Fietsverbinding
Vlietpolderplein
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Bedrijf: Mourik Groot-Ammers
Locatie: Naaldwijk
Activiteit: Infra

De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk, is voorzien van innovatief en
duurzaam asfalt. Dit asfalt is duurzamer, veiliger voor de fietser en goedkoper in realisatie en
onderhoud. Het wegdek bevriest in de winter tot -5°C niet; er is nauwelijks meer kans op gladheid. De
provincie reduceert met het nieuwe asfalt de CO2-uitstoot. Mourik heeft het asfalt voor de
Nederlandse markt ontwikkeld.
Voor het eerst 'antivries' asfalt in Nederland
De Snelbinder is het eerste project van de provincie waar dit
innovatieve en duurzame asfalt wordt aangebracht. Het 'antivries'
asfalt is voor het eerst in Nederland toegepast. Met het
aanbrengen van dit asfalttype bevriest het wegdek in de winter
niet, tot een temperatuur van -5°C. Strooien is daardoor
nauwelijks nodig en er is minder kans op gladheid.
Met dit asfalt worden ook de totale realisatie- en
onderhoudskosten over een periode van 20 jaar verlaagd met
11%. Door het gebruik van het nieuwe asfalt reduceert de
provincie 5,7 ton CO2 in een periode van 20 jaar. Dit komt neer
op een verlaagde CO2-uitstoot van 18% ten opzichte
van traditioneel asfalt.
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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de
Europese Unie
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de
Europese Unie.
Meer informatie
Meer informatie over De Snelbinder, het 3-in-1 project en de
andere projecten vindt u op:
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/
wegverkeer/3-1-project/
http://www.n470geeftenergie.nl/
http://www.n211geeftenergie.nl/
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