliere manier asfalt met hergebruik te produceren neemt 
de uitstoot van milieu schadelijke stoffen toe omdat oud asfalt met 
bitumen, tot 165-170°C moet worden verwarmd. Om ZOAB nog 
stiller te maken is 2-laags ZOAB geïntroduceerd. Bij 2-laags ZOAB 
wordt op een grove ZOAB onderlaag een fijne ZOAB toplaag aan-
gebracht. De toplaag bevat geen hergebruik en wordt met toepas-
sing van Polymeer Gemodificeerd Bitumen, PMB, geproduceerd 
bij 190-210°C. Asfalt met PMB is o.a. door de hogere productie-
temperatuur niet of erg moeilijk te hergebruiken. Via het LIFE-pro-
gramma van de Europese Commissie heeft BAM de financiële steun 
ontvangen die nodig was om te demonstreren dat het mogelijk is 
om ZOAB te produceren bij 80°C, dat voor minimaal 80% bestaat 
uit hergebruikt materiaal, bij de productie aanmerkelijk minder uit-
stoot produceert en dat op de weg een initiële geluidsreductie van 
minimaal 7 dB(A) heeft.

BAM heeft ruim vier jaar onderzoek gedaan voordat ze met proef-
vakken de praktijktest kon aangaan. De onderzoeken hebben zich 
gericht op 1) het scheiden van oud asfalt, 2) het behandelen van 
teruggewonnen mastiek (de lijm die asfalt bij elkaar houdt), 3) het 
ontwerpen van asfalt met zowel teruggewonnen steen als terugge-
wonnen mastiek en 4) de techniek van het verschuimen van mas-
tiek. De totale projectkosten bedroegen € 4,9 miljoen, waarvan € 
1,28 miljoen werd bijgedragen door het Europese Life programma.

Introduction

Construction, maintenance and renovation 
of roads have major environmental impact 
causing various environmental issues. Du-
ring the production of hot mix asphalt, pri-
mary resources are consumed and energy 
is used resulting in related emissions. Also 
in their usage phase roads put a burden on 
the environment. Residents are affected by 
noise hindrance and subjected to particula-
te matter and exhaust emissions. 

In the Netherlands, approximately 90% of 
the primary road network has some type 
of noise reducing porous asphalt, PA, surfa-
cing. PA also limits splash and spray during 
wet conditions and thus helps to maintain 
road capacity in wet conditions. Standard 
single layer PA is produced at 165°-170°C 
and does not contain reclaimed materials, 
incidentally 30% of reclaimed PA is used in 
the production of new standard PA. The 
production of new asphalt including re-
claimed material in the common manner 
results in increasing emissions because 
the reclaimed asphalt containing bitumen 
must be heated to 165°-170°C .

To further increase the noise reducing 
properties of PA, 2-layer PA was introdu-
ced. The bottom layer of 2L-PA consists of 
a layer PA over which a much finer top layer 
PA is applied. The finer top layer does not 
contain any reclaimed material, is produ-
ced using Polymer Modified Bitumen, PMB, 
at 190-210°C. Mainly because the high pro-
duction temperature the reuse of asphalt 
containing PMB is troublesome or impos-
sible. 

The financial support of the European Com-
mission by its Life program, enabled BAM 
to demonstrate that it is possible to produ-
ce PA at 80°C, including no less than 80 % 
reclaimed material, that during production 
results in a very strong reduction of emissi-
ons and provides an initial reduction of traf-
fic noise with not less than 7 dB(A). 

BAM spent over 4 years researching the in-
novative PA and its production before she 
could proceed with the installation of test 
sections. Research concentrated on 1) the 
decomposition of reclaimed asphalt into 
its components, 2) treatment of reclaimed 
mortar (the glue that binds asphalt), 3) mix 
design using reclaimed stone and 4) reclai-
med mortar and mortar foaming techni-
ques. 

Total project costs amounted € 4.9 million, 
of which € 1.28 million was contributed 
through the Life program. 



Stap 1: Horizontaal recyclen van zeer open asfaltbeton.

Asfalt bestaat uit 1) steen: korrelmaat > 2 mm, 2) zand: korrelmaat 
0,063 – 2,0 mm, 3) stof: korrelmaat < 0,063 mm en 4) bitumen. In 
2014 is BAM in Moerdijk gestart met het op semi full scale testen 
van een innovatieve techniek om asfalt te scheiden in steen en mas-
tiek. In dit proces wordt oud asfalt met hoge snelheid tegen een 
stalen wand gegooid. Door de impact met deze wand en andere as-
faltdeeltjes wordt de mastiekfilm rond de steentjes verwijderd. Hier 
door ontstaat een granulair mengsel dat door middel van zeven kan 
worden opgedeeld in mastiek < 2mm en steen, > 2 mm, in diverse 
fracties. 

 

De kwaliteit van het scheiden van oud asfalt (ZOAB) bleek deels af-
hankelijk te zijn van de weersomstandigheden. Begin 2015 heeft 
het expertteam van BAM kennis opgedaan over de relatie tussen 
het vochtpercentage in de te scheiden ZOAB en de kwaliteit van 
scheiden.
De experts constateerden dat het bitumengehalte, maar vooral het 
vochtgehalte van het inputmateriaal van invloed was op de hoe-
veelheid bitumen die na scheiding resteerde aan de teruggewon-
nen steen. Later in 2015 is de installatie verplaatst naar Maarssen 
(NL) en heeft BAM aanvullende kennis opgedaan met het scheiden 
van asfalt. Gecombineerd met de opgedane kennis van de opera-
tors leidde dit tot een verbetering van de kwaliteit van het eindpro-
duct. Hiermee was de doelstelling om zo min mogelijk bitumen aan 
de teruggewonnen steenfractie te hebben, en juist meer in de fijne 
fractie, bereikt. 

Met het productieproces onder controle, startte BAM een certifica-
tie proces met KIWA om het proces onder een “Factory Production 
Control” certificaat te produceren. Met dit certificaat, worden de 
herwonnen steenfracties 5-8 mm en 8-16 mm erkend als nieuwe 
bouwstoffen. Hierdoor kan het materiaal worden ingezet in nieuwe 
asfaltmengsels als vervanger van nieuwe steenslagen in plaats van 
gerecyclede steen 

Step 1: Horizontal recycling of Porous As-
phalt.

Asphalt consists of 1) stone: particle size 
>2 mm, 2) sand: particle size 0.063-2 mm, 
3) dust: particle size <0.063 mm and 4) bi-
tumen. In 2014 BAM started testing an in-
novative technique to decompose asphalt 
into stone and mastic on semi-full scale. A 
key issue in the decomposition process is 
that reclaimed asphalt is thrown against a 
steel wall at speed. Due to the impact with 
this wall and other asphalt particles the 
mortar film surrounding individual stones 
of the reclaimed asphalt is decomposed. 
This results in a granular mixture of un-
bound particles that is separated by scree-
ning so providing reclaimed mortar < 2 mm 
and stone > 2 mm in various fractions. 

The quality of reclaimed materials showed 
some dependency on weather conditions. 
Early 2015 knowledge about the correlati-
on between the moisture content in the re-
claimed asphalt and the quality of decom-
position was obtained. The technical LE2AP 
team found that the bitumen content, but 
especially the moisture content of the in-
put material (reclaimed PA) are of influence 
on the amount of bitumen adherent to the 
stone after decomposition. Later in 2015 
the machine was transported to the city of 
Maarssen and further insight was obtain-
ed into this phenomenon. Combined with 
the expertise of the operators this resulted 
in an increase of endproduct quality. With 
this the end goal of obtaining a reclaimed 
stone having as little as possible bitumen 
and a bitumen rich mortar was obtained.

Having control over the decomposition 
process and the quality of decomposed ma-
terials, BAM started a certification process 
with KIWA for obtaining a Factory Producti-
on Control certificate. With this certificate, 
the reclaimed stone fractions 5-8 mm and 
8-16 mm are recognized as new construc-
tion materials. These reclaimed stones are 
now available to produce new asphalt con-
crete. This implies that the reclaimed stone 
may be used to replace fresh aggregates in 
the production of asphalt instead of being 
labelled as recycled material.



Stap 2: Opwaarderen en homogeniseren van teruggewonnen 
mastiek.

Nu BAM uit oud asfalt steen en mastiek kan terugwinnen, is het 
zaak om de kwaliteit van deze teruggewonnen grondstoffen op te 
waarderen tot de kwaliteit van verse grondstoffen. Voor de diverse 
steenfracties > 2 mm bleek dit een eenvoudige opgave. Mineraal is 
immers miljoenen jaren oud en die paar jaar dat teruggewonnen 
steen in de weg heeft gefunctioneerd verandert daar weinig aan. 
Bovendien hangt er aan teruggewonnen steen nog 0,7 tot 1% bitu-
men. Deze bitumen is dus stevig gehecht aan of geïmpregneerd in 
de teruggewonnen steen. Het vermoeden bestaat dat dit werkt als 
een primer die van meerwaarde is bij de productie van nieuw asfalt.
Voor de teruggewonnen mastiek is de situatie geheel anders. Ten 
eerste is het bitumen in de mastiek een heel groot deel van haar 
flexibiliteit verloren; de mastiek is bros geworden. Om de mastiek 
haar oorspronkelijke flexibiliteit weer terug te geven moet de oude 
bitumen dus worden verjongd met een verjongingsmiddel. Daar-
naast bevat de mastiek minder bitumen dan verse mastiek voor 
ZOAB. De teruggewonnen mastiek moet dus verrijkt worden met 
verse (zachte) bitumen.

De verrijkte en behandelde mastiek die nu ontstaat, LE2AP-mas-
tiek, is in het laboratorium onderzocht en op basis van de uitkom-
sten heeft BAM een ontwerpmethode opgesteld. Mastiek, de lijm 
van asfalt, is vooral bij open geluidreducerende deklagen erg bepa-
lend voor de kwaliteit van het asfalt. De open structuur van open 
geluidreducerende deklagen maakt bovendien dat mastiek bloot-
staat aan de verouderende werking van weer en wind waardoor 
uiteindelijk schade aan het wegdek ontstaat. Vooral de weerstand 
van LE2AP-mastiek tegen veroudering heeft hierom veel aandacht 
gekregen. Bij het onderzoek aan LE2AP mastiek heeft BAM veelvul-
dig gebruik gemaakt van de DSR (Dynamic Shear Rheometer). De 
DSR verricht metingen aan kleine proefstukjes met een gewicht van 
ordergrootte 1 gram. Met de DSR kunnen hierdoor relatief veel me-
tingen worden verricht. Het is gelukt om uit oude mastiek een mas-
tiek te maken die gelijkwaardig is aan een verse mastiek, als je het 
vergelijkt vóórdat veroudering is opgetreden. De verouderingsge-
voeligheid van de behandelde en verrijkte teruggewonnen mastiek 
blijkt zelfs beter te zijn dan die van verse mastiek.

Step 2: Treating and homogenisation of 
reclaimed mortar.

Having the techniques to use reclaimed 
asphalt as a source of reclaimed stone and 
mortar, it is of importance to upgrade the 
quality of these reclaimed commodities to 
that of fresh commodities. For the various 
stone fractions > 2mm this proved a simple 
task. The stone mineral is millions of years 
old and having served in a pavement for 
some years did not change this situation 
too much. Furthermore the reclaimed sto-
ne contains 0.7 to 1% of bitumen. This bitu-
men is very good adhered to the reclaimed 
stone or may even have impregnated the 
reclaimed stone. There is a presumption 
that this adhered bitumen acts as a primer 
having added value when producing new 
asphalt on basis of reclaimed stone.

For reclaimed mortar the situation is much 
different. First of all the bitumen in reclai-
med mortar has lost most of its flexibility; 
the mortar has become brittle. To give lost 
flexibility back to reclaimed mortar, the old 
bitumen needs to be revitalised by means 
of rejuvenation. Furthermore reclaimed PA 
mortar contains less bitumen than fresh PA 
mortar. Reclaimed mortar thus has to be 
enriched with fresh (soft) bitumen. The en-
riched and treated mortar that is obtained 
now, LE2AP-mortar, is thoroughly labora-
tory tested and a mortar design method is 
developed. Mortar, the glue that binds asp-
halt, is decisive for mixture quality especi-
ally in case of open, noise reducing PA. The 
open structure of noise reducing surface 
layers furthermore implies that the mortar 
is subjected to the aging effects of the we-
ather, in all its aspects. This ultimately leads 
to road surface damage as a consequence 
of lost flexibility. Because of the previous, 
especially the aging susceptibility of LE-
2AP-mortar is given much attention.

During research on LE2AP-mortar, extensi-
ve use is made of the DSR, Dynamic Shear 
Rheometer. The DSR performs measu-
rements on small mortar samples with a 
mass in the order of 1 gram. This allows 
doing relatively many DSR tests on mortar. 
These tests showed that it is possible to use 
reclaimed mortar and treat it so that it is 
fully equivalent to a fresh virgin mortar. As 
a matter of fact, the aging susceptibility of 
this treated and homogenised reclaimed 
mortar proved even better than that of 
freshly produced mortar.



Bovenstaande afbeeldingen tonen aan dat LE2AP-mastiek in            
vergelijking tot verse mastiek gelijkwaardig is voor veroudering. 
Tijdens veroudering houdt LE2AP-mastiek haar flexibiliteit echter 
langer vast. Ook de vermoeiingeigenschappen van LE2AP-mastiek 
zijn na veroudering beter dan die van verse mastiek. 

The figures prove that virgin LE2AP-mortar 
is equivalent to virgin fresh mortar. Howe-
ver, during aging, LE2AP-mortar retains 
her flexibility better than fresh mortar. Also 
the fatigue properties after aging of LE-
2AP-mortar are better than those of aged 
freshly produced mortar. 



Stap 3: Ontwikkelen van een open geluid reducerend deklaag-
mengsel met een hoog recycling percentage, geproduceerd bij 
verlaagde temperatuur en met minimale emissies.

Met de beschikbaarheid van teruggewonnen hoogwaardige grond-
stoffen – steen in diverse fracties en opgewaardeerde en verrijkte 
mastiek – bestaat de volgende stap uit het maken van asfaltmeng-
sels met deze teruggewonnen grondstoffen. Omdat de opgewaar-
deerde en verrijkte mastiek kwalitatief minimaal gelijkwaardig is 
aan die van nieuwe mastiek werden bij deze stap weinig problemen 
verwacht. 
Eerst is een machine gebouwd waarmee tot 60 kg mastiek kon wor-
den verwarmd tot 170°C, verjongd en verrijkt. Door deze mastiek 
te mengen met teruggewonnen steen van ca. 170°C ontstond de 
eerste heet geproduceerde ZOAB met tot wel 93% hergebruikte 
materialen. De rafelingsweerstand en de watergevoeligheid van 
het eerste LE2AP-asfalt bleek niet onder te doen voor vers geprodu-
ceerde ZOAB.

Nadat het team met laboratoriumproeven had vastgesteld dat het 
geproduceerde asfalt van hoge kwaliteit was, is de machine waar-
mee mastiek kan worden verjongd, verrijkt en verwarmd tot 170°C, 
uitgebreid met een verschuimingssysteem. Hierbij is gebruik ge-
maakt van de kennis en kunde die BAM met de ontwikkeling van 
haar lage temperatuur asfalt LEAB heeft opgedaan. Met het ver-
schuimingssysteem is het mogelijk om een kleine hoeveelheid wa-
ter in de mastiek van 170°C te injecteren vlak voordat het met de 
teruggewonnen steen wordt gemengd. Hierdoor ontstaat een ge-
controleerde stoomexplosie die de mastiek verschuimt. Met proef-
nemingen heeft het team bepaald bij welke instellingen de machine 
het beste mastiekschuim opleverde. 

Met de aangepaste mastiekunit is hetzelfde asfalt met tot 93% her-
gebruik opnieuw geproduceerd, maar nu bij veel lagere tempera-
turen. Verschuimde mastiek is hiertoe gemengd met steen > 2 mm 
met een temperatuur van 80°C en meer. 
Omdat asfalt voor verreweg het grootste deel uit steen > 2 mm be-
staat wordt nu asfalt geproduceerd bij verlaagde temperatuur. Dit 
bespaart natuurlijk energie, maar reduceert ook heel sterk de uit-
stoot van schadelijke stoffen afkomstig uit oververhitte bitumen.

Step 3: Developing an open noise redu-
cing surface layer with high recycling 
rate, produced at lowered temperature 
and minimal emissions. 

Having the availability of high quality re-
claimed commodities (stone in various 
fractions and treated and enriched mortar) 
the next step is to produce high quality as-
phalt with these reclaimed commodities. 
As the quality of the treated and enriched 
LE2AP-mortar is at least equal to that of a 
freshly produced mortar, not many difficul-
ties were anticipated in this step. 
First, a machine that can enrich, rejuvena-
te and heat 60 kg of mortar to 170°C was 
designed and built. By mixing this mortar 
with reclaimed stone of approximately 
170°C the first hot PA with up to 93% reclai-
med material was produced. The raveling 
resistance and water susceptibility of this 
first LE2AP asphalt was at least equal to that 
of equivalent freshly produced mixtures. 

After laboratory tests had proven that the 
produced LE2AP PA was of good quality 
the machine used to heat and treat reclai-
med mortar was extended with a foaming 
device. Hereto use was made of the know-
ledge and experience BAM obtained during 
the development of her Low Temperature 
Asphalt; LEAB. The foaming device injects 
small quantities of water into the 170°C 
mortar just before it is mixed with reclai-
med stone. This results in a controlled 
steam explosion that foams the mortar. By 
trial and error the settings leading to the 
best mortar foam were determined.

By use of the extended mortar unit the PA 
consisting of 93% reclaimed material was 
again produced, but this time at much lo-
wer temperatures. Foamed mortar was 
hereto mixed with reclaimed stone > 2 mm 
of 80°C and more. As PA for the larger part 
consists of stone > 2 mm asphalt is now 
produced at lowered temperature. This 
obviously saves energy, but also reduces 
emissions that result from overheated bitu-
men (mortar).



De proefnemingen met asfalt dat voor 93% bestaat uit terugge-
wonnen materiaal en dat is geproduceerd bij 80°C en meer, hebben 
geleerd dat de verwerkbaarheid van asfalt van 80°C onvoldoen-
de is. Het bleek echter heel goed mogelijk om bij 100-110°C een 
verwerkbaar asfalt te produceren dat voor 93% bestaat uit terug-
gewonnen materiaal. Het expertteam heeft de stap van grammen 
naar kilogrammen met succes gezet. 

 De mastiek-unit met verschuimingssysteem. 

Nadat bekend was dat het mogelijk is om hoogwaardig asfalt met 
tot 93% hergebruik te produceren bij 100-110°C werd de aandacht 
in de laatste stap in de ontwikkeling van LE2AP-asfalt gericht op de 
asfalt installaties. Asfaltinstallaties zijn gebouwd om asfalt te pro-
duceren bij 165-190°C. In het productieproces kunnen tempera-
turen, vooral wanneer hergebruikte materialen worden gebruikt, 
lokaal oplopen tot meer dan 300°C. Bij deze hoge temperaturen 
wordt het bitumen in oud asfalt oververhit waardoor het bitumen 
deels verbrandt, schadelijke stoffen vrij komen en de kwaliteit ach-
teruit gaat. Allereerst heeft BAM getest welk verband er bestaat bij 
normale asfaltinstallaties en productietechnieken tussen de asfalt-
mengsels en de hoeveelheid uitstoot, specifiek op Asfaltcentrale 
Limburg BV in Stein. Vervolgens heeft het expertteam gekeken naar 
mogelijke nieuwe asfaltproductietechnieken waarbij de eindtem-
peratuur van asfalt met hoge percentages hergebruik kon afnemen 
tot 100-110°C en deze naast elkaar gezet. Uiteindelijk is er op Asfalt 
Produktie Maatschappij BV in Bergen op Zoom geïnvesteerd in een 
revolutionaire asfaltinstallatie die de emissies sterk reduceert. 

De BAC asfaltcentrale in Helmond is vervolgens tijdelijk aange-
past. Met ingehuurd materieel is het daar mogelijk gemaakt om 
LE2AP-mastiek via een zij-ingang de asfaltcentrale in te brengen 
en vlak voordat deze met de teruggewonnen steen van 100-110°C 
werd gemengd te verschuimen. Met de BAC centrale was het hierna 
mogelijk om asfalt te produceren bestaande uit LE2AP mastiek en 
teruggewonnen steen. Dit asfalt bestond tot 93% uit teruggewon-
nen materiaal.

The experiments with asphalt containing 
93% reclaimed material and produced at 
80°C have learned that the workability of 
PA at 80°C is inadequate. However, it was 
also found that it is very feasible to produce 
a workable asphalt mixture consisting 93% 
reclaimed material at 100-110°C. With this 
observation, the step from grams (DSR) to 
kilograms was successfully set. 

Current asphalt plants are built to produce 
asphalt at 165-190°C. During the producti-
on process, temperatures may locally run 
up to more than 300°C, especially when 
reclaimed asphalt is used. At such high 
temperatures the bitumen in the reclaimed 
asphalt is overheated, thus leading to emis-
sion of pollutants and reduction of quality.

To improve on this, for standard asphalt 
plants producing asphalt using standard 
techniques, first the relation between the 
types of asphalt and emissions was deter-
mined. Especially observations at the as-
phalt plant at Stein in Limburg, ACL, were 
used. Hereafter the project team focused 
on new production techniques that allow 
producing asphalt with high percenta-
ges of reuse at end-temperatures of 100-
110°C. Finally investments in Asfalt Pro-
duktie Maatschappij BV at Bergen op Zoom 
(Netherlands) resulted in a revolutionary 
asphalt plant strongly limiting emissions 
especially when producing asphalt contai-
ning high percentages of reclaimed mate-
rials. 

After this the BAC asphalt plant in Helmond 
was temporarily modified. Using rented 
equipment it was made possible to bring 
LE2AP mortar into the plant via a makeshift 
side entrance. After entering the plant, the 
LE2AP mortar was fed into the mixer where 
it could be foamed just before it was mixed 
with reclaimed stone. After these makes-
hift adaptations to the BAC, the installati-
on was temporarily capable of producing 
asphalt containing LE2AP mortar and re-
claimed stone. This asphalt could contain 
up to 93% reuse and could be produced at 
100-110°C.



Stap 4: op naar 1 kilometer LE2AP asfalt! 

De laatste stap die gezet moet worden is die van kilo’s naar tonnen 
LE2AP asfalt en daarmee naar de aanleg van 1 kilometer weg. Dit 
waren de stappen die voor ogen waren aan het begin van het pro-
ject. In oktober 2015 werd de eerste serieuze stap gezet in de rich-
ting van tonnen. Op het terrein van de Brabantse Asfaltcentrale BV, 
Helmond in Nederland, werd 600m² zeer open asfalt, ZOAB, aange-
legd dat voor 93% bestond uit teruggewonnen materiaal. Met hulp 
van diverse externe partijen en materialen, was BAM in staat om op 
grote schaal teruggewonnen mastiek te verschuimen en toe te voe-
gen aan teruggewonnen steen. 
 

De proef in Helmond verliep zonder problemen en dat vormde het startsein voor het zetten van 

de laatste stap: Het aanleggen van 1 km asfalt.

Het doel van het LE2AP project was om 1 km deklaag aan te bren-
gen met minimaal 80% hergebruik, geproduceerd bij 80°C en met 
een initiële geluidsreductie van 7 dB(A). Door productie bij verlaag-
de temperatuur moest hierbij bovendien energie bespaard en uit-
stoot geminimaliseerd worden.
Om aan het akoestische doel van minimaal 7 dB(A) geluidsreductie 
te kunnen voldoen is bij de start van het project uitgegaan van een 
wegvak bestaande uit 2-laags ZOAB. 
De initiële geluidreductie van 2-laags ZOAB blijkt in de praktijk ge-
middeld zo’n 6 dB(A). 
De ambitie van LE2AP is een geluidsreductie van minimaal 7 dB(A) 
te realiseren. Om dit te bereiken is akoestisch bureau M+P ingescha-
keld. BAM heeft een aantal proefplaten 2-laags LE2AP ZOAB gepro-
duceerd en ter onderzoek afgegeven aan M+P. 

Step 4: Upscaling to 1 kilometer of LE2AP 
asphalt!

The final step that had to be made was the 
step from kilograms to tonnes and with that 
to 1 km of road. These were the steps fore-
seen at the start of the project. In October 
2015 the first step towards the production 
of tonnes was set to enlarge the scale of the 
project. At the Brabantse Asfaltcentrale BV, 
Helmond in the Netherlands, over 600m² 
of LE2AP porous asphalt consisting of 93% 
reclaimed material was constructed. With 
the help of multiple external companies 
and rented temporarily equipment, BAM 
was able to apply the foaming technique of 
reclaimed mortar at a large scale using it to 
mix LE2AP mortar with reclaimed stone of 
100-110°C.

The test in Helmond did not indicate any 
difficulties and was the “go-ahead” for the 
final step: The production and installation 
of 1 km of surfacing.

The aim of the LE2AP project was to produ-
ce and install 1 km of surface layer consis-
ting not less than 80% reclaimed material, 
produced at not more than 80°C and ha-
ving an initial noise reduction of at least 7 
dB(A). As a result of the lowered producti-
on temperature, the additional goal was to 
save on energy and minimise emissions.

To meet the acoustic goal of at least 7 dB(A) 
initial noise reduction it was anticipated at 
the start of the project that 2-layer porous 
asphalt was to be produced. The average 
initial noise reduction of 2L-PA in practice 
equals 6 dB(A) on average. Of course excep-
tions having a noise reduction of 7 dB(A) 
occur regularly. It was the goal of LE2AP 
to produce and install such a quiet asphalt 
layer. To achieve this goal acoustic bureau 
M+P was consulted. BAM produced various 
2-layer LE2AP PA asphalt plates and made 
these available to M+P for testing purpo-
ses. After these tests M+P advised how to 
further acoustically optimise the 2-layer LE-
2AP PA. This advice mainly focused on the 
layer thickness of the course bottom layer 
and the much finer top layer.



M+P heeft na onderzoek geadviseerd hoe de aangeleverde platen 
akoestisch geoptimaliseerd konden worden. Dit advies had vooral 
betrekking op de laagdikte van de grove onderlaag en de fijne bo-
venlaag. 

In september en oktober 2016 was de laatste schaalvergroting aan 
de orde toen op de N279 in Veghel en N338 in Doesburg asfalt werd 
aangelegd dat voldeed aan de LE2AP doelstellingen. Het betrof een 
2-laags ZOAB met een 5-8 mm bovenlaag op een 8-16 mm ZOAB 
onderlaag. In totaal is op beide locaties 2,3 kilometer LE2AP asfalt 
toegepast met een percentage teruggewonnen materiaal dat vari-
eerde van 92% voor een stuk onderlaag op de N338 tot 82% voor de 
toplaag op beide wegvakken. De deklaag is geproduceerd bij 100-
110°C. 
 

In September and October 2016 the final 
step in enlargement of scale was set. On 
the N279 in Veghel and the N338 in Does-
burg, asphalt was installed that complied 
to the LE2AP targets. It concerned 2-layer 
PA having a 5-8 mm top-layer and a 8-16 
mm PA bottom layer. At these locations a 
combined 2.3 kilometer LE2AP asphalt was 
installed having a percentage of reclaimed 
material that varied from 92% for the bot-
tom in part of the N338 test section, to 82% 
for the top-layer installed on both sections. 
The surfacing structure was produced at 
100-110°C.



Stap 5: Meten is weten.

Nadat BAM de proefvakken in oktober 2016 had aangelegd en deze 
werden opengesteld voor verkeer, heeft het expertteam onder-
zocht of alle doelstellingen van het LE2AP project zijn bereikt. 

De belangrijkste doelstellingen van LE2AP waren: 

1. Toepassen van asfalt dat voor minimaal 80% bestaat uit her-
wonnen materiaal.
Gedurende het LE2AP project zijn er diverse varianten open asfalt 
ontwikkeld en geproduceerd. Alle varianten bevatten meer dan 
80% herwonnen materiaal, met een maximum van 93% (!). 
Gedurende het aanleggen van de proefvakken is er tussen de 82% 
en 92% gerecycled asfalt toegepast. Deze doelstelling is dus bereikt. 

2. Een initiële geluidsreductie van 7 dB(A).
Naar aanleiding van geluidsmetingen uitgevoerd door M+P is ge-
constateerd dat er op de N338 een initiële geluidsreductie van 8,4 
dB(A) is gerealiseerd voor licht verkeer bij 80 km/u. Op de N279 is 
de geconstateerde geluidsreductie 8,3 dB(A). Deze doelstelling is 
dus ook bereikt. 

3. Productietemperatuur van 80°C van het asfalt.
Op laboratoriumschaal is het gelukt om het LE2AP asfaltmengsel 
te produceren bij 80°C. De verwerkbaarheid van dit mengsel was 
echter onvoldoende om dit in praktijk toe te passen. Op basis hier-
van is de doelstelling bijgesteld naar een hogere temperatuur van 
100–110°C. De bijgestelde doelstelling is realiseerbaar gebleken en 
betekent nog steeds een geweldige winst ten aanzien van de ge-
bruikelijke productie temperatuur van 165-170°C.

4. Het aanleggen van 1 kilometer weg die voldoet aan boven-
staande punten.
Het LE2AP project zou moeten eindigen met de aanleg van 1 ki-
lometer deklaag die voor minimaal 80% moet bestaan uit terug-
gewonnen materiaal, is geproduceerd bij 80°C en die een initiële 
geluidsreductie heeft van minimaal 7 dB(A). Daarnaast zouden de 
emissies gedurende de productie sterk moeten worden geredu-
ceerd (zie 5). Met het aanleggen van 2,3 kilometer weg met LE2AP 
asfalt is - met inachtneming van de bijgestelde doelstelling voor de 
productietemperatuur - ook deze doelstelling bereikt.

Step 5: To Measure is to know.

After having installed the test sections in 
October 2016, BAM conducted a study in 
order to conclude if all LE2AP objectives 
were met. 

The most important objectives of LE2AP 
were:

1. The application of asphalt containing a 
minimum of 80% reclaimed material.
During the LE2AP project various Porous 
Asphalt (PA) variants have been produced. 
All variants contained more than 80% re-
claimed material and a maximum of 93%(!) 
reclaimed material was achieved. In the fi-
nal test sections, PA containing 82% to 92% 
reclaimed material was applied. Therefore, 
this objective was met. 

2. Initial noise reduction of 7 dB(A).
Acoustic measurements by M+P have de-
termined that the initial noise reduction 
for light traffic at the N338 traveling at 80 
km/h is 8.4 dB(A). For the N279 the same 
measurements showed an initial noise re-
duction of 8.3 dB(A). This objective was 
thus also met.

3. Production of asphalt at 80°C.
It was shown that it is possible to produce 
a LE2AP mixture at 80°C in the laboratory. 
However, the workability of such a mixture 
is too poor for application in practice. As a 
result of this observation the target was re-
set to a higher temperature of 100 – 110°C 
during production. The re-set target of pro-
duction at 100-110°C proved to be feasible 
and is an enormous gain relative to normal 
production temperatures of 165-170°C. 

4. Production and installation of 1 kilo-
meter surfacing complying with the
above.
The LE2AP project should end in the con-
struction of 1 kilometer of road (surfacing) 
containing at least 80% reclaimed material, 
is produced at 80°C and realizes 7 dB(A) 
initial noise reduction. Furthermore emissi-
ons during production are strongly limited, 
see obective 5. With the production and in-
stallation of a total of 2.3 kilometer LE2AP 
noise reducing asphalt this target is largely 
met. 



5. Reductie van emissies gedurende productie van asfalt
Doelstellingen en resultaten met betrekking tot emissiereductie 
zijn opgesomd in onderstaande tabel.

             EXPECTED OBTAINED CONCLUSION
Reduction of CxHy emissions - 80% - 77%  Almost Achieved
Reduction of NOx emissions - 50% - 85%  Achieved
Reduction of CO2 emissions - 35% - 72%  Achieved
Reduction of CO emissions - 35% - 51%  Achieved
Reduction of energy use  - 35% - 51%  Achieved

Reduction of odour emissions - 80% - 77%  Almost Achieved

 
De tabel maakt duidelijk dat LE2AP goeddeels ook voldoet aan de emissie

doelstellingen

Tot slot zijn ook de sociaal economische effecten van het LE2AP as-
falt in kaart gebracht door middel van externe onderzoeken door 
True Price. De reductie van het gebruik van primaire grondstoffen 
heeft vooral een besparing op de sociaal economische effecten die 
ontstaan bij het transporteren van de benodigde steensoorten. 
Daarnaast zorgt de lagere productietemperatuur van het asfalt er-
voor dat de benodigde energiehoeveelheden omlaag gaan, samen 
met de daarbij behorende CO2 uitstoot. De studie van True Price 
toont aan dat dankzij de toepassing van LE2AP asfalt de sociaal-eco-
nomische gevolgen, in vergelijking tot regulier asfalt, met 33% af-
nemen.

Bovenstaande figuur illustreert de sociaal economische verschillen tussen regulier en

LE2AP asfalt.

5. Reducing emissions during the produc-
tion of asphalt
Objectives and results regarding emissions 
are listed in the table on the left. 

With this table it is clear LE2AP largely 
achieved its emission objectives. 

Finally True Price conducted a study con-
cerning the socio economic effects of LE-
2AP asphalt. Results are available in the 
graph below. The reduction in the usage of 
resources is mainly caused by less transpor-
tation movements needed for transporting 
the aggregates. Furthermore, lower asp-
halt production temperatures cause less 
use of energy and thus resulting in lower 
CO2 emissions. 

The study of True Price quantifies that          
LE2AP asphalt results in a 33% reduction of 
socio economic effects. 


