Voorwoord
De laatste jaren heeft Rijkswaterstaat een
flinke stap voorwaarts gemaakt in het
betrekken van marktpartijen bij haar werk.
Samenwerking tussen overheid en marktpartijen biedt kansen om innovatie te
stimuleren. Onder dat motto is in het
voorjaar van 2006 de prijsvraag ‘Schoner,
stiller en homogener asfalt’ uitgeschreven.
Met deze prijsvraag heeft Rijkswaterstaat
aan ingenieursbureaus, onderzoeksinstellingen en wegenbouwers gevraagd om met
oplossingen te komen voor vraagstukken
op het gebied van luchtkwaliteit, geluidsreductie en levensduur van tweelaags ZOAB.

fase, kunnen de marktpartijen hun ideeën in
proefprojecten demonstreren en monitoren.
De realisatiefase is naar verwachting medio
2007 afgerond met een definitief eindrapport
over alle initiatieven.
In deze brochure vindt u een korte omschrijving van de negen genomineerde
marktpartijen en hun oplossingen. De volledige rapporten uit deze ontwikkelingsfase
zijn op de CD-Rom achterin opgenomen.
Rijkswaterstaat heeft hoge verwachtingen
van deze oplossingen om de weggebruiker
nog beter van dienst te kunnen zijn.
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR

Een onafhankelijke jury heeft in totaal
dertig ideeën beoordeeld waarvan er negen
zijn genomineerd voor verdere ontwikkeling.

Ir. W.P.A. Broeders

De geselecteerde marktpartijen hebben
een budget gekregen om hun ideeën van
augustus tot december 2006 verder te ontwikkelen. In de tweede ronde, de realisatie1
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De prijsvraag
De Innovatieprogramma’s Luchtkwaliteit
en Geluid, IPL en IPG, van Rijkswaterstaat
hebben in april 2006 de prijsvraag ‘Schoner,
stiller en homogener asfalt’ uitgeschreven.
Het doel van deze prijsvraag is het ontwikkelen van asfaltverhardingen met een
verbeterde samenstelling, met behoud van
geluidsreductie en waarvan minder fijn stof
opwervelt.
De prijsvraag was ingericht als openbare
aanbesteding, met drie uitdagingen voor de
markt. Men kon enkelvoudige of gecombineerde oplossingen indienen voor de drie
percelen:

Perceel 1 ‘schoner’
Het voorkomen van opwervelen van fijn
stof uit ZOAB
Perceel 2 ‘stiller’
Reiniging van tweelaags ZOAB om de
geluidsreductie tijdens de levensduur te
behouden
Perceel 3 ‘homogener’
Het verbeteren van de homogeniteit van
tweelaags ZOAB met het doel een langere
levensduur te garanderen
Na de sluiting op 28 juni 2006, heeft een
internationale en onafhankelijke jury de in
totaal dertig inzendingen beoordeeld.
Op maandag 21 augustus 2006 heeft
Rijkswaterstaat / DWW de negen genomineerde oplossingen bekendgemaakt.
Wij stellen graag aan u deze bedrijven en
hun oplossingen voor.
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Jury
De jury onder leiding van
Prof. Dr. Ir. A.A.A. Molenaar van de
TU Delft bestond uit de volgende personen:

De jury heeft de ingezonden ideeën op de
volgende criteria beoordeeld:
• Aantoonbare effectiviteit van de oplossing

Dipl. - Ing. S. Gharabaghy
TU Aken, Duitsland
Dr. L. Goubert
OCW, België
Ir. J. Vermeulen
Ministerie van VROM, Nederland

• Minimale hinder voor de doorstroming
van het wegverkeer tijdens onderhoud
• Haalbaarheid
• Verkeersveiligheid en kosteneffectiviteit

Dr. Ir. A.A. van Niekerk
Provincie Gelderland, Nederland
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Dura Vermeer Infrastructuur BV
“Vanuit onze bedrijfsvisie zien wij het als
onze taak om te blijven innoveren. Wij
willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en zien het economische belang.
Met nieuwe technieken is wellicht voordeel
te halen ten opzichte van de concurrentie”.

Frans Iestra

Creativiteit: Stilstand is achteruitgang.
Vooruitgang door vernieuwing.

Directeur Dura Vermeer Infrastructuur BV

Dura Vermeer Infrastructuur BV maakt deel
uit van de divisie Infra van Dura Vermeer
Groep NV.

Dura Vermeer heeft voor alle drie de
percelen van deze prijsvraag een voorstel
ingediend en alle ideeën zijn genomineerd
voor verdere uitwerking.
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Perceel 1: Schoner
De ‘Twister’
Het systeem kenmerkt zich door een aantal,
onder een hoek gemonteerde, platen die
door de luchtstroom (zijwind) een opwerveling van het stof op het wegdek veroorzaken.
Door de luchtstroom door filtermateriaal te
leiden, wordt de lucht gefilterd en wordt
het fijn stof afgevangen.

De werking van de ‘Twister’ bestaat uit de
volgende opeenvolgende processen:
• Het opwervelen van stof
• Het geleiden van luchtstromen met
daarin de stofdeeltjes richting de filters
• Het filtreren van de luchtstroom
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Perceel 2: Stiller
De ‘SteamCleaner’
De ‘SteamCleaner’ zorgt ervoor dat de verontreiniging in de toplaag van tweelaags
ZOAB met stoom, een reinigingsmiddel en
lucht naar de onderlaag wordt verplaatst.
Vanuit de onderlaag kan het afspoelen naar
de berm of het riool.

De cirkel van Sinner

De ‘cirkel van Sinner’ beschrijft een economisch ideaal reinigingsproces waarbij de
parameters mechanica, chemie, temperatuur en tijd optimaal zijn afgestemd en
vormt de basis voor de uitwerking van de
‘SteamCleaner’.
Door gebruik van stoom (temperatuur) kan
niet alleen het warmte-effect worden benut
(thermische schok) maar is ook een minimalisering van het gebruik van reinigingsmiddelen (chemie) en het transport van het
reinigingsmiddel naar de verontreinigde
poriën te realiseren.

Inblazen en doordringen van stoom door het
proefstuk
8
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De werking van de ‘SteamCleaner’ bestaat
uit een viertal opeenvolgende processen:
• Het reinigen van de oppervlakte van het
wegdek door het opzuigen van losliggend vuil met een zuigmond en luchtmessen op een veeg/zuigauto
• Het reinigen van de toplaag door het inbrengen van stoom en reinigingsmiddel
in de poriën met een stoomslee en het
reinigingsmiddel Aquaquick 2000
• Het doorblazen van de toplaag met
lucht door de blaasunit te voorzien van
luchtmessen
• Het reinigen van de onderlaag door
neerslag en afstroming
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Perceel 3: Homogener
Megapave
Om de levensduur van asfaltmengsels met
twee jaar te verlengen, worden bij Megapave behalve de ontwikkeling van het mengsel
ook het productieproces, transport en
verwerking geoptimaliseerd.

gemaakt, die speciaal voor kritische
mengsels, zoals Megapave, worden ingezet.
De asfaltspreidmachine wordt uitgerust
met een Asfalt Registratie Systeem (ARS).
Hiermee kunnen de locaties waar het asfalt
een afwijkende temperatuur heeft, worden
vastgesteld.

Haakweerstand afgerond en hoekig materiaal

In de toplaag van Megapave wordt
EOS-Edelsplit toegepast. Dankzij de hoge
haakweerstand en het homogenere warmtegedrag wordt ontmenging voorkomen
en zijn temperatuurwisselingen kleiner.
Daarnaast vindt op de bouwstoffen een
extra controle op gradering en dichtheid
plaats. Met een thermografische camera
wordt een selectie van vrachtwagens

Thermografische foto (achterzijde asfaltmachine)
10
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Heijmans en M+P Raadgevende Ingenieurs
ideeën. We zien het ook als ons reguliere
werk. Het is voor ons een bewuste keuze
geweest om als combinatie in te schrijven:
wij hadden de prijsvraag nooit alleen aangekund.”

Het Team van Heijmans en M+P met de
directeuren van Heijmans en de DWW

M+P maakt onderdeel uit van Muller BBM,
een Duits ingenieursbureau op het gebied
van geluid en luchtkwaliteit. Als adviesbureau werkt M+P voor vrijwel alle
wegenbouwers. Recent is er regelmatig
samenwerking met Heijmans waarmee
voor deze prijsvraag is samengewerkt.
“M+P doet als adviesbureau graag mee
aan prijsvragen. Dit doen wij vrijwel altijd
samen met of voor een aannemer veelal in
de wegenbouw. Het adviseren is de kern van
ons bureau, dus ook het ontwikkelen van

Heijmans Infrastructuur maakt deel uit
van Heijmans NV. Eén van de grootste
bouwbedrijven van Nederland. Heijmans
heeft samen met M+P een voorstel voor de
percelen 1 en 2 ingediend. Voor perceel 3 is
een combinatie gevormd tussen Heijmans
speciale technieken en ingenieursbureau
Van Kleef. Deze zijn allemaal genomineerd
voor verdere uitwerking.
“Onze motivatie om mee te doen, was het
feit dat deze innovaties goed pasten in het
beleid van beide bedrijven om te werken aan
maatschappelijk relevante problemen. Door
dit project zullen belangrijke inzichten worden
verkregen in de potentie van zowel geheel
nieuwe en ook al eerder opgedane ideeën”.
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Perceel 1: Schoner Perceel 2: Stiller
Stofreiniger

Vacuümreiniger

Het idee van de ‘Stofreiniger’ is een
combinatie van bekende technieken om
een wegdek te reinigen op een wijze dat
er geen noemenswaardige hinder voor de
doorstroming van het verkeer wordt
veroorzaakt.

Dit idee betreft een nieuw reinigingsprincipe
waarbij de energie in het ‘zuigen’ en niet
in het ‘spuiten’ wordt geconcentreerd. De
reiniging is effectief omdat het relatief dichte
grensvlak tussen de twee ZOAB-lagen juist
wordt open gezogen en niet dicht gespoten.
Het basisprincipe van deze reinigingsmethode
wordt in twee richtingen uitgewerkt:
1. De ‘natte’ methode voor het incidenteel
grondig reinigen van een behoorlijk vervuilde tweelaags ZOAB met lage snelheid
2. De ‘droge’ methode voor het frequente
onderhoud van de open structuur met
hoge snelheid

Met behulp van een ‘droge zuigunit’ wordt
het reeds mobiele stof verwijderd.
Dit systeem wordt al bij Corus toegepast. Er
zal met een snelheid van 80 km/uur worden
gereinigd. Dit levert naar verwachting een
effectieve oplossing om de concentratie fijn
stof rond snelwegen fors terug te dringen.
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Perceel 3: Homogener
Shuttle Buggy

Een Shuttle Buggy kan worden gezien als
een extra hopper, die tussen de spreidmachine en de vrachtwagen (met warm
asfalt) kan worden gepositioneerd.
Door de omvangrijke capaciteit van een
Shuttle Buggy kan een vrachtwagen zijn
volledige hoeveelheid asfalt in de Shuttle
Buggy lossen, waardoor deze als ‘tussenopslag’ fungeert. Bovendien is de Shuttle
Buggy in staat om het asfalt homogeen te
mengen, voordat deze - via een transportband - in de hopper van de asfaltspreidmachine wordt gevoerd.
13
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Combinatie SSH

ing. W. (Wim) Konings
Directeur BAM Wegen

“Samenwerking is voor BAM een belangrijke succesfactor bij innovaties!“
In het zoekproces naar oplossingen voor
schonere lucht, stiller en homogener asfalt
is een samenwerking ontstaan met een
aantal gerenommeerde partijen met verschillende specialismen.

Onder de naam Combinatie SSH, bestaande
uit de partijen: BAM Wegen, Multiconsult
(onderdeel van BAM Infra), Nido, Nedmag
en KOAC-NPC, zijn vervolgens drie afzonderlijke oplossingen ingediend. Daarnaast
is gedurende het traject een intensieve
samenwerking ontstaan met TU Delft (perceel 1), TNO (perceel 2) en de Universiteit
Twente (perceel 3). De ingediende ideeën
zijn alle drie gehonoreerd.
“Het actief meewerken aan innovaties
vinden wij van groot belang voor het
algemene imago van de bouw. BAM is
dan ook bereid om daarin te investeren.”

14
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Perceel 1: Schoner
Calciumchloride sproeien
Door een calciumchloride-oplossing op
de snelweg te sproeien, blijft het wegdek
vochtig. Hierdoor wervelen stofdeeltjes
minder op maar verkleven en worden door
de wind en het passerend verkeer naar de
zijkant van de weg getransporteerd.

De uitdaging van de proef zit in het aantonen van het behaalde effect. Tijdens de
proef worden hiervoor twee meetmethoden
gebruikt:
• Een meetmethode van de TU Delft
waarmee het effect van calciumchloride
per gepasseerd voertuig kan worden
gemeten
• Een meetmethode met een OSIRUS
monitor waarmee het totale gehalte fijn
stof wordt gemeten

Op dagen waarop het percentage aan fijn
stof in de lucht te hoog dreigt te worden,
wordt calciumchloride gesproeid, waardoor
het gehalte fijn stof onder de norm blijft.
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Perceel 2: Stiller
Ultrasoon reinigen
Combinatie SSH heeft een oplossing ontwikkeld waarmee ultrasoon geluid wordt
gebruikt bij de reiniging van tweelaags
ZOAB.

Hieruit blijkt dat toevoeging van ultrasoon
geluid op vervuild tweelaags ZOAB resulteert in een verhoging van de doorlatendheid. Voor de uitvoeringsfase ontwikkelde
BAM Wegen een reinigingsmodel waarmee
ultrasoon reinigen in de praktijk getest kan
worden.

Via laboratoriumproeven is in samenwerking
met TNO de effectiviteit van ultrasoon
reinigen van tweelaags ZOAB geanalyseerd.
In de laboratoriumproeven zijn samples van
vervuild tweelaags ZOAB blootgesteld aan
ultrasoon geluid en vervolgens is het effect
gemeten.
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Perceel 3: Homogener
ZOAB+2
Om de levensduurverwachting van
tweelaags ZOAB te verlengen met twee
jaar heeft de Combinatie SSH voorstellen
gedaan voor procesverbeteringen bij
ontwerp, productie en verwerking van
tweelaags ZOAB. Met de negen voorgestelde procesverbeteringen wordt ten
eerste met een aangepast mengselontwerp
en geoptimaliseerde productie een zo homogeen mogelijke en goed verwerkbare specie
nagestreefd (homogeniteit asfaltspecie).
Ten tweede wordt er grote winst behaald
door aandacht te besteden aan de homogeniteit van de temperatuurverdeling van
het asfalt tijdens de verwerking (tempera-

tuurhomogeniteit). Ten derde wordt de
homogeniteit van tweelaags ZOAB in
verticale zin (geen afdruip) en in horizontale
zin (geen ontmenging) sterk verbeterd
(categorie homogeniteit verwerking).
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Naast deze voorstellen, die een verwacht
direct effect hebben op de duurzaamheid
van tweelaags ZOAB, is er ook aandacht
besteed aan drie ontwikkelingen die op de
langere duur hun vruchten moeten afwerpen,
namelijk:
1. Het opzetten van een statistisch analysemodel, waarmee de invloed van procesverbeteringen op de levensduur van
asfalt kan worden gekwantificeerd
2. Het opzetten van een innovatief monitoringsysteem op basis van GPS-registraties voor het registreren, analyseren
en vervolgens optimaliseren van met
name de stopplaatsen en verdichtingswerkzaamheden op de bouwplaats
3. Het registreren van monitoringgegevens,
bijvoorbeeld slechte plekken als gevolg
van grote temperatuurvariaties in de
verharding, op een digitale ondergrond
door middel van GPS-plaatsbepaling
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Planning
De maatregelen worden in het voorjaar
van 2007 op verschillende proeflocaties in
Nederland getest.
Naar verwachting zijn de proefresultaten
medio 2007 bekend.
Voorbereiding, aanleg en monitoring
proefvakken
Januari - april 2007*
Perceel 1 Schoner
A50 Beekbergen
Perceel 2 Stiller
A28 bij Staphorst
Perceel 3 Homogener A35 Hengelo
Eindrapportages marktpartijen
Mei 2007
Eindrapport IPL
Juni 2007

* Afhankelijk van de weersomstandigheden
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De innovatieprogramma’s
De prijsvraag ‘Schoner, stiller en homogener asfalt is een initiatief van de innovatieprogramma’s Luchtkwaliteit en Geluid van Rijkswaterstaat.

Innovatieprogramma
Luchtkwaliteit (IPL)

Innovatieprogramma
Geluid (IPG)

Het IPL daagt marktpartijen uit mee te
werken aan innovatieve oplossingen die
bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. De focus
ligt op dichtbevolkte knelpunten langs
snelwegen (zgn. ‘hotspots’), waar bronbestrijding alleen (zoals roetfilters op
dieselauto’s) nu en in de toekomst niet
toereikend is om de luchtkwaliteit wat
betreft stikstofdioxide (NO2) en fijn stof
(PM10) aan de normen te laten voldoen.
Zie verder www.ipluchtkwaliteit.nl.

Het Innovatieprogramma Geluid beoogt de
invoering van een nieuwe set maatregelen om
verkeerslawaai bij rijkswegen en spoorwegen
te verminderen bij de bron. Naast het testen
van nieuwe maatregelen aan voertuigen, weg
en rails is het versnellen van het implementeren van de innovaties een tweede belangrijke
stap van het IPG. Invoering van de nieuwe
maatregelen moet leiden tot een duidelijke
geluidsvermindering en een halvering van de
bestaande kosten van geluidsmaatregelen.
Zie verder www.innovatieprogrammageluid.nl.
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