
nummer 3 2017

2

Verkeer, Wegen & Mobiliteit
Verkeer, Wegen & Mobiliteit

De demonstratieprojecten vonden eind 
vorig jaar plaats op de N279 in Noord- 
Brabant en de N338 in Gelderland. In 
Noord-Brabant is uitsluitend sprake van 
recycling van teruggewonnen stenen en 
productie bij verlaagde temperatuur, wat 
een recyclewaarde van circa 82 procent 
oplevert. In Gelderland bestaat de 
onderlaag uit de teruggewonnen steen en 
de opgewerkte mastiek met een recycle-
graad van 90 tot 95 procent. De boven-
laag bestaat hier uit teruggewonnen 
steen en een verse mastiek met een 
recyclegraad van 80 tot 85 procent. 
Gecombineerd bereiken de lagen 85 tot 
90 procent hergebruik en productie bij 
verlaagde temperatuur. Baanbrekende 
resultaten, aangezien de markt tot nu toe 
niet verder komt dan ZOAB met maxi-
maal 30 procent hergebruik. Door de 
proefvakken te blijven monitoren, wordt 
duidelijk wat de levensduur is van LE2AP.

Industriële productie
Beide projecten scoren bovendien zeer 
hoog op geluidsreductie, op de N338 is 

Succesvol recycleasfalt LE2AP 
klaar voor de praktijk

Het nieuwe, duurzame asfaltmengsel LE2AP heeft op recente proefprojecten zeer positieve resultaten 
laten zien. Deze succesvolle BAM-innovatie leidt tot meer dan 90 procent hergebruik van Zeer Open 
Asfalt Beton (ZOAB) en productie bij verlaagde temperatuur, een doorbraak in de markt. Op kleine 

schaal kan het product direct in de praktijk worden toegepast, voor grote productie zijn aanzienlijke 
investeringen nodig. Het is nu aan de markt om te laten zien dat het duurzaam asfalt serieus neemt.

zelfs een initiële geluidreductie van 
gemiddeld 8,4 dB vastgesteld. Beide 
projecten leveren bovendien een vermin-
dering van de uitstoot van CO

2
 en andere 

schadelijke gassen op, dankzij de lagere 
productietemperatuur. Belangrijk is ook 
dat BAM met de in totaal 4.600 meter 
aangelegde rijstrook laat zien dat 
industriële productie mogelijk is.  

De Nederlandse wegenbouw is een 
vervangingsmarkt: onderhoud en 
renovatie hebben een groter aandeel dan 
nieuwe wegen. Dat maakt recycling van 
asfalt nog belangrijker. Dankzij LE2AP 
blijven materialen van topkwaliteit hun 
waarde behouden. 

Innovaties belonen
De ontwikkeling van LE2AP werd 
mogelijk dankzij een Europese subsidie 
van € 1,3 miljoen vanuit het programma 
LIFE, waaraan BAM een investering van 
nog eens € 1,3 miljoen toevoegde. Na de 
succesvolle demonstratieprojecten en een 
slotseminar is het LIFE-subsidiepro-
gramma vrijwel afgesloten, op eindrap-
portages na. Inmiddels is duurzaam 
asfalt in Nederland een vanzelfsprekende 
keuze geworden, onder invloed van het 
Parijs-akkoord en de doelstellingen voor 
een circulaire economie in 2030. Nu is 
het zaak dat de overheid deze beleids-
beslissing omzet in concrete projecten, 
zodat investeringen in de industriële 
productie rendabel worden en LE2AP op 
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de hele markt beschikbaar kan komen. 
Volgens BAM lijken de huidige aanbeste-
dingsregels innovaties echter nauwelijks 
te belonen.

Intussen bouwt BAM haar eigen asfalt-
centrales een voor een om voor ZOAB-
asfaltmengsels met droogtrommels voor 
de PA-Stone. Om de teruggewonnen 
mastiek op grote schaal toe te passen in 
het mengproces zijn opnieuw grote 
investeringen in de asfaltcentrales nodig. 
Het besluit hiertoe wordt pas genomen 
als zicht is op voldoende vraag.

Recycling on site
De ambities van BAM reiken verder. Met 
de 3D-weg voor ogen wil de bouwonder-
neming de Doorstroming garanderen, 
Decibellen beperken en Duurzaamheid 
bevorderen. Het innovatieve asfaltmeng-
sel LE2AP beantwoordt aan deze laatste 
twee doelstellingen. Als de recycling van 
asfalt kan worden uitgevoerd op de 
locatie waar het nieuwe asfalt nodig is, 
neemt ook de hinder voor de omgeving 
af. Het beperken van transportbewegin-
gen vermindert bovendien de CO

2
-uit-

stoot en de kosten. Het hele proces van 
ZOAB frezen, scheiden, verwerken en 
opnieuw tot asfalt mengen óp de bouw-
plaats is een volgende uitdaging voor 
BAM.

Mobiele centrale
Om teruggewonnen mastiek met de 
teruggewonnen stenen te kunnen 
mengen tot nieuw asfalt is nu nog 
verwarming van beide materialen nodig. 
Steen heeft het grootste volume. Als de 
verwarming van steen als voorwaarde 
vervalt, is uitsluitend verwarming van de 
mastiek nodig. Dit proces kan met een 
mobiele centrale op locatie gebeuren. 
Dan krijgt ook de derde D (Duurzaam-
heid) invulling. Verder onderzoek en 
nieuwe investeringen zijn hiervoor 
noodzakelijk. BAM heeft opnieuw 
subsidie aangevraagd in het kader van 
het Europese LIFE-programma. Als de 
Europese Commissie het groene licht 
geeft, kan ook deze ontwikkeling 
doorzetten. n

Rona Kousoureta

Wat is LE2AP?
Andere recyclingtechnieken leveren een kwaliteit asfalt op die niet geschikt is voor deklagen. 
Het gerecyclede asfalt komt daardoor terecht in onder- en tussenlagen of wegfunderingen. 
Dat is verlies van materiaalwaarde. Het doel van BAM is horizontaal hergebruik van ZOAB tot 
deklagen met minimaal dezelfde kwaliteit, veiligheidswaarde en levensduur als nieuw 
geproduceerde deklagen. Zo ontstond de ontwikkeling van LE2AP: Low Emission Asphalt 
Pavement, waarbij de 2 betrekking heeft op dubbele emissiebeperking: geluid én milieu-
belasting.

PA-Stone
De ZOAB-deklaag wordt gefreesd en in de nieuwe mobiele scheidingsinstallatie gescheiden in 
steen groter dan 2 mm en mastiek met een korrelmaat kleiner dan 2 mm. De stenen worden 
zo ontdaan van hun mastiekhuidje en bevatten nauwelijks nog bitumen. KIWA heeft de 
schone steen inmiddels als volwaardige bouwstof PA-Stone gecertificeerd. Dit materiaal past 
BAM al op diverse eigen wegenbouwprojecten in de praktijk toe. 

Hoge kwaliteit mastiek
Gescheiden van de stenen kan mastiek niet zonder meer worden hergebruikt, omdat het in 
de deklaag te lijden heeft gehad onder veroudering. BAM ontwikkelde in eigen laboratorium 
een methode om de teruggewonnen mastiek op het kwaliteitsniveau van een nieuwe mastiek 
te brengen. Dit gebeurt door verhitting tot circa 170°C en verrijking met zachte bitumen en 
een verjonger. Door de mastiek goed te mengen ontstaat een homogene mastiek van hoge 
kwaliteit. Het eindresultaat heeft een prestatieniveau dat zelfs hoger is dan van geheel nieuwe 
mastiek. Dit is belangrijk, want de kwaliteit van het bindmiddel mastiek -  bestaande uit 
bitumen, vulstof en zand -  bepaalt de kwaliteit van het asfalt.

Lagere verwarmingstemperatuur
BAM heeft met de ontwikkeling van haar lagetemperatuurasfalt LEAB veel kennis en ervaring 
opgedaan met het verschuimen van bitumen. Het LE2AP-ontwikkelteam koos ervoor om ook 
de teruggewonnen mastiek voor LE2AP te verschuimen. Verschuimde mastiek laat zich 
namelijk veel gemakkelijker mengen met de teruggewonnen steen, waardoor de productie-
temperatuur omlaag kan. Hoewel de oorspronkelijke doelstelling van 80°C niet haalbaar 
bleek, is een enorme temperatuurreductie bereikt: van de gangbare 160/170°C tot iets meer 
dan 100°C. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van energiegebruik en CO2-uitstoot. 

Doorbraak
De markt behaalde tot nu toe gerecyclede ZOAB met maximaal 30 procent hergebruik. LE2AP 
heeft met 90-95 procent hergebruikte grondstoffen, een hogere kwaliteit mastiek en minder 
CO2-uitstoot tot een doorbraak geleid op het gebied van duurzaam asfalt. 




