
UNIVERSITY OF TWENTE. 

 

1 
 

 

Bachelor and Master level projects available in the Asphalt Paving and Research unit of the Civil Engineering 

department (please note that the project descriptions given in Dutch are also available for non-Dutch speakers): 

• Investigation of a low-cost localization technology to track moving objects in the construction environment 

• Study the sustainability assessment of infrastructure to minimize the environmental, economic and social 

impacts of future construction projects 

• Sustainability assessment of Asphalt pavement product to reduce energy usage and CO2 emission 

• Applying principles of circular economy to the infrastructure sector 

• Het koppelen van transportregistraties aan grondstof, productie en verwerkingscontroles van asfalt 

waardoor herleidbaar blijft waar welk asfalt ligt 

• Verduurzamen asfaltcentrale 

• Beoordeling aanlegprestaties asfalt 

• Opwerken asfaltfrees voor hergebruik 

• De asfaltploegen leren werken met de meetgegevens als input om proces bij te sturen 

• Using UAV’s to monitor construction performance on actual jobsites 

• Comparison of Hot Mix Asphalt (HMA) cooling behaviour 

• Onderzoek naar de implementatie van een procesmanagement tool voor het verbeteren van kwaliteit en 

efficiëntie in de asfaltwegenbouw 

• The re-use of asphalt in asphalt  

• Developing, testing and implementing data protocols for the ASPARiCool tool 

• Determining Electrical Density Measurement accuracy 

• Investigating possible technology alternatives for improving the sustainability of asphalt plants 

• Asfalt productie proces optimalisatie dmv onderzoek droogefficiency droogtrommels asfaltinstallatie 

• Asfalt productie proces optimalisatie dmv inzicht in vochtparameter 

• Alternatief voor huidige Weigh-in-Motion systemen middels glasvezel 

• Asfalt kwaliteitsbeheersing, certificering NEN-ISO 17025 

• Asfalt productieproces beheersing (1) 

• Asfalt productieproces beheersing (2) 

• Development of Pavement Performance Prediction Models for Asphalt Pavements Using Construction 

Data and Multiple Modelling Techniques 

• Emissievrije Asfaltset 

• Verduurzamen asfalt door MKI / Benchmarking MKI asfalt 

The following Master topics are also available for students. Please consult Dr. Oliveira dos Santos or Dr. Miller for 

more information:  

• Material stock quantification, mapping and recycling potential assessment of the Dutch road pavement 

network 

• Evaluation of the techno-economic and environmental performances of recycling processes and asphalt 

mixtures incorporating recycled, waste and by-products materials towards performance specifications 
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• Evaluation of the environmental and economic implications of different road pavement construction and 

pavement technologies to foster energy efficiency and the transition to a circular economy 

• Asphalt paving industry roadmap: Paving the way to carbon neutrality 

• Can flexible road pavements be carbon sinks? An exploratory techno-economic and environmental 

feasibility analysis of solutions 

• Assessment of the effects of the use of recycled, waste and by-products materials in the medium- and long-

term performance of road pavements 

• Nexus of transportation infrastructure resilience and materials efficiency for decarbonization under future 

climate uncertainty 

• Embedding climate-change resilience awareness in pavement material and structural design decision-

making 

• Prediction of road pavement performance under future climate uncertainty 

• Assessment of the climate-change resilience of asphalt pavements containing recycled, waste and by-

products materials 

• Life cycle sustainability assessment of road pavement construction and management practices in the 

context of Industry 4.0 

• Internet-of-Things (IoT) for data-driven pavement management decision-making 

• Leveraging Big Data and artificial intelligence (AI) for fostering pavement sustainability and resilience under 

climate uncertainty 

• The role of AI & digital twins in the decarbonization of the road pavement construction sector 

• Assessment of the effects of the use of asphalt mixtures incorporating recycled, waste and by-product 

materials in the production of tyre and road wear particles (TRWP) (or microplastic TRWP) 
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Company and 
Location 

Project possibilities at various ASPARi companies 

Type of project Bachelor or Master depending on the complexity of the task 

Title of topic Investigation of a low-cost localization technology to 
track moving objects in the construction environment 

Project background / 
context 

Currently, localization technologies are widely used in the construction 
industry. Example of these usages is the utilization of the localization 
technologies in safety systems. The localization of equipment is an integral 
part of the PQi measurement system in ASPARi projects (see 
www.aspari.nl for more information). Currently, high-end RTK GPS is 
employed for PQi measurements. However, the cost of this technology is a 
strong deterrent to the widespread application of these technologies on 
actual construction sites. Small-scale contractors cannot afford a high-end 
and accurate localization technology. On the other hand, the existing low-
cost solutions have a low accuracy. Therefore, we are interested in 
continuously exploring alternative tracking systems for PQI 
measurements. 
 
Recently, a low-cost localization technology has been developed by 
Kadester. This technology is claimed to have sub-meter accuracy. Also, this 
technology has not been fully tested on construction sites and especially in 
the context of equipment tracking. In this project, we would like to 
investigate the performance of the technology and its suitability for PQi 
measurements. 

Research method The student has to test the tracking system developed by Kadester under 
various conditions to investigate its suitability for the use in PQi 
measurements. Of particular interest in this research is exhaustive field 
tests on the impact of distance to NETPOS reference stations on the 
accuracy of the system. The hypothesis is that as the distance between the 
rover and the closest reference station increases, the accuracy decreases.  
We would also like to test the functionality of the system for tracking actual 
equipment on construction sites.  
 
The actual scope of the project will be defined in discussion with the 
supervisor. 

Contact(s) at the 
company / UT 

Farid Vahdatikhaki f.vahdatikhaki@utwente.nl 
Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  

Start date ASAP 
 

 

 

http://www.aspari.nl/
mailto:f.vahdatikhaki@utwente.nl
mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Company and Location Project possibilities at various ASPARi companies 

Type of project Bachelor or Master depending on the complexity of the task 

Title of topic Study the sustainability assessment of infrastructure to 
minimize the environmental, economic and social 
impacts of future construction projects 

Project background / 
context 

Sustainability has become a global concern these days in order to reduce 
the environmental, economic and social impact from the human activities. 
The infrastructure sector is an important economic engine with one of the 
largest users of raw materials and energy. Moreover, this sector stocks the 
emission from the energy consumed during the construction, operational 
phase until the demolition of the infrastructure. Therefore, it is important 
to quantity the environmental, economic and social performance of any 
infrastructure in order to observe the potential environmental impacts and 
their influence on sustainable development. 

 
 

Main research 
questions 

Research questions relate to the studying of the sustainability assessment 
of infrastructure to minimize the environmental, economic and social 
impacts of future construction projects 

Research method(s) Suitable methodology to be developed by the student 

Main outputs Report 

Contact(s) at the 
company  

To be announced 

Start date ASAP 

Contact at the UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl; Silu Bhochhibhoya  
s.bhochhibhoya@utwente.nl  

  

 

mailto:s.r.miller@utwente.nl
mailto:s.bhochhibhoya@utwente.nl
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Company and 
Location 

The student will can be based in the ASPARi research unit at the University 
of Twente or at an ASPARi company 

Type of project B.Sc and M.Sc project depending upon needs and time available 

Title of topic Sustainability assessment of Asphalt pavement product 
to reduce energy usage and CO2 emission 

Project background / 
context 

The Transportation Sector has significant and complex impacts both in 
their construction, use, maintenance phase and end of life phase. A 
considerable amount of energy and materials that include bitumen and 
aggregates, are required to build and maintain the roads (Butt et al. 2014) 
and generates potentially harmful emission in the environment as well as 
higher costs. In addition to the technical objectives, environmental impact 
and sustainability are increasingly being considered in the design of the 
roadway and other infrastructure projects (Zapata and Gambatese 2005). 
 
In the Netherlands, the Dutch Roads Agency (RWS) is following a 
sustainability approach in all its activities and has officially decided to 
apply sustainable procurement for all tenders on projects from 2010. In 
this way, RWS will have a strong impact on the development of a 
sustainable operating market in the civil sector through their procurement 
policy (Ven et al. 2012).  This will encourages industries to develop 
advanced and innovative technologies to reduce the use of non-renewable 
fossil fuels, in order to reduce emissions and exposure. The introduction of 
low temperature asphalt mixtures is an important development/initiation 
made by the road industry for new solutions for sustainable production 
(Doh et al. 2010). 
 
Approximately 10 million tons of asphalt mixtures are produced annually 
in the Netherlands (Ven et al. 2012), in which the ASPARi network 
contractors are collectively responsible for more than 80% of the asphalt 
turnover in the country i.e. in excess of 8 million tonnes each year. With 
such a huge production of asphalt, it is important to study how this can be 
produced in a sustainable way. Therefore, the theme for the student 
project: Developing and implementing models to reduce Energy usage and 
CO2 emissions at asphalt plants and on construction sites, will add the 
value for the sustainable production of asphalt.  

Research method To assess the sustainability of asphalt, it is important to consider their 
entire life cycle and to evaluate the environmental and economic impacts 
associated with the raw material extraction, the production, 
transportation, recycling, disposal etc. of the materials. For this project, 
the student will be trained and required to use the software tools 
Ecochain or GaBi for assessing the sustainability of part of the asphalt 
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supply chain. The actual scope of the project will be defined in discussion 
with the supervisors whose names are given below.  
 

 
(Aggregate Industries, 2015) 
 
Fig 1:  The life cycle of asphalt Pavement 

 

Contact(s) at the 
company / UT 

At the UT – Silu Bhochhibhoya s.bhochhibhoya@utwente.nl  
and Joao Oliveira dos Santos j.m.oliveiradossantos@utwente.nl  

Start date ASAP 
 

  

mailto:s.bhochhibhoya@utwente.nl
mailto:j.m.oliveiradossantos@utwente.nl
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Company and 
Location 

The student will initially be based in the ASPARi research unit at the 
University of Twente 

Type of project B.Sc or M.Sc project possibilities depending upon needs and time available 

Title of topic Applying principles of circular economy to the 
infrastructure sector 

Project background / 
context 

Sustainability has become a global concern these days in order to reduce 
the environmental, economic and social impact from the human activities. 
The infrastructure sector is an important economic engine with one of the 
largest users of raw materials and energy. Moreover, this sector stocks the 
emission from the energy consumed during the construction, operational 
phase until the demolition of the infrastructure. Therefore, it is important 
to quantity the environmental, economic and social performance of any 
infrastructure in order to observe the potential environmental impacts 
and their influence on sustainable development. 
 
The circular economy seems intuitively to be more sustainable than the 
current linear economic system or ‘take, make, dispose’. The economic 
growth based on linear economy is increasingly hindered due to the huge 
demand of resources, in consequence the linear economic system entails 
significant limits and resource losses such as: resource loss as waste in 
production chain, resource loss as end-of-life waste, and resource loss as 
energy. Therefore, it is important that the resources are used as long as 
possible until the maximum value from them are extracted whiles in use 
and then the products and materials are recovered and regenerated at the 
end of their life cycle. To achieve this goal, the circular economy strategy 
and principles need to introduce/integrate in infrastructure sector. 
 
Project aim: to study the sustainability of infrastructure to minimize the 
environmental, economic and social impacts of future construction 
projects.  

Research method The scope and research method(s) will finalised with the supervisors given 
below. 

Contact(s) at the 
company / UT 

At the UT – Silu Bhochhibhoya s.bhochhibhoya@utwente.nl  
and Joao Oliveira dos Santos j.m.oliveiradossantos@utwente.nl  

Start date ASAP 
 

 

 

 

mailto:s.bhochhibhoya@utwente.nl
mailto:j.m.oliveiradossantos@utwente.nl
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Heijmans Infra bv 

Titel Materialenpaspoort asfalt 

Type project B.Sc or M.Sc project possibilities depending upon needs and time 
available 

Projectachtergrond/ 
context 

Het koppelen van transportregistraties aan grondstof, 
productie en verwerkingscontroles van asfalt 
waardoor herleidbaar blijft waar welk asfalt ligt.  

Onderwerp Creëren materialenpaspoort voor asfalt 

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Beter koppelen van asfaltinformatie waardoor toekomstig hergebruik en 
circulariteit van asfalt wordt gestimuleerd. Creëren van format. 

Onderzoeksmethodes  Software van PIM en APEX inzetten als informatiedragers, evt. aangevuld met 
GIS. Tevens werkwijze / proces uitwerken. 

Contact(en) bedrijf Wordt aangekondigd 

Start  ZSM 

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

 

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl


UNIVERSITY OF TWENTE. 

 

9 
 

 

Bedrijf en locatie Heijmans Infra 

Type project Verduurzamen asfaltcentrale 
Project 
achtergrond / 
context 

Gasverbruik bepaalt in grote mate het CO2 verbruik bij een asfaltcentrale. De 
afgelopen jaren is gekeken naar reductie van dit gasverbruik. 
Wij zouden een rigoreuzer pad willen bewandelen. Wat als we stoppen met 
gas? Wat betekent dat, zijn er alternatieven en welke impact heeft dat? 

Onderwerp Gasloos asfalt produceren 
Onderzoeksmeth 
odes 

Een bureaustudie naar de principes van een asfaltcentrales en de diverse 
varianten ervan. Welke randvoorwaarden zijn essentieel om te behouden? 
Een verkenning van alternatieve energievoorzieningen (technisch en 
financieel) resulterend in een haalbaarheidsstudie 

Contact(en) bij 
het bedrijf 

Wordt aangekondigd 

Start ASAP 

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

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Heijmans Infra bv 

Type project Beoordeling aanlegprestaties asfalt 
Projectachtergrond/ 
context 

Het koppelen van aspari registraties (transport, spreidmachine en walsen) aan 
grondstof, productie en verwerkingscontroles. Zijn prestatie- te verklaren 
doorgebeurtenissen tijdens realisatie 
 van asfalt  

Onderwerp Creëren 2e lijns rapportage als extra rapportage naast de gebruikelijke 
boorkernrapportage 

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Diverse informatiestromen worden nu afzonderlijk gerapporteerd terwijl ze 
samenhang hebben. Hoe kunnen we dit bundelen tot 1 geheel en daar de juiste 
conclusies aan verbinden. Dit als essentieel onderdeel van het lerend vermogen 
voor de organisatie.  

Onderzoeksmethodes  Afwijkingen inzichtelijk maken met beschikbare software als PIM, APEX, MBA en 
Trimble.  Verband creeren tussen oorzaak en gevolg. 

Contact(en) bedrijf Wordt aangekondigd 

Start  ZSM 

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

 

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Heijmans Infra bv 

Type project Opwerken asfaltfrees voor hergebruik 
Projectachtergrond/ 
context 

Vergroten van hergebruik van oud asfalt in nieuw asfalt vergt ook extra 
bewerkingen van gefreesd asfalt. Denk aan zeven, breken, wassen. 
Hoe organiseren we dat logistiek met beperkte opslagcapaciteit. 

Onderwerp Borgen logistieke werkwijze zodat freesasfalt de nieuwe grondstof wordt  

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Neerzetten van logistieke visie en werkwijze zodat gefreesd asfalt tijdig en met 
juiste kwaliteit beschikbaar is als grondstof in nieuw asfalt. 

Onderzoeksmethodes  Vraag en aanbod koppelen aan juiste werkwijze en benodigde middelen 

Contact(en) bedrijf Wordt aangekondigd 

Start  ZSM 

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

 

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Heijmans Infra bv 

Type project Lerend asfalteren 

Projectachtergrond/ 
context 

Bij de A1 Azelo wordt geheel 2020 dagelijks geasfalteerd waarbij alles wordt 
geregistreerd. Hoe creëren we een ’leer-cirkel’ waarin metingen worden 
gedeeld met de vaklieden en projectmensen? Hoe zetten we dat om naar 
verbetermaatregelen? 

Onderwerp De asfaltploegen leren werken met de meetgegevens 
als input om proces bij te sturen. 

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Terugkoppelen van meetinformatie naar degenen die asfalt realiseren. Hen 
helpen dit juist te interpreteren en om te zetten naar de benodigde bijsturing. 

Onderzoeksmethodes  Meetsystemen zijn aanwezig, er wordt wekelijks geasfalteerd dus vanuti 
productiecontinuiteit nagaan hoe we de prestaties kunnen borgen / verbeteren. 

Contact(en) bedrijf Wordt aangekondigd 

Start  ZSM 

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

 

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Bedrijf en locatie Boskalis 

Type project Bachelor/Master 

Project 
achtergrond / 
context 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) offer a potential solution to limitations of current 
GPS monitoring systems which include (1) the system requires a high initial 
investment, (2) instruments need to be mounted on every machine, setup and 
adjustment of these instruments are time-consuming, and (3) high density of 
buildings and tall trees disturb or even block GPS signals in some construction 
environments. 
 
An initial study conducted by Shihao Sun (former ASPARi master student) showed that 
computer vision and photogrammetry methods can be used to localize moving 
equipment in each frame of the video based on the location of known markers placed 
on and around the equipment. A proposed method “marker-based tracking of paver 
equipment” was tested in several case studies. Sun’s work showed promise and he 
suggested that the UAV-based solution can be extended to both monitor paving 
operations (performance) and asphalt temperature during road construction in the 
future.  
 
Given that his case studies were not conducted on actual jobsites, there is a need to 
test whether the methods can indeed be applied on actual jobsites. It will be useful to 
combine Sun’s work with that of Christiaan Arbeider who, developed a practical 
method for planning and monitoring the asphalt construction process.   

Onderwerp Using UAV’s to monitor construction performance on 
actual jobsites  

Onderzoeksmetho
des  

- Literature review 
- Jobsite experiments 
- Data analytics - comparing GPS and marker accuracies, comparing planned 

and actual performance of paving teams 

Contact(en) bij het 
bedrijf 

Mr. Berwich Sluer 

Start  ASAP 

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

 

  

mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Bedrijf en locatie Asfalt Centrale Twente (ACT) 

Type project Bachelor/Master 

Project 
achtergrond/context 

Hot Mix Asphalt (HMA) is a complex material whose compaction is highly temperature 
dependent with compaction taking place on construction sites while the mix is cooling off. 
The cooling rate of asphalt is dependent on and influenced by a range of factors including 
weather conditions during construction (air temperature, wind, solar radiation), layer 
thickness and mix design properties such as bitumen content and percentage voids in the 
asphalt mix. This complexity makes it difficult to predict the cooling rate of asphalt during 
the construction process. Developing an accurate and stable predictive algorithm requires 
large data sets for training and testing algorithms. An important step is to determine the 
cooling behaviour of various types of HMA mixes e.g., dense-graded, open-graded, mastic 
and others before using this data in predictive algorithms.  
 
Hot Mix Asphalt (HMA) is een complex materiaal waarvan de verdichting sterk 
temperatuurafhankelijk is, waarbij verdichting plaatsvindt op bouwplaatsen terwijl het 
mengsel aan het afkoelen is. De afkoelsnelheid van asfalt is afhankelijk van en wordt 
beïnvloed door een reeks factoren, waaronder weersomstandigheden tijdens de bouw 
(luchttemperatuur, wind, zonnestraling), laagdikte en eigenschappen van het 
mengselontwerp zoals bitumengehalte en percentage holtes in het asfaltmengsel. Deze 
complexiteit maakt het moeilijk om de afkoelsnelheid van asfalt tijdens het bouwproces te 
voorspellen. Het ontwikkelen van een nauwkeurig en stabiel voorspellend algoritme vereist 
grote datasets voor het trainen en testen van algoritmen. Een belangrijke stap is het 
bepalen van het koelgedrag van verschillende soorten HMA-mengsels, bijv. dichte, open 
gegradeerde, mastiek en andere, voordat deze gegevens in voorspellende algoritmen 
worden gebruikt. 

Onderwerp Comparison of Hot Mix Asphalt (HMA) cooling behaviour 
 
Vergelijking van het afkoelingsgedrag van Hot Mix Asphalt 
(HMA) 

Onderzoeksmethodes  Laboratory and field tests at an asphalt production plant, statistical analysis of data 
(descriptive, correlations and ANOVA) and reporting on the results.  
 
Laboratorium- en veldtesten bij een asfaltcentrale, statistische analyse van gegevens 
(beschrijvend, correlaties en ANOVA) en rapportage van de resultaten. 

Contact(en) en 
begeleider bij het 
bedrijf 

Dhr. Niels Hop email - n.hop@tww.nl  

Start  ASAP/ZSM 

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

 

  

mailto:n.hop@tww.nl
mailto:s.r.miller@utwente.nl
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Bedrijf en locatie Asfalt Centrale Twente (ACT) 

Type project Bachelor 

Project 
achtergrond/ 
context 

Om structuur in het asfaltverwerkingsproces aan te brengen en het proces beheersbaar te maken is 
door machineleverancier Wirtgen een systeem ontwikkelt, genaamd Witos Paving. In dit systeem 
worden projecten gepland, wordt de communicatie geregeld tussen de bouwplaats, het 
asfalttransport en de productielocatie. Daarnaast worden een groot aantal kwaliteitsparameters 
gemeten en vastgelegd zoals de oppervlakte temperatuur, ondergrondtemperatuur en 
weersomstandigheden.  
 
ReintenInfra heeft als concern/moederbedrijf van de ACT en de bedrijven Twentse- Weg en 
Waterbouw (TWW) en Dostal Wegenbouw (en al het bijbehorende eigen materieel) de asfaltketen 
van productie tot verwerking in eigen hand. De afgelopen twee jaar zijn er diverse testen uitgevoerd 
met het systeem op diverse projecten van TWW en Dostal. Vanaf dit jaar zal een van de asfaltploegen 
full-time worden uitgerust en dagelijks werken met het systeem.  
 
Hierbij loopt de organisatie tegen een aantal problemen aan (allen in meer of mindere mate 
gerelateerd aan elkaar): 

- De te behalen meerwaarde van het systeem binnen het verwerkingsproces is niet duidelijk. 
Momenteel wordt het systeem voornamelijk commercieel ingezet richting opdrachtgevers, 
maar wat hebben we er echt aan? Hoe kan het systeem bijdragen aan het verbeteren van 
onze kwaliteit en het reduceren van faalkosten? Hiertoe vergelijken: 

o Parameters belangrijk voor bepalen kwaliteit (literatuur) 
o Parameters belangrijk voor uitvoering (praktijk, waar stuurt een asfaltuitvoerder 

op?) 
o Parameters die Witos meet of zou moeten meten 

- Organisatorisch moet e.e.a. veranderen om het systeem ‘gedragen’ te krijgen binnen de 
diverse afdelingen en bedrijven. Hoe zorgen we voor de juiste bewustwording rondom 
Witos en wat vraagt dit van onze (asfalt-)organisatie? 

- Het analyseren van de data ‘doe je er niet even bij’, er komt veel data ter beschikking wat 
veel tijd vergt om te analyseren. Wij hebben dan ook behoefte aan de ontwikkeling van een 
tool (bijv. Microsoft Power BI) waarmee de data binnen 1 avond/nacht verwerkt kan worden 
en presenteerbaar gemaakt kan worden voor analyse op diverse niveau’s in de vorm van 
een soort dashboard: 

o Uitvoerder / asfaltploegen (elke werkdag in de ochtend de analyse kunnen zien van 
wat er gisteren is gebeurd, verbeterpunten signaleren  en benoemen en daarnaar 
handelen) 

o Projectleiding / management (bijv. wekelijks een overzicht) 
o Directie (bijv. tweemaandelijks een overzicht) 

Onderwerp Onderzoek naar de implementatie van een procesmanagement tool 
voor het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie in de 
asfaltwegenbouw. 

Onderzoeksmetho
des  

- Interviews 
- Praktijk casestudies 
- Data-analyse. 
- Literatuurstudie 

Contact(en) 
bedrijf 

Tomas de Ruijsscher 
t.deruijsscher@tww.nl 
0682905902 

John Snippert 
Projectleider 
j.snippert@tww.nl 
0622485335 

mailto:t.deruijsscher@tww.nl
mailto:j.snippert@tww.nl
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Start  z.s.m. 

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

 

Bedrijf en locatie Rijkswaterstaat (hoofdkantoor te Utrecht, maar opdracht kan uitgevoerd worden op 
iedere RWS-locatie) 
 
Rijkswaterstaat (Utrecht office; the project can be carried out at any RWS location) 

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 
 
The re-use of asphalt in asphalt – there is a greater demand 
for sustainable asphalt  
Approach 1 – balancing the volume of materials 
Approach 2 – finding available materials  

R  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) 
 
Currently, several contractors have put much energy into porous asphalt (PA) mixes with 
some percentage of recycling to show that these are equivalent in quality. Currently, 
four contractors have a validated product. This is also wishful for 2-layer PA where 
presently; a few contractors have been validated.  
 
There are signals from contractors that they foresee the demand for more re-use may 
lead to a situation where there is too little recycled material becoming available (known 
in the market as Partial 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. 
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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?  
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?  
 
First research question for a BSc student: 
 
Basically, RWS wants to investigate whether this statement is true ...” from contractors 
that they foresee the demand for more re-use may lead to a situation where there is too 
little recycled material becoming available” 
But even more importantly: what is needed to be able to reuse as much material as 
possible. 
 
Hence, RWS is thinking of a study of the current state of affairs with regards to milling - 
material, equipment, process, but also time pressure, etc. There is a need to assess 
whether we already handle the available building materials from the milling process 
"optimally" within the existing processes. Can we further optimize with existing 
systems? Some contractors already use a PA cleaner on the road in advance, before 
milling, so that less contamination enters the PR. But can you also do that with post-
processing. Then, also when milling, you can choose normal or mill a "fine roll" and 
adjust these operations with varying speeds. What are the pros and cons of that? Does 
it matter which material is milled and what the most optimal approach is (aimed at 
obtaining as much usable building material as possible)? 
The time available for implementation is most likely also a significant determining 
factor. But how big? 
Obviously, these are questions that focus on the process or product, but that also 
becomes important for cost considerations. 
 
Perhaps a multi-criteria analysis should be made that compares various aspects in a 
specific project so that a well-considered choice can be made. 
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And so, the main question - how much material is actually released from the road? How 
much material can be used as a recycled building material? 
 
===== 
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. 
 
Second research question for a second BSc: 
 
Some contractors see milling as “harvesting building materials”; some contractors see 
PR as something that simply becomes available through milling delivery. There may be 
opportunities if milling companies can start harvesting high-quality building materials 
and deliver added value for the reuse industry. Perhaps you should not grind, but heat 
and then carefully scrape off the old asphalt so that almost no stone is broken. The 
question is whether this is possible (and what are the advantages / disadvantages)? 
  
Suppose you were to optimize milling and preferably, have as little breakage in the 
stones as possible. What percentage of the material is then "directly" reusable? What if 
you roughed it by sieving and / or first "bruising" (or otherwise) and then sieving? Will 
reuse become even easier? Can you increase the percentage of high-quality reuse with 
this? How much material must be transported to the underlay as “residual dust”? And 
do shortages actually arise? 
  
Regarding the demand for milled off asphalt - what would the milled material look like 
to be optimally treated and reused? Can we develop alternatives and test these 
alternatives in field test sections? Can we test milling strategies i.e. apply a cyclical mill, 
measure, screen and test procedure to find out more.  

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.  
 
Literature study / interviews with milling companies / interviews with asphalt mills / 
R&D people with contractors. Possibly set up and undertake your own tests from one or 
more lots of milling material. Perhaps apply multi-criteria analyses (or other appropriate 
techniques) in the study? 

  

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.  
 
Inge van Vilsteren (and some colleagues) 
But also, through RWS the connection to various contractors who have completed / 
recently completed these types of processes. 

Start  Start mogelijk z.s.m / Start possible asap 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Company and Location This project can be carried out at various ASPARi companies 

Type of project Bachelor or Master depending on the level of complexity required 

Title of topic Developing, testing and implementing data protocols 
for the ASPARiCool tool 

Project background / 
context 

The cooling process of Hot Mix Asphalt (HMA) mixtures is a critical parameter that 
affects quality of the constructed road. Monitoring and data collection of asphalt 
mixture cooling process during asphalt construction projects is a vital procedure 
that need to be accurately defined and setup. An enhanced data gathering 
strategy can help to reveal and identify the relations between construction 
project characteristics such as: the type of the HMA, the number of asphalt layers, 
layer thickness, thermal conductivity, weather conditions, asphalt team setup 
(number of pavers, rollers and their types); and the HMA cooling process. In 
addition, accurate actual data sets about the asphalt cooling process can be used 
during the project preparation stage and for the predictions of possible ways of 
mixture cooling process. 
 
Therefore, there is a need to design and develop a systematic approach to collect 
real-time HMA cooling process data. The data protocols (and a definite set up on a 
construction site) need to be developed, tested and implemented, where the set 
of tools/equipment with the definite setup on a construction site have to be 
identified. 

Main research 
question 

What are the appropriate protocols for real-time collecting and visualizing of 
asphalt cooling rates during the construction process? 

Research method(s) - Literature study 
- Empirical study 

Main outputs The data collection protocol i.e. (1) definite setup for the Reference Point/Cooling 
Station on a construction site (roadside, distance from the edge, type and 
characteristics of the used equipment, distances between several Reference 
Points/Cooling Stations on site) (2) The methodology for visualizing the collected 
data and (3) a comparison of cooling rates for various Dutch HMA mixes.  

Contact(s) at the 
company  

To be announced 

Start date ASAP 

Contact at the UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl; Denis Makarov d.makarov@utwente.nl;  
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Company and Location Various ASPARi network companies 

Type of project Bachelor 

Title of topic Determining Electrical Density Measurement accuracy 

Project background / 
context 

Electrical Density Gauge (EDG) is a field-testing device used to assess the moisture 
and density of compacted soils and evaluate the level of compaction of a 
compacted fill. The EDG can measure density, moisture content and percent 
compaction of soil. The device uses four darts, which are driven into the soil and 
used as electrodes to measure the dielectric properties of a soil to determine 
moisture level and density. 
The EDG approach has significant advantages compared to other methods, such 
as the sand cone or the nuclear density gauge. Compared to the sand cone test 
method, the EDG is significantly less time consuming and has less chance for 
errors. Compared to the nuclear density gauge, the EDG requires less or similar 
manual effort. Less site preparation is required and once the darts are in place the 
actual test is performed within 20 seconds. The operator drives darts into the 
material to be tested, while the nuclear method requires a probe to be driven into 
the material. The darts for the EDG require less effort for removal than the 
nuclear gauge pin. The EDG also includes built-in "fuzzy-logic" that will recognize 
when the material changes and will notify the operator so a different soil model 
may be used rather than assuming that one proctor fits a single site 

Main research 
question 

Is EDG is accurate enough for testing density? 
Can EDG be used for real time measurement? 

Research method(s) - Empirical study  
- Suitable methodology to be developed by the student 

Main outputs Compression between nuclear density gauge and electrical density gauge with 
laboratory measurements 

Contact(s) at the 
company  

 

Start date ASAP 

Contact at the UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl; Denis Makarov d.makarov@utwente.nl 
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Company and Location Rijkswaterstaat 

Type of project Bachelor or Master 

Title of topic Investigating possible technology alternatives for 
improving the sustainability of asphalt plants 

Project background / 
context 

There is significant pressure on the asphalt industry to lower greenhouse gas 
(GHG) emissions, address climate change and other environmental factors. Thus, 
assessing the sustainability status of an asphalt production facility is a vital issue 
that interrelates with the quality of hot-mix asphalt  
(HMA). Recent research has mainly focused on asphalt production sustainability 
from cleaner production technologies of asphalt mixtures, low-carbon supply 
chains for road construction materials and the reduction of asphalt mix 
temperature perspectives. However, very little has been done in terms of studying 
technology solutions, the possible retrofitting of plants, alternative energy 
options, and the most appropriate short- and long-term strategies to apply that 
will enable the industry to deal with current and future sustainability pressures.    

Main research 
questions 

What technical improvements are possible and feasible? 
Can existing asphalt plants be modified/retrofitted to make them more 
sustainable? 
What are the possibilities? How long would it take to do this? 
Given current demand/supply levels, what can sensibly be achieved in the short- 
and long-term? What are the most appropriate strategies to apply? 

Research method(s) - Empirical study  
- Suitable methodology to be developed by the student 

Main outputs Compression between nuclear density gauge and electrical density gauge with 
laboratory measurements 

Contact(s) at the 
company  

Dr. R Hoffman 

Start date ASAP 

Contact at the UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl; Denis Makarov d.makarov@utwente.nl 
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Bedrijf en locatie BAM infra Asfalt -  Utrecht 

Type project Batchelor/Master  - vertrouwelijk 

Project achtergrond 
/ context 

Asfalt productie proces optimalisatie dmv onderzoek 
droogefficiency droogtrommels asfaltinstallatie 

Onderwerp Onderzoek naar de droogefficiency van  de twee droogtrommels bij 
asfaltinstallaties. 

 
Een belangrijke stap bij de produktie van asfalt is het drogen en verwarmen van de 
minerale grondstoffen en het recycling asfalt (asfaltgranulaat). 
Hiervoor worden 2 droogtrommels, de nieuw mineraaltrommel en de 
recyclingtrommel,  gebruikt. 
De jaarlijkse energiekosten van een asfaltinstallatie  voor het verwarmen en drogen 
van de grondstoffen bedragen circa € 500.000 - € 750.000,=. 
 
De 2 trommels hebben tot doel het vochtige mineraal ( 2 –  6 % vocht) te 
verwarmen, tot een vastgestelde temperatuur en te drogen  onder  een minimaal 
restvochtpercentage. De vastgestelde asfalttemperatuur is asfaltmengsel 
afhankelijk (100 – 170 “C) en het restvochtgehalte dient kleiner dan 0,1% te zijn. 
 
Bij onze  asfaltinstallaties zijn alle  droogtrommels verschillend: lengte,diameter, 
beschoeping en interieur, brander, afzuiging ed. 
De proces omstandigheden (capaciteit,temperaturen, onderdruk, afzuigcapaciteit, 
te drogen materialen ed.) zijn ook verschillend. 
In verband met de mogelijke vervanging van droogtrommels zijn wij op zoek naar de 
droogefficiencies, van het verwarmen en het drogen,  van onze huidige 
droogtrommels. 
 
Opdracht: 

- Gegevens verzameling droogtrommels (theorie en praktijk) 
- Proces omstandigheden analyse (theorie en praktijk) 
- Vochtanalyse (ingaand vocht % en restvocht %) praktijk 
- Data analyse en vaststelling verwarm- en droogefficiencies  

van de droogtrommels. 
- Advies optimale trommelontwerp en procesomstandigheden 

 
 

 Theorie en Praktijk onderzoek 

Contact(en) bij het 
bedrijf 

Ernst Demmink (leidinggevend) en Bastiaan de Bruin (uitvoering), Asfaltinstallaties 
en asfaltlaboratorium. 
 
Gezien het bedrijfsbelang van dit onderzoek heeft dit  Bachelor/Master 
Project een vertrouwelijk karakter.  
  

Start  ASAP 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Bedrijf en locatie BAM infra Asfalt -  Utrecht 

Type project Bachelor/Master 

Project achtergrond 
/ context 

Asfalt productie proces optimalisatie dmv inzicht in 
vochtparameter 

Onderwerp • Online vochtmetingen bij het drogen van mineralen en recycling materiaal 
 

Een belangrijke stap bij de produktie van asfalt is het drogen en verwarmen van de 
minerale grondstoffen en het recycling asfalt (asfaltgranulaat). 
 
Circa 40% van de verbruikte energie bij het asfaltproduktieproces is benodigd voor 
het opwarmen en verdampen van het vocht in de grondstoffen en het  recycling 
materiaal. 
De jaarlijkse energiekosten van een asfaltinstallatie bedragen  
Circa € 500.000 - € 750.000,=. 
 
In de huidige situatie worden wekelijks handmatig vochtmonsters genomen 
en In het asfaltlaboratorium , door middel van drogen en  weging, het 
vochtpercentage bepaald. Dit is een arbeidsintensief en discontinu proces. 
 
Gezien het de grote invloed van het vochtpercentage in de energiekosten willen wij 
over  online vochtmetingen kunnen beschikken. 
De afgelopen jaren hebben wij diverse contact vochtmetingen getest. 
Gezien het slechte en niet betrouwbare meetresultaat willen wij overgaan tot de 
vochtmeting en de hete afgassen. 
Deze nieuwe techniek en apparatuur dient onderzocht en op locatie getest te 
worden. 
 
Opdracht: 

- Onderzoek en plaatsing vochtmeetapparatuur bij asfaltinstalaltie 
(in de schoorsteen en achter de recycling trommel) 

- Onderzoek mechanische betrouwbaarheid en levensduur 
vochtmeetapparatuur 

- Onderzoek meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid vochtmeetresulaten 
dmv data analyse 

 

Onderzoeksmethode
s  

Praktijk onderzoek 

Contact(en) bij het 
bedrijf 

Ernst Demmink (leidinggevend) en Bastiaan de Bruin (uitvoering), Asfaltinstallaties 
en asfaltlaboratorium 

Start  ASAP 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Bedrijf en locatie Ballast Nedam te Nieuwegein 

Type project Bachelor 

Project 
achtergrond / 
context 

Alternatief voor huidige Weigh-in-Motion systemen 
middels glasvezel 

Onderwerp Voor verschillende redenen worden gewichten van (zware) voertuigen op 
wegen in binnen- en buitenland gemeten. Het gaat hier om het meten van 
aslasten en totale lasten van de voertuigen. 
Het meten van deze meetgrootheden vindt plaats door zogenoemde Weigh-
in-Motion (WIM) systemen. 
Een onderdeel van dit systeem zijn sensorbalken welke in de toplaag van de 
asfalt verharding worden aangebracht. 
Ballast Nedam onderzoekt samen met marktpartijen of en tot welke 
nauwkeurigheid het middels andere meettechnieken mogelijk is om vanuit 
diepere lagen van de verharding de eerder genoemde meetgrootheden te 
kunnen meten. 
 
Opdracht: 

- Ballast Nedam wil meer inzicht hebben in de nauwkeurigheid van de 
verschillende COST323 (gecertificeerde) WIM systemen 

- Ballast Nedam wil meer inzicht hebben in de nauwkeurigheid van de 
aangebrachte COST323 gecertificeerde WIM 

- Ballast Nedam wil inzicht hebben of en in welke mate met nieuwe 
meettechnieken dezelfde grootheden kunnen worden bepaald. 

- Ballast Nedam wil graag aanbevelingen over de wijze waarop 
middels de nieuwe meettechnieken een betrouwbaar en 
nauwkeurig systeem kan worden ontwikkeld, conform de geldende 
richtlijnen. 

 

Onderzoeksmetho
des  

Literatuur onderzoek, Data verzameling, Data-analyse, metingen 

Contact(en) bij het 
bedrijf 

Wouter Beelen, Jan van de Water 

Start  ASAP 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Bedrijf en locatie Asfalt Central Hengelo (ACH) EXPLOITATIE 

Type project Bachelor 

Project 
achtergrond/ 
context 

Asfalt kwaliteitsbeheersing, certificering NEN-ISO 17025 

Onderwerp OPSTELLEN PVA ACH NEN-ISO 17025 
ACH is als bedrijf toeleverancier voor de asfalt verwerkende industrie. Hierbij 
worden de bedrijfsprocessen geborgd door het toepassen van de wettelijke 
Europese en Nederlandse verplichte normen Factory Production Control (FPC) en de 
nationale beoordelingsrichtlijn bitumineus gebonden mengsels (BRL 9320). 
ACH  heeft de ambitie om het asfaltkenniscentrum van Oost Nederland te worden 
en wil hierom de interne kwaliteitstandaard voor geproduceerd asfalt en 
verwerkingscontroles verhogen om uiteindelijk te kunnen komen tot een mogelijke 
accreditatie van haar afdeling kwaliteit. 
Om het beoogde doel te bereiken wil ACH een plan van aanpak opstellen om in 2 of 
3 fasen tot accreditatie te kunnen komen 

 
OPDRACHT: 

• Inventarisatie van huidige gehanteerde kwaliteitsprocessen binnen de ACH. 

• Inventarisatie van benodigde kwaliteitsprocessen ISO 17025 om tot 
certificering te kunnen komen.  

• Opstellen plan van aanpak/ tijdslijn/ kostenmodel om beoogde doel van 
accreditatie te kunnen behalen. 

• Opstellen plan van aanpak implementatie ISO 17025 binnen 
kwaliteitsafdeling ACH. 

• Quick-wins ISO 17025 ten uitvoer brengen en implementeren in huidige 
kwaliteit structuur binnen ACH. 

 

Onderzoeksmetho
des  

Bv. Interviews/survey/data verzameling / cross-case of multi-criteria analyse 

Contact(en) bedrijf Wordt aangekondigd 

Start  ASAP 
 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Bedrijf en locatie ACH EXPLOITATIE 

Type project Bachelor/Master 

Project 
achtergrond / 
context 

Asfalt productieproces beheersing  

Onderwerp TOEPASSEN ENERGIEMANAGEMENT EN VOCHTBEHEERSING IN DE PRAKTIJK 

 
In 2014 en 2015 zijn er 2 UT Bachelor opdrachten uitgevoerd naar het 
energieverbruik van de asfaltcentrale en de invloed van vocht op het 
asfaltproductieproces. Beide onderzoeken hebben vooral een 
inventariserend karakter en doen aanbevelingen voor een vervolg. 
 
OPDRACHT: 

• ACH wil graag een vervolg geven aan beide studies door onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden om de geconstateerde 
aanbevelingen m.b.t. energiemanagement en vochtbeheersing om 
te zetten naar de dagelijkse praktijk. 

• ACH wil praktisch onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik en de 
keuze van geschikte meetapparatuur op de juiste plaatsen binnen 
het asfaltproductieproces voor het verkrijgen van procesmeetdata 
en de hierbij behorende tools ter interpretatie om tot een hoger 
energierendement en daarmee kostenbesparend effect binnen het 
asfaltproductieproces te komen. 

• In kader van de te vervangen installatiebesturing in 2017  bepalen 
welke vorm van procesdata verzameling bruikbaar is om hiermee 
operators te ondersteunen in hun dagelijkse procesvoering, 
asfaltproductie proces. 

Onderzoeksmetho
des  

Bv. Interviews/survey/data verzameling in de centrale en grondstof 
bronnen/metingen/ thermodynamica/ ….. 

Contact(en) bij het 
bedrijf 

N. Hop 

Start  ASAP 
 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Bedrijf en locatie ACH EXPLOITATIE 

Type project Bachelor/Master 

Project 
achtergrond / 
context 

Asfalt productieproces beheersing  

Onderwerp OPSTELLEN ENERGIE EFFICIENCY PLAN 
 
ACH is sinds 2009 deelnemer aan het convenant Meerjarenafspraken 
Energiebesparende maatregelen zoals wordt voorgeschreven vanuit de Rijksdienst 
voor Ondernemerschap. En de wettelijke energiebesparingsplicht van de wet 
milieubeheer. Met het opstellen en uitvoeren van de EEP’s geeft elk bedrijf aan de 
MJA verplichtingen en draagt hiermee bij aan het landelijk energieakkoord om te 
komen tot verduurzaming van de energievoorziening en aan beperking van de 
opwarming van de aarde 
De huidige MJA 2013-2016 periode loopt op zijn eind en de MJA 2017-2020 staat 
inmiddels voor de deur. Voor het opstellen van de MJA 2017-2020 dient elk bedrijf 
een Energie efficiency plan (EEP) voor de jaren 2017-2020 in te dienen uiterlijk 
01.10.2016 bij het RvO. Het door elke bedrijf opgestelde EEP wordt door RvO 
getoetst aan het convenant en RvO adviseert het bevoegd gezag Wet Milieubeheer 
hierover. 
Voor het opstellen worden modellen gebruikt zoals de Energie Besparing Analyse 
model 2011 (Beco), de EEP maatregelenlijst 2016 opgesteld door de landelijke 
werkgroep asfaltbranche waarvan ACH lid is en diverse literatuurstudies. 
OPDRACHT: 

• Obv MJA 2013-2016, EBA  20111 en EEP maatregelenlijst 2016 een concept 
EEP 2017-2020 opstellen voor ACH waarbij rekening worden gehouden 
naar mate van te realiseren besparing en de hierbij gemoeide 
investeringskosten. 

• Onderzoek doen naar de terugverdientijd van voorgestelde investeringen 

• Onderzoek doen naar subsidiemogelijkheden voor investeringen zoals MIA 
(Milieu Investeringsaftrek) en EIA (Energie-investeringsaftrek) 

 

Onderzoeksmetho
des  

Bv. Interviews/survey/data verzameling in de centrale en grondstof 
bronnen/metingen/ thermodynamica/ ….. 

Contact(en) bedrijf N. Hop 

Start  ASAP 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Company and 
Location 

The student will initially be based at the University of Twente and then at 
a company within the ASPARi contractor network 

Type of project Master project 

Title of topic Development of Pavement Performance Prediction 
Models for Asphalt Pavements Using Construction Data 
and Multiple Modelling Techniques 

Project background / 
context 

Pavement performance prediction models (PPPM) are a core component 
of any pavement management system (PMS), as they allow a rational 
comparison of alternative maintenance and rehabilitation (M&R) plans 
and thereby investment strategies at the network level. Furthermore, 
pavement performance influences the fuel efficiency of vehicles due to the 
so called pavement-related rolling resistance mechanisms, which can have 
significant economic and environmental implications on vehicle operating 
costs and emissions, particularly in heavily trafficked roads. 
 
The way pavement deteriorates, and the type and severity of distresses 
observed throughout its life cycle are determined by multiple factors, such 
as the type of pavement materials, layers structure, thickness and 
underlying subgrade quality, environmental, traffic loading and climatic 
conditions, age as well as the construction quality. While the first factors 
have, to some extent, been considered in the development of the existing 
PPPM, the later have not been object of the same level of attention.  

Research method Quantitative research methods: 

• Data processing and analysis; 

• Statistical analysis (descriptive, explanatory and predictive); 

• Mathematical models development. 

Contact(s) at the 
company 

A company is being sought for collaboration on this project. 

Start date ASAP 

Contact at the UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl   
João Santos j.m.oliveiradossantos@utwente.nl   
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

 

Bedrijf en locatie Stichting Pioneering 
Type project Onderzoek 

Projectachtergrond/ 
context 

De bouw- en infrasector zijn grootverbruikers van primaire abiotische 
grondstoffen en stoot bij de bouwproductie, direct en indirect, enorme 
hoeveelheden CO2, stikstof, fijnstof en andere schadelijke 
stoffen uit. Dat heeft ernstige gevolgen voor het klimaat, het milieu en 
de natuur. Maar leidt ook tot economische schade, door 
bijvoorbeeld stagnatie in de besluitvorming rond bouw- 
en infraprojecten en gestarte projecten worden zelfs 
stilgelegd. Economische schade die het hele land treft, maar in het 
bijzonder ook de bouw- en infrasector.  
 
De bouw- en infrasector staat voor een enorme opgave.   
Eén van de opgaves is het voorkomen van uitstoot in de gehele keten als 
gevolg van de bouwproductie. De komende jaren zal de bouw- en 
infrasector een transitie ondergaan naar volledig emissieloos bouwen. 
Vanuit het perspectief van de circulaire economie en de 
klimaatafspraken zou de uitstoot van CO2 in 2030 met 50% en in 2050 
met 100% gereduceerd moeten zijn. Maar dat is voor het terugbrengen 
van de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen te laat, 
vanwege de schade die nú optreedt. De bouw- en infrasector en haar 
opdrachtgevers hebben daarom baat bij versnelling van deze transitie.  
 
Dat kan alleen als daarvoor de handen inéén geslagen worden.   

Het programma de ‘Emissievrije Asfaltset’ kan gezien worden als een 
versnellingsmaatregel in de transitie naar een emissievrije economie.  

Onderwerp In een unieke publiek-private samenwerking zijn de provincies Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland samen met ongeveer 30 
marktpartijen op zoek naar een manier om de transitie naar een 
emissievrije asfaltset* binnen één jaar mogelijk te maken.  
 
Het programma loopt over vier lijnen: techniek, materieelexploitatie, 
funding en contracteisen. 
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De opdracht heeft betrekking op de lijnen techniek en 
materieelexploitatie. 
 

* Asfalset bestaat uit: Freesmachine, spreidmachine, kleefwagen, 
walsen en evt. shuttlebuggy/voorlader 

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Welke techniek is de meest voor de hand liggende techniek om de 
doelstelling van het programma te bereiken en hoe ziet een 
exploitatiemodel er idealiter uit waarbij uitgangspunt is dat de inzet van 
de materieelstukken voor iedere partij toegankelijk is? 

Onderzoeksmethodes  In nader overleg, mits de partijen betrokken worden in de 
onderzoeksopzet. De verbinding van de onderzoekers met het werkveld 
is erg belangrijk. Vooral om als onderzoeker ook inzicht te krijgen in de 
verschillende belangen en het werkveld inzicht te geven in de 
veranderingen die nodig zijn. 

Contact(en) bedrijf Stichting Pioneering www.pioneering.nl  
Jan Wienk 
j.wienk@pioneering.nl 
tel.: 06-53599943 

Start  Start per direct mogelijk 
 

Contact UT Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl  
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Mogelijk Bachelor/Masterproject 

Bedrijf en locatie Provincie Gelderland, standplaats Arnhem en thuis. 

Type project Verduurzamen asfalt door MKI / Benchmarking MKI 
asfalt. 

Projectachtergrond/ 
context 

Sinds 2017 werkt Provincie Gelderland met de Milieu Kosten Indicator 
(MKI) als gunningsinstrument bij het aanleggen van verhardingen. Dit 
doen wij om onze eigen milieu-footprint te verlagen, maar ook om de 
duurzaamheid in de keten een helder perspectief te geven.  
Met het standaard toepassen van MKI behoren wij tot de meest 
duurzame opdrachtgevers van Nederland. 

Onderwerp Voor deze opdracht zoeken wij een student: 

• Die onze MKI waardes kan benchmarken van alle gunningen 
waarbij een vergelijk wordt gemaakt van alle aangeboden 
mengsels: 

o Voor gunning 
o Per asfalttype 
o Ook nog uit te breiden met na realisatie 

 
Hierbij zoeken we een vergelijking van kwaliteit en prestaties van 
onze organisatie met die van vergelijkbare andere organisaties. 

• We willen graag in beeld krijgen hoe de keuzes die gedurende 
een project gemaakt worden van invloed zijn op onze resultaten. 
Te denken valt aan; wel of geen hergebruik in het asfalt, dunnere 
lagen, etc. (focus op interne organisatie) 

• Gedurende de aanbesteding en uitvoering maken aannemers 
keuzes in de aangeboden en uitgevoerde mengsels. Wij willen 
graag inzicht krijgen in die keuzes en op de milieueffecten van 
deze keuzes . (focus op uitvoerende partijen). 

 
Wil jij ons helpen om het uitvoeren van werken duurzamer te maken?  
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Mogelijke hoofd- 
onderzoeksvraag 

Hoe krijgen we beter inzicht in de keuzes die wij, als organisatie, en de 
aannemers maken gedurende de looptijd van een project. En hoe 
relateert zicht dit tot andere opdrachtgevers. 

Onderzoeksmethodes  Nader te bepalen.  Te denken valt aan; literatuurstudie, 
bureauonderzoek, interviews interne en externe organisaties,… 
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Resultaat; inzicht in MKI-resultaten van de gemaakte keuzes bij gunning 
en na uitvoering van werken.  Inzicht in de vergelijking van de resultaten 
van Gelderland ten opzicht van andere opdrachtgevers. Opzet van een 
tool om inzicht te verkrijgen in hoe MKI bijdraagt aan onze ambities. 

Contact(en) bedrijf Naam Robert Rouwenhorst 
Email r.rouwenhorst1@gelderland.nl 
Tel 06-52802184 

Start  Start mogelijk vanaf;  in overleg bepalen.  
 

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