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Mogelijke Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Rijkswaterstaat (hoofdkantoor te Utrecht, maar opdracht kan uitgevoerd 
worden op iedere RWS-locatie) 

Type project Bachelor 

Project achtergrond/ 
context 

Hergebruik van asfalt in asfalt – vragen die ontstaan bij steeds grotere 
vraag naar duurzaam asfalt  
Insteek 1: volumebalans van bouwstoffen 
Parallel voor een tweede Bsc 
Insteek 2: Materieel onderzoek naar verkrijgen van bouwstoffen 

Onderwerp Er wordt momenteel veel energie gestoken door diverse aannemer om 
ook van ZOAB-mengsels met hergebruik aan te tonen dat deze 
gelijkwaardig zijn van kwaliteit. Er zijn op dit moment vier aannemers die 
een gevalideerd product hebben. Ook voor tweelaags-ZOAB is deze wens 
er en op dit moment zijn enkele aannemers gevalideerd.  
Bij provincies en gemeenten ligt dezelfde druk om ook hergebruik in SMA 
steeds vaker toe te staan. 
 
Er komen nu signalen van aannemers dat zij voorzien dat er met de wens 
voor meer hergebruik de kans bestaat dat er te weinig recycling 
materiaal beschikbaar zal komen. (in de markt genoemd “partiele 
recycling” – PR) 
 
====== 
Eerste onderzoeksvraag voor een Bsc: 
 
In de basis wil RWS laten onderzoek of deze bewering waar is… 
Maar nog veel belangrijker: wat is er nodig om zoveel mogelijk materiaal 
goed te kunnen hergebruiken. 
 
Wij denken dus aan een studie naar de huidige gang van zaken bij fresen; 
Materiaal, materieel, proces, maar ook tijddruk, enz enz.  

 
En beoordelen of we binnen de bestaande processen al ‘optimaal’ 
omgaan met de beschikbare bouwstoffen uit het frees-proces. Kan je 
met de bestaande systemen verder optimaliseren? Sommige aannemers 
gaan vooraf al met een ZOAB-cleaner over de weg, voor het fresen, zodat 
er minder vervuiling in de PR komt. Maar je kan dat ook met een 
nabewerking doen. Vervolgens kan de ook bij het fresen kiezen voor 
normaal, of mijn een ‘fijne rol’ en afstemmen met snelheden. Wat zijn 
daar de voor en nadelen van?  
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Maakt het uit welk materiaal er wordt gefreesd, wat de meest optimale 
aanpak is (gericht op verkrijgen van zoveel mogelijk bruikbare 
bouwstof)? 
Hierin is de beschikbare tijd voor de uitvoering hoogstwaarschijnlijk ook 
een behoorlijk bepalende factor. Maar hoe groot?  
Uiteraard zijn dit vragen die ingaan op proces of product maar die ook 
een hoge mate van kostenafweging worden.  
 
Wellicht dat er zelfs een multi-criteria- analyse te maken zou zijn die 
diverse aspecten tegenover elkaar legt bij een specifiek project zodat 
goede afgewogen keuze gemaakt kan worden.  
 
En dus de hoofdvraag; hoeveel materiaal komt er vrij van de weg? 
Hoeveel materiaal is toepasbaar als recycling-bouwstof?  
 
===== 
Tweede onderzoeksvraag voor een tweede BSc: 
 
Sommige aannemers zien frezen als “oogsten van bouwstoffen”; 
sommige aannemers zien PR als iets wat gewoon beschikbaar komt via 
levering van de frees. Er liggen misschien kansen als freesbedrijven 
hoogwaardig bouwstoffen kunnen gaan oogsten; meerwaarde kunnen 
leveren voor de hergebruik branche. Wellicht moet je niet fresen, maar 
verwarmen en dan er voorzichtig afschrapen, zodat nagenoeg geen 
enkele steen gebroken wordt. En kan dat (en wat zijn voor/nadelen 
dan)?  

  
Stel dat je frezen zou optimaliseren. En dan liefst zo min mogelijk breuk 
in de stenen zou hebben. Hoeveel procent van het materiaal is dan 
‘direct’ herbruikbaar? En als je zou voorbewerken door zeven en/of eerst 
‘kneuzen’ (of anderszins) en daarna zeven? Wordt dan het hergebruik 
nog eenvoudiger? Kan je hiermee het percentage hoogwaardig 
hergebruik vergroten? Hoeveel materiaal moet als “rest stof” naar de 
onderlagen worden afgevoerd? En ontstaan er daadwerkelijk tekorten? 

  
Ook een vraag aan asfaltmolens/ R&D bij aannemers; 
Hoe met het freesmateriaal eruit zien om optimaal te kunnen worden 
behandel en hergebruikt. 

  
Vervolgens denken we aan opties binnen proefvakken om een en ander 
te testen;  
Frezen op meerdere manieren en daarna meten/ uitzeven/ beproeven. 

  

Mogelijke 
Onderzoeksmethodes 

Literatuurstudie/ interviews bij freesmaatschappijen/ gesprekken bij 
asfaltmolens/ R&D mensen bij aannemers bevragen. 
Zelf testen doen vanuit een of meer partijen freesmateriaal.  
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Uitwerken multi-criteria-analyse.  

  

Contact(en) bedrijf Inge van Vilsteren (en enkele collega’s) 
Maar vooral ook via RWS de connectie naar diverse aannemers die dit 
soort trajecten doorlopen/ recent hebben doorlopen.  

Start  Start mogelijk vanaf april 2020 (Formulieren opsturen naar onderstaande 
voor eind januari 2020 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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