Mobiliteit: de motor van de economie
vervolg van pagina 09 >>

De asfaltindustrie heeft de afgelopen jaren veel prioriteit gelegd bij
de ontwikkeling van eigen asfaltmengsels die aan een groot aantal
nieuwe criteria moeten voldoen.
Aan de levensduur en grondstoffen- en energiegebruik is geluid
toegevoegd. Al deze thema’s uiten
zich in het CO2-profiel van een
mengsel.

COLT-asfalt:

Het eerste asfaltmengsel met minder
CO2-uitstoot, een gereduceerde geluidshinder
en een langere levensduur

naar de in eerste instantie goede wegvakken. Na
het asfalt vervangen te hebben door eenzelfde
SMA-mengsel, maar dan gemodificeerd met een
verwerkingsverbeteraar, werd direct een veel
onveranderd goed acteert en geen rafeling kent.

heid van het mengsel is daardoor uiteindelijk

Dit mengsel is vervolgens geoptimaliseerd. Ook

beste eindresultaat.

slechter. Als gevolg daarvan valt de behaalde

de polymeermodificatie is hierbij aangepakt met

technische levensduur in de praktijk vaak tegen.

een additief van Honeywell. Mourik heeft beide

•	Geoptimaliseerde geluidsreductie

cept ontwikkeld dat gebaseerd is op drie es-

Deze schadebeelden breidden zich zeer snel uit

ke combinatiescore geven met een ‘netto’ veruit

een deklaag niet zaligmakend is, wanneer de

additievenleverancier werd een mengselcon-

ling op de locaties met handwerk en langslassen.

beter resultaat behaald, dat nu na vijf jaar nog

Deze eigenschappen zijn:

voor de functionele proeven en Honeywell als

uitgevoerd. Dit asfalt vertoonde al vrij snel rafe-

vanwege de snellere afkoeling. De verwerkbaar-

leen een initiële hoge geluidsreductie voor

leeft. Samen met het Asfalt Kennis Centrum

verkeer ’s nachts in de herfst moesten worden

sentiële eigenschappen die een zo goed mogelij-

Mourik Groot-Ammers heeft ingezien dat al-

opdrachtgever hier maar kort plezier aan be-

dificeerd SMA op enkele kruisingen, die in het

modificaties vervolgens in verschillende dekNieuwe generatie

laagconcepten getest in een binnenstedelijke

geluidsreducerende toplaag

omgeving. Het geoptimaliseerde COLT-mengsel

De huidige geluidsreducerende toplaag moet

met additief scoorde telkens erg goed. Het

niet alleen een hoog initieel geluidsreductieni-

akoestische bureau M+P Raadgevend Ingenieurs

veau hebben, maar moet dit ook vasthouden

heeft alle beschikbare testresultaten nogmaals

over een voldoende lange gebruiksperiode. Hier-

verzameld en geëvalueerd, waarbij ook het ver-

voor dient de technische levensduur lang genoeg

loop in de tijd werd beoordeeld. Het ‘netto’-eind-

COLT-asfalt is mede ontwikkeld om een bijdrage

te zijn, waarbij de bouwstoffen zodanig zijn ge-

resultaat ten opzichte van een standaard Dunne

		 over de gehele levensduur

•	Een verlaagde asfaltproductie		 en verwerkingstemperatuur

• Betere functionele eigenschappen met
		 een langere technische levensduur

Innovaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het

mie, maar tegelijkertijd kunnen ze ongewenste

te kunnen leveren aan de beleidsdoelstellingen

optimaliseerd, dat ze met een normale of zelfs

Geluidsreducerende Deklaag (DGD) bleek over de

aantonen van de meerwaarde van innovaties

geluidshinder voor de omgeving opleveren. Af-

van de overheid in het kader van duurzaamheid

lagere asfalttemperatuur kunnen worden gepro-

gehele gebruiksperiode aanzienlijk beter te zijn

blijft een uitdaging. Overheden moeten de keuze

hankelijk van lokale omstandigheden is het

en CO2-reductie. Bij diverse gemeentelijke en

duceerd en verwerkt. Dit heeft een wegdek tot

voor het SMA 8 COLT-mengsel, enerzijds door

voor bepaalde producten of technieken immers

nodig dat opdrachtgevers en opdrachtnemers

provinciale overheden is COLT-asfalt reeds toe-

resultaat dat, als het eenmaal zijn textuureigen-

het gelijkblijvende reductieniveau en anderzijds

kunnen rechtvaardigen. Daarom ontwikkelen wij

bepaalde accenten leggen in hun innovaties.

gepast om aan dit beleid een reële bijdrage te

schappen heeft meegekregen, deze ook behoudt

door de veel langere levensduur.

diverse tools en modellen die de meerwaarde

Waar

leveren.

door een goede homogene samenstelling en een

van deze innovaties inzichtelijk moeten maken.

liggen, is het bijvoorbeeld extra belangrijk om

goed verdichtingsniveau. Deze bij lagere tempe-

De CO2-reductie van het COLT-mengsel

Met geavanceerde verkeersmodellen kunnen wij

zaken als emissies en geluidshinder mee te ne-

Eerste generatie dunne

ratuur verbeterde verwerkbaarheid is een voor-

Het COLT-concept geeft naast de geluidsreductie

bijvoorbeeld modelleren wat de gevolgen van

men. Wanneer ergens een weg wordt aangelegd

geluidsreducerende toplagen

waarde voor dit niveau van kwaliteit en energie-

ook nog een besparing op brandstof en grond-

wegwerkzaamheden op een bepaalde locatie

of uitgebreid, is een verbeterde bereikbaarheid

De eerste generatie geluidsreducerende toplagen

besparing. Hierdoor treedt nu direct bij aanleg

stoffen. Door het speciale additief wordt er een

voor het verkeer en de omgeving zullen zijn. Tot

een logisch gevolg. Vaak is dit goed voor de

zijn vooral ontwikkeld voor een zo hoog mogelijk

en in de toekomstige gebruiksfase een flinke be-

30 tot 50°C lagere productietemperatuur gerea-

hoeveel file, geluidshinder en milieuhinder dit zal

economie en het in stand houden van sociale

initieel reductieniveau bij aanleg. De voor deze

sparing op in energie, grondstoffen en kosten.

leiden. Op deze wijze kunnen wij de effecten van

contacten, wat zich vervolgens weer uitdrukt in

mengsels benodigde mengtemperaturen zijn

ingrijpen in het verkeersnetwerk inzichtelijk ma-

een verhoging van de welvaart. Uiteindelijk is het

echter vanwege de noodzakelijke polymeermodi-

Verschillende

DGD gaat COLT aanzienlijk langer mee en zal in

ken.”

mobiliteit die het mogelijk maakt dat wij een

ficatie vaak aan de hoge kant. Deze polymeermo-

deklaagconcepten getest

de beheer- en onderhoudsperiode nogmaals een

economie hebben die draait, dat mensen hun

dificatie levert een relatief hoog energiegebruik en

De ontwikkeling van het COLT-concept is in feite

extra forse CO2-besparing bewerkstelligen. In

Kosten-batenanalyse

familie kunnen bezoeken. Het is de motor van de

hoge CO2-emissie op, waarbij dit in een dunne

in 2009 al begonnen na een teleurstellende erva-

2013 is reeds 5.000 ton COLT-asfalt verwerkt

Hiervoor is het noodzakelijk dat diverse factoren

economie. Een leuk detail: in Vlaanderen hebben

deklaagapplicatie onvoldoende benut kan worden

ring met slechts twee jaar oude polymeer gemo-

wat een besparing van 833 ton CO2 opleverde.

die een rol spelen in het verkeer en infrastructuur

ze een zogenaamd ‘decreet basismobiliteit’.

worden gekwantificeerd en meetbaar worden

Vlamingen hebben recht op een minimum

gemaakt, voegt Gorris toe. “Voor nieuwe produc-

aanbod openbaar vervoer, waardoor het voor ie-

ten en technieken is dit een uitdaging. Maar juist

dereen mogelijk is om deel te nemen aan de

door zaken meetbaar te maken (zowel de directe

maatschappij. Dat sociale aspect gaat mijns

als indirecte kosten van bijvoorbeeld verkeers-

inziens een steeds belangrijker rol spelen op het

hinder en milieuvoetprint), kun je kosten-baten-

gebied van mobiliteit.”

snelwegen

dicht

op

de

analyses uitvoeren en varianten met elkaar vergelijken. Een voorbeeld hiervan is de vraag ‘Wat

bebouwing

liseerd wat al direct bij aanleg een CO2 reductie
genereert. In vergelijking met een standaard

Layar app downloaden?
Volg de instructie
op pagina 2
meer weten?

zijn de extra baten van een duurzaam ontwerp
ten opzichte van een gewoon ontwerp?’ of ‘Welke

In de webversie van dit artikel is een grafiek

variant is gegeven een beperkt budget het meest

van de testresultaten van M+P Raadgevend

duurzaam?’. Aanleg of onderhoud van snelwe-

Ingenieurs opgenomen en wordt uitgelegd

gen kunnen een impuls zijn voor de lokale econo-

waarom het COLT-mengsel zijn permanente geluidsredutie vasthoudt. De webversie is
te vinden op online platform Asfaltblij.nl

meer weten?
In de webversie van dit artikel gaat Teije Gorris in op de gedeelde belangen van de
overheid en het bedrijfsleven en geeft hij zijn visie op het duurzame beleid dat
mogelijk
wordt gemaakt
door de big data-revolutie. Gaat u hiervoor naar Asfaltblij.nl
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