


Opdrachtgevers-workshop

high-tech, low-cost en ASPARi

Frank Bijleveld
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Deelnemers

38 deelnemers:

• 15 vanuit aannemers

• 15 vanuit opdrachtgevers

• 8 vanuit KI, leveranciers, meetbedrijven, overig

2018: 95 deelnemers 

2019: 90 deelnemers

Actiever in gesprek met de koplopers
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Doelen workshop

• Besef dat asfalt-uitvoering erg belangrijk is voor de eindkwaliteit/ 

levensduur en beheer areaal – impact op 4 doelen asfalt-impuls

• State-of-the-art mogelijkheden laten zien wat er nu mogelijk is

• Laten zien dat areaal beter beheerd kan worden als er meer detail-

informatie over de aanleg beschikbaar is

• Stimuleren van uitvragen om data te verzamelen (op te nemen in 

wegbeheersystemen en combineren met inspectie-resultaten)

• Enthousiasmeren om de ASPARi-uitvraag in projecten op te nemen

• Uiteindelijk doel voor de toekomst: Juiste eisen met grenzen 

kunnen stellen om (proces)kwaliteit te beheersen en te handhaven 
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Programma



5

Asfalt-impuls

• Mirjam Vis / Samantha Wicht



Introductie high-tech, low-cost

Frank Bijleveld
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Organisatie / werkgroep HT-LC

• Henk Kuipers (vz, CROW)

• Seirgei Miller – Universiteit Twente

• Opdrachtgever:

• Ric Vergeer

• Aannemers: 

• Frank Bijleveld (uittredend)

• Marco Oosterveld

• Berwich Sluer (aantredend)

• Projectleider: Berry Bobbink
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Domein

• Uitvoeringsproces is belangrijk voor kwaliteit en levensduur v/d weg 

• Het huidige uitvoeringproces bevat veel variabiliteit → spreiding in 

levensduur (ook in praktijk zichtbaar)

• Groot kennis- en ervaringsverschil tussen ASPARi-partijen en niet-

ASPARi partijen

• Adoptie beschikbare technologieën verloopt langzaam

• Huidige uitvragen vaak verschillend – ON kan moeilijk gericht 

investeren

• Ontbrekende kennis nog over de harde relatie tussen 

proceskwaliteit met levensduur
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Scope / niet-scope

• HT-LC: Implementatie bestaande kennis/kunde + stap naar OG’s

om uit te vragen, leren kennen/waarderen en toepassen voor 

beheer

• ASPARi: Kennisontwikkeling asfalt-uitvoering (valorisatie, opleiden, 

implementeren, etc.)

• Gerelateerd aan andere lopende ontwikkelingen: Kwaliteitsborging, 

PIM, functioneel opleveren, …
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Doel, nut, output HT-LC

• Doel: Een gebalanceerde en gestandaardiseerde uitvraag op het 

gebied van asfaltuitvoering, flexibel voor verschillende 

contractvormen en flexibel voor bepaalde aandachtsgebieden. 

• Nut: Vermindering van de variabiliteit in het asfaltuitvoeringsproces 

en daarmee minder spreiding in de levensduur van de 

asfaltverharding door systematische inzet van beschikbare, 

moderne meet- en regeltechnieken + systematische vastlegging 

uitvoeringsdata om te kunnen relateren aan andere data (zoals 

functioneel opleveren of inspectie-data). 

• Beoogde output zijn uitvraagteksten die direct en simpel toegepast 

kunnen worden in verhardingsuitvragen.
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Aanpak

• Interviews ON’s en OG’s

• Pilots / demonstratieprojecten

• Ervaringen delen / in gesprek gaan

• Uitvragen t.b.v. dataverzameling

• Opschaling: Uitvragen met juiste eisen
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Interviews

ON:

• Veel mogelijk – Temperatuur-balk, snelheid machine, aantal 

walsovergangen, afkoeling + DH-progressie kunnen gemeengoed 

zijn (als het gevraagd en beloond wordt) – standaardisatie nodig

• Precieze invloed procesparameters-productkwaliteit nog onduidelijk 

→ harde eisen nog moeilijk → angst voor hard afrekenen op 

onjuiste gronden (koude plek, meer/minder overgangen, etc.)

OG:

• Nog veel onbekendheid / onduidelijkheid wat het is en ermee kan

• Daardoor toegevoegde waarde onduidelijk voor werk 

terecht/onterecht accepteren en areaal beter beheren
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Opschaling

Gedachtegang – uitvragen t.b.v. dataverzameling:

• 2022: 10% van de opgedragen asfaltwerken

• 2023: 40% van de opgedragen asfaltwerken

• 2024: 80% van de opgedragen asfaltwerken

Om in de toekomst juiste goedkeur/afkeur-grenzen te kunnen bepalen
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Stapsgewijze ontwikkeling

• Meten = weten

• Meten = weten, maar verbinden is beter

• Datagedreven onderhoud

• Voorspellend onderhoud



15

Afsluiting / vragen?
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Berry Bobbink – deelnemende

partijen
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Uitvragen in contracten

• Stelpost - standaard

• EMVI - wanneer is plan 

goed/slecht? Verschillende 

plannen beheren als OG?



Programma Asfalt-Impuls

1
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Inhoud

• Introductie

• Aanleiding

• Achtergrond

• Doelen programma

• Werkgroepen

• Wat er nog staat te komen
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Achtergrond: verbinder en aanjager van vernieuwing in de bouw/infra. 

Verbinding leggen tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. 

Bruggen bouwen tussen diverse initiatieven voor meer impact.   

Doel: creëren van beweging en realiseren van versnelling door Asfalt Impuls te 

verbinden met andere initiatieven en belanghebbenden. 

Van ‘impuls’ naar opschaling!

Samantha Wicht
Omgevingsmanager Asfalt Impuls

Achtergrond: programma management met name in operationele verbeteringen 

en innovatie. Gericht op de sectoren bouw / infra en vastgoed.

Doel:  programma asfalt (intern) sturen richting afronding van jaarplannen, binnen 

budget en in lijn met de behoefte van de markt.  

Mirjam Vis

Programma manager Asfalt Impuls (a.i.)
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Aanleiding
Waarom zijn we gestart?

“In 2030 zoveel mogelijk klimaat neutraal en circulair werken (werktuigen en materiaalketens), 

aanbestedingen en standaardisatie van uitvragen”.

“De maatregelen richten zich onder meer op levensduur verlengend onderhoud, op het 

verduurzamen ( CO2-arm maken) en uniformeren van materiaalgebruik.”

Dit programma zal een impuls geven aan het product ‘asfalt’.
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Achtergrond

Start voorbereidingen in 2016/2017, alle stakeholders kunnen hun inbreng leveren:
✓ meer dan 40 initiatieven verzameld!

Inhoud programma is tot stand gekomen door meerdere werksessies. Resulterend in de 
verdeling over 8 werkgroepen met participanten uit diverse disciplines, o.a.
- Aannemers
- Overheid 
- Gemeentes
- Leveranciers
- Kennisinstituten 

Officiële start programma in 2018 met ondersteuning vanuit het programma bureau, 
ondergebracht bij het CROW. Medio 2023 is de verwachte afronding van het programma.

Alle feiten op een rij
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Doelen
Een impuls geven aan het product ‘asfalt’

Hoe gaan we dit doen?

Door kennis ontwikkelen en de toepassing ervan bevorderen in de sector 

dit op een zodanige manier dat we het volgende bereiken:

✓ Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen

✓ Halvering spreiding in levensduur 

✓ Halvering CO2-productie 
✓ En dat alles tegen gelijke of lagere kosten
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Werkgroepen                            1/2

Aantoonbaar duurzaam asfalt

Richt zich op de MKI en CO2 
reductiewaardes op uniforme en 

onderbouwde manier aantonen, middels 
rekenregels, verificatie en een online 

uitvraag platform (tool). 

Asfalt in Contracten

Oplossingen bieden om innovatieve 

oplossingen en/of aanbestedingsvormen 

in te passen binnen de huidige wet- en 

regelgeving.

Asfalt kwaliteitsloket

Snelheid van de toepassing van 

innovatieve asfaltproducten te vergroten

en onafhankelijk oordeel te geven over de 

geclaimde eigenschappen van producten.

Levensduur voorspellend 
asfalt model

Bigdata-analyse en modelontwikkeling 
om de (rest)levensduur van 

asfaltverhardingen beter te kunnen 
voorspellen.

1 2

3 4
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Werkgroepen                         2/2

Grip op Bitumen

Het beschrijven van 

bitumenontwikkelingen, asfaltgedrag 

maar ook relevante bitumenkenmerken en 

de spreiding in die kenmerken.

Functioneel Opleveren

Het ontwikkelen en implementeren van 

een eenduidige systematiek voor de 

functionele verificatie van de kwaliteit van 

verwerkt asfalt.

Kwaliteitsborging

Het realiseren van een objectieve, 

betaalbare en voor alle partijen acceptabele 

kwaliteitsborgingsmethodiek, gedurende 

alle fasen van het proces

High tech = Low Cost

Formuleren van een gebalanceerde en 

gestandaardiseerde uitvraag op het 

gebied van asfaltuitvoering en de 

toepassing van nieuwe technologieën.

5 6

7 8
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Wat staat er nog te komen?

• Laatste testfase producten in pilots/ veldtesten

• Afronding van tools, modellen of systematiek

• Implementatie en borging van de resultaten bij belanghebbenden

• Opstarten communicatie
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Alle inhoudelijke informatie over de werkgroepen vindt u op 

www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/

hier kan je je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief!

Of volg onze LinkedIn pagina

linkedin.com/programma-asfalt-impuls 

http://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/
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Wil je meer weten?
en/of

Wil je bijdragen aan het Programma Asfalt-Impuls?

Neem dan vooral contact met ons op!

Mirjam Vis
06 25 250 555

m.vis@bdbgroep.nl

linkedin.com/in/mirjamvis/

Samantha Wicht
06 22 080 078

s.wicht@bdbgroep.nl

linkedin.nl/in/samanthawicht



Opdrachtgevers Symposium Hightech = 
Lowcost / ASPARi
24 maart 2022

Berry Bobbink 

Deelnemende opdrachtgevers

• Project Groot onderhoud A326

• Wellicht nog een project eind 2022

• Gelderland wil participeren in opstellen
bestekstekst RAW



• N638 Reconstructie Zundert –
Rucphen 

• Samenwerking met Asfalt Impuls

• Pilot met CROW werkgroepen 
HighTech = LowCost en Kwaliteitsborgin



Project 2022:

Groot Onderhoud N341 Ommen – Den Ham.

Project 2023

Groot Onderhoud N348 Deventer – Raalte.







Groot onderhoud Bremerbergweg wordt in twee fasen uitgevoerd. 

Fase 1: gedeelte kom Biddinghuizen-Alikruikweg: asfalt tussen- en deklaag verwacht in week 30;

Fase 2: gedeelte Alikruikweg-rotonde N306 Harderdijk: asfalt tussen- en deklaag verwacht in week 40;



Diverse projecten 
met 
Boskalis en 
Heijmans



Project Stadspolderring.

Aannemer Dura Vermeer



Voorjaar 2022  worden op de Buitenveldertselaan GO-werkzaamheden uitgevoerd. 

Voor een gemeentelijke toepassing van Aspari een mooi voorbeeld. Er zitten in het 

traject rechtstanden, kruisingen en opstelvakken. 

Mogelijk dient zich nog een project aan waarin we DGD zullen verwerken en waar 

Aspari een toegevoegde waar kan hebben. 



Project 

Rijckevorselweg-Kralingse Zoom

Aannemer van Gelder 



Project 

Ugchelsegrensweg 2021

Aannemer niet instaat om een PQi meting 
uit te voeren project Ughelensegrensweg.

Kanaal Zuid (grens met Brummen), 
uitvoering 2022



Projec



Werkgroep HTLC zoekt nog 2 projecten met een PQi
++++ uitvraag ( Nader onderzoek mogelijke 
onvolkomenheden / overdracht data enz. incl. 
begeleiding vanuit de werkgroep.

• Samen naar een duurzamere wegverharding 

• Wie Volgt ?????????

• Dank namens de Asfalt – Impuls / HTLC

• Berry Bobbink



ASPARi
Wat is dit?

Wat levert het op?
Wat levert het niet op?

Dr. ir. Seirgei Miller
ASPARi onderzoek coördinator

maart 2022



Het Asphalt 
Paving 
Research and 
innovation 
(ASPARi) 
netwerk
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ASPARi gaat over … 

• Onderzoek en innovatie
• Verbetering van operationele strategieën
• Minder variabiliteit & minder spreiding in levensduur

 

0 20
Design life (years)

103
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 Professionaliseren
wegenbouw

 Vernieuwen van 
ondernemerschap in de 
wegenbouw

 Minder variabiliteit
 Implementeer en

ontwikkelen van SMART 
technologieën met een
actieve onderzoek
benadering

 Leden vertegenwoordig
±80% van de sector

 Opdrachtgevers, machine 
leveranciers

 Instituten, onderzoek en
onderwijs

 Internationale netwerk
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1.0

2.0

3.0

4.0
5.0

• Operationele 
gedrag expliciet

• Testen nieuwe 
technologieën

• PQi methodiek

• Link lab, bouwplaats, 
technologieën

• Walsimpact & 
waslregimes

• 1e stappen realtime
procesbeheersing

• 1e stappen simulaties, 
blended reality

• Realtime
procesbeheersing

• Gerichte wals 
strategieën

• Vernieuwing onderwijs 
MBO & VO

• Verfijning PQi
methodiek

• Verbeteren van de 
logistiek

• Doorontwikkeling 
technologieën & 
verfijning PQi
methodiek

• Autonomie  van 
materieel 

• Standaardisatie, 
compatibiliteit & 
interoperabiliteit 

• Digitalisering
• Toepassing 

technologieën in 
contracten 

• Vernieuwing HBO 
onderwijs 

• Relatie verbeteren 
onderwijs instellingen 
en bedrijven

• Virtuele 
asfaltwegenbouwplaats

Roadmap ASPARi 5.0  
- 2023 tot 2026

onder constructie



Zit er genoeg wetenschap in ons processen?

ASPARi – wat levert het op?



Meten is weten!!
Toepassing van nieuwe technologieën in de praktijk
Nut: Vermindering van de variabiliteit in het asfaltuitvoeringsproces 

Minder spreiding in de levensduur van de asfaltverharding door:
• systematische inzet van beschikbare, moderne meet- en regeltechnieken 
• systematische vastlegging uitvoeringsdata om te kunnen relateren aan andere data 

(zoals functioneel opleveren of inspectie-data).
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Temperatuur homogeniteit & 
consistente verdichting!!!



Het doel van PQi cyclus

Verbeteren van de "proces kwaliteit" (Process Quality)

Door het proces op de bouwplaats nauwkeurig te registreren en 
in beeld te brengen (proceskwaliteit expliciet maken)

Men kan naderhand terugkijken en met elkaar bespreken en 
analyseren

o wat ze hebben gedaan

o wat ze de volgende keer beter zouden kunnen doen

8



Technologieën in de 
praktijk

9



Temperatuur homogeniteit
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Linescanner laptop 
naast de 

spreidmachinist

Linescanner of infrarood 
camera 1 meter achter de 

balk en ± 3,5m hoog … GPS 
rover en receiver op de 

beugel



Wals consistentie
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aantal walsovergangen

Animaties van het proces



Asfalt afkoeling ….
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Afkoeling en 
dichtheids-
progressie 
vergelijken



Weersomstandigheden … 
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Wat levert het op?

data, data en meer data over het verwerkingsproces

overzichten/analyses van temperaturen (aanvang & afkoeling)

overzichten/analyses van voortgang paving

overzichten van aantal walsovergangen (per wals & cumulatief)

indicatoren van spreiding in werkwijze en resultaten

kwetsbare punten (met oog op toekomstige schades)

dossier waarin werkverloop is vastgelegd (met oog op analyse latere schade)

aanwijzingen voor verbetering

bewustzijn van proceskwaliteit, kwaliteitsverbetering & risico’s

"best practice" selectie  uniforme werkwijze

14



Voordelen voor Opdrachtgevers
 Beter inzicht krijgen in de geleverde productkwaliteit 

 Samen werken tot verbeteringen in productkwaliteit en duurzaamheid

 Risico's nauwkeuriger bepalen met behulp van data gestuurde methoden 

 Risico's voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te verminderen 

 Data en meest belangrijke informatie in de wegbeheersystemen van wegbeheerders te 
krijgen

 Wegbeheerder kan met zijn normale beheertools de informatie van de situatie tijdens de 
realisatie gebruiken

 Meetresultaten en analyses beter aansluiten op wensen en belevingswereld van 
wegbeheerders

 Wegbeheerders kunnen data raadplegen tijdens het uitvoeren van hun beheertaken

 Beter beheer over areaal met meer bruikbare data 

 Inzicht in spreiding van kwaliteit → beter beheer van areaal + betere eisen kunnen 
stellen voor toekomstige projecten 15



Spin-off: 
Vastleggen van geo data 

over tijd

16

Data opslagen in 
GIS lagen



Wat levert het 
niet op … 
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Onmiddellijke resultaten

Garantie van verhoogde kwaliteit

• Wat is de relatie tussen proceskwaliteit en 
productkwaliteit (levensduur)?

• Wat zijn de beste strategieën voor verwerking? 
• Wat zijn de juiste bandbreedtes (eisen) voor het 

proces?

Antwoorden met betrekking tot vragen als: 
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SWOT analyse – Digitalisering en 
technologie implementatie

S
Strengths

• Data
• Kennis
• Procesoptimalisatie
• Variabiliteit 

verminderen
• Minder falen

W
Weaknesses

• Adoptie
• Implementatie
• Risicoaversie
• Competenties & 

vaardigheden 

O
Opportunities

• Kwaliteitsverbetering
• Prestatieverbetering
• Juiste eisen met grenzen 

stellen om 
(proces)kwaliteit te 
beheersen en te 
handhaven 

• Duurzaamheid
• Kostenbesparing
• imago
• Toekomstbestendig
• Klimaatverandering
• Onderwijs & training

T
Threats

• Business as usual
• Risico’s
• Vertrouwen
• huidige 

contractvoorwaarden
• ON moeilijk gericht 

investeren

X



Een paar 
slotpunten … 

19

Gevaar van “business as usual”

Digitalisering en technologie … introductie, implementatie, 
adoptie, standaardisatie … kost tijd en geld 

De collectief is belangrijk voor verdere ontwikkelingen

Meten is weten … procesverbeteringen gebaseerd op harde data

Beter operationele, tactische en strategische beslissingen

Opdrachtgevers hebben een belangrijke stimulerende rol (een 
“geen boetes” benadering is wel voordelig)

Er zijn voordelen voor opdrachtgevers i.v.m. kennis overdracht, 
beter wegbeheer, enz.



Hartelijk dank voor uw aandacht!! 

Enige vragen?

20



Demonstratieproject HTLC

N638 Rucphen Zundert

Marco Oosterveld (BAM Infra)

Ric Vergeer (Provincie Noord-Brabant)

1
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Agenda
Aanbevelingen 

HTLC
Hoe zijn deze vertaald 
op de N638?

Voorbeeld van de 
uitwerking Wat was 

nieuw?

Vragen en stellingen
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Aanbevelingen HTLC

Stimuleer verzameling (=meten) data tijdens realisatie. 
(hoe, waarom, waar, welke frequentie etc.)

Verwerk data tot bruikbare informatie voor wegbeheerder;
(welke informatie precies, algoritmes, berekeningsmethoden, etc.)

Zorg dat informatie geïmporteerd wordt in systeem wegbeheerder;
(vorm, wijze, interactiviteit, wat ga je er (niet) mee doen?)

Gebruik informatie voor eigen organisatie voor proces– of 
productverbetering
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Vertaling HTLC en KB op de N638:

steekproeven / 
boorkernen

labonderzoek

impliciete 
kennis

Product 
controle

monitoring / 
metingen

inzicht in 
processen

inzicht in 
variatie

reflectie / 
leren / groei

Proces 
beheers–

ing
Kwaliteit 

beheersing
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Concreet:

Verwerkings–
adviezen

Keuringsmatrix 
2.0 opstellen

Duidingsmatrix

Metingen / 
monitoring 
uitvoeren 

tijdens 
realisatie

Analyse en 
visualisatie 

data

Overdragen 
aan of delen 

met 
wegbeheerder
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Voorbeelden Duiding
• Vooraf grenzen aangeven
• Per laag / asfaltsoort
• Geeft focus en voorkomt discussies 

(achteraf) over interpretaties
• Wijs risicolocaties / verbeterpunten aan

Te laag

(hoog 

risico)

Te laag 

(beperkt 

risico)

Goed

Te hoog 

(beperkt 

risico)

Te hoog 

(hoog 

risico)

Tijdsduur asfalt in 

transport [u]
0 – 2 u 2 u – 3 u > 3 u

Snelheid ver–

werking asfalt 

[m/min]

0 – 1 1 – 3 3 – 7 m/min 7 – 8 > 8

Asfalttemperatuur 

in hopper [ºC]
< 85º 85º – 95º 95º – 120º

120º –

130º
> 131º
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Duidingsmatrix
Parameter

Te laag 

(hoog 

risico)

Te laag 

(beperkt 

risico)

Goed

(geen risico)

Te hoog 

(beperkt 

risico)

Te hoog 

(hoog 

risico)

Eenheid

Tijdsduur asfalt in transport 0 – 2 2 – 3 3 – 4 [uur]

Snelheid verwerking asfalt 0 – 1 1 – 3 3 – 7 7 – 8 > 8 [m/min]

Stopplek 0 1 – 5 > 5 [min]

Temperatuur vracht centrale < 90 90 – 95 95 – 120 [ºC]

Temperatuur vracht aankomst werk < 90 90 – 95 95 – 120 [ºC]

Temperatuur voorlader < 90 90 – 95 95 – 120 [ºC]

Temperatuurhomogeniteit 

oppervlakte asfalt (R–chart)
0 – 25 25 – 35 > 35 [ºC]

Dikte asfaltlaag < 25 25 – 30 30 – 40 40 – 45 > 45 [mm]

Dikte asfaltlaag < 25 25 – 30 30 – 40 40 – 45 > 45 [mm]

Oppervlakte afgestrooid 0x 1x 2x >3x [–]

Oppervlakte temp bij afstrooien < 85 85 – 95 > 95 [ºC]

Asfalttemperatuur per walsovergang < 40 40–50 50 – 120 [ºC]

Luchttemperatuur en wind 

(RAW 81.22.03)
t-w < 2,5

2,5 < t-w 

< +5
t-w > +5 [–]

1. Vooraf bespreken
2. Mengselspecifiek

Let op: 
Een goede asfaltploeg kan 
afwijken van een 
strategie als dat nodig is.

Want :

Een risico ≠ slechte 
kwaliteit
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Monitoring van de machines op de bouwplaats 
(spreidmachine, walsen);

• WITOS
• HCQ

Monitoring van de 
verwerkingsomstandigheden 
(luchttemperatuur, windsnelheid, zonne–
instraling, ondergrondtemperatuur);

• WITOS
• Weerstation

Monitoring van de totstandkoming van de 
verdichting;

• Nucleair meten van de verdichting

Monitoring van de afkoeling van het asfalt.
• Thermokoppels en datalogger

Wat is verder gemeten / gemonitord? 
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Wat was nieuw ?
• Alle data in GIS
• GIS–data verpakt in Geodatabase
• Overgedragen aan wegbeheerder
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Welke data? 

Afkoeling

Homogeniteit
R–chart

Alle data

Vrachten

Stopplaatsen

Walsbewegingen
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Hoe is het overgedragen?
Geodatabase in een ZIP–file
Succesvol geïmporteerd door Provincie Noord–
Brabant

En nu….

- Wachten tot de deklaag (lokaal) faalt en vergelijken met 
data van de realisatie

- Lessen delen, uitvraag uniformiseren, andere partijen 
stimuleren om hetzelfde te doen

- Opschalen
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Conclusie en vervolg

Op de N638 hebben we een PQi–meting uitgevoerd met een 
aantal extra componenten:

• Vooraf een duidingsmatrix opgesteld voor proces–
parameters

• Op basis hiervan uitwerking naar onderscheid risico’s

• Data + geanalyseerde informatie in GIS–lagen uitgewerkt

• Deze GIS–lagen overgedragen aan wegbeheerder
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Discussie met / vragen voor
Provincie NB (1)

Wat is de ervaring met het beheer van verhardingen; is deklaagschade 
dominant die mogelijk/waarschijnlijk veroorzaakt wordt door 
verwerking(omstandigheden)?

Stelling: Uiteindelijk willen we een “goede” kwaliteit met kleine 
spreiding. Het heeft meerwaarde om inzicht te krijgen in de 
afwijkingen op onderdelen.

Op welke wijze kunnen GIS–lagen met verwerkingsinformatie een 
bijdrage leveren in het wegbeheer?

Hoe kunnen we alle opdrachtnemers meekrijgen? Is dat nodig? 
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Discussie met / vragen voor
Provincie NB (2)

Heeft NB behoefte aan inzicht in het proces op onderdelen? 

Kunnen / moeten we ook eisen gaan stellen aan proces–onderdelen? 

Welke mogelijkheden zit er in de bestaande in contract(vorm)en? 

Zijn we er klaar voor om binnenkort aan procesparameters eisen te 
stellen? En dus boetes of bonussen?

.. 
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Contact

BAM Infra Asfalt

Plantijnweg 32

4104 BB Culemborg

Marco Oosterveld

+31 (0)6 20 44 8710

Marco.Oosterveld@bam.com

mailto:Marco.Oosterveld@bam.com


‘High Tech’ beheersing asfaltkwaliteit in de praktijk

Candidate name

1

Opdrachtgeverssymposium ASPARi / Hightech=Lowcost

Harderwijk, 24 maart 2022



Asfaltproductkwaliteit 

nl.123rf.com

www.managementimpact.nl

f(bouwstofkwaliteit, proceskwaliteit)



Integrale beheersing prestaties asfaltverharding



Basisinstrumenten ASPARi

• Total number of 120 PQi’s (structured data)



In 10 stappen sturen naar productkwaliteit



Stap 1: aantal walsgangen tot streefdichtheid



Stap 2: temperatuurvenster verdichting



Stap 3: beoordeling weersomstandigheden



Stap 4: vaststellen afkoelingscurve asfalt



Stap 5: vaststellen verdichtingsvenster in tijd



Stap 6: bepalen samenstelling asfaltset

• Verwachte materieelinzet



Stap 7: bepalen walsstrategie

• Actuele 
weersomstandigheden



Stap 7: bepalen walsstrategie

• Werkelijke materieelinzet



Stap 8: beheersing transportlogistiek

• Asfalt transportlogistieksysteem



Stap 9: bedrijfscontrole



Stap 10: vaststellen risicocontourplot (RCP)



Stap 10: vaststellen risicocontourplot (RCP)



Stap 10: vaststellen risicocontourplot (RCP)



Stap 10: vaststellen risicocontourplot (RCP)

• Asfalt levenscyclusinformatie (PIM, RCP, As Built asfaltvrachten)



Stap 10: vaststellen risicocontourplot (RCP)

• Asfalt levenscyclusinformatie (PIM, RCP, As Built asfaltvrachten)



Bemeten projecten Boskalis 2021

• Reconstructie N3

• Groot onderhoud A58 tussenlaag

• Groot onderhoud A58 deklaag

• Groot onderhoud A9

• Aanleg tijdelijke hoofdrijbaan N206

• Groot onderhoud A348



Productkwaliteit: functioneel verifiëren

LABORATORIUM WERK

DOEL SAMENSTELLING
SAMENSTELLING

TYPE TEST
SAMENSTELLING

PROJECT A
SAMENSTELLING

PROJECT B

Zeefmaat Door zeef Door zeef Door zeef Door zeef

C31.5 100.0 100.0 100.0 100.0

C22.4 98.0 100.0 100.0 99.4

C16 93.3 92.1 95.1

C11.2 80.0 83.7 81.0 81.8

C8 68.1 68.5 54.4

C5.6 57.4 58.8 59.7

2mm 43.0 41.5 44.9 45.6

0.5mm 29.0 30.4 31.9

0.180mm 13.8 13.9 15.2

0.063mm 6.4 6.7 6.5 7.1

Bitumen ‘in’ 4.3 4.3 5.3 4.4



Productkwaliteit: functioneel verifiëren

EIGENSCHAP
LABORATORIUM

TYPE TEST

WERK

PROJECT A PROJECT B

Streefdichtheid [kg/m3] 2368 2368 2368

Dichtheid [kg/m3] 2377 2353 2355

Holle ruimte [%v/v] 3.8 5.0 4.1 

ITS geconditioneerd [MPa] 2.00 1.93 2.01

Vervorming triaxiaal fc [µm/m/N] 0.23 0.25 0.18

4PB Stijfheid
Emix@8Hz&20ºC 

[MPa] 7525

CY-ITT Stijfheid
Emix@8Hz&20ºC [MPa] 10993 11277

4PB vermoeiing 
logPV-logNF;MICRO relatie -0.96 – 0.94x

R2 0.86

CY-ITT vermoeiing
logPV-logNF;MICRO relatie -0.05 – 1.08x -1.96 – 0.72x

R2 0.98 0.91



Productkwaliteit: functioneel verifiëren



Ontwikkeling besteks- en contracteisen

Proceskwaliteit 

≠ 

Produktkwaliteit

A-select

=> 

Select?



Ontwikkeling besteks- en contracteisen

• Verdichtingsvenster in temperatuur

• Eisen weersomstandigheden

• Werkplan asfalt: materieelinzet

• Verdichtingsvenster in tijd

• Weersafhankelijke walsstrategie

• Aflevertemperatuur asfalt bij AC

• Aflevertemperatuur asfalt op het werk

• Temperatuurhomogeniteit achter balk

• Homogeniteit verdichting

• Locatie verwerkte vrachten

• Risico’s verwerkingskwaliteit (RCP)

• Resultaten bedrijfscontrole asfalt

• Gerealiseerde functionele kwaliteit

• Digitale datalevering
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En nu verder …

• OTL + ILS HTLC (Object Type Bibliotheek en Informatie Levering Specificatie)

• Contractueel kader

• Commerciele ‘foolproof’ instrumenten en software

• Menen/adoptie/cultuur
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Vragen?
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Text



1

Asfalt-Impuls 

een programma voor en door de sector.

Doelstelling:
‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van 
onze asfaltwegen, halvering spreiding in 

levensduur, halvering CO2-productie, tegen 
gelijke of lagere kosten.’
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Doe  mee 

Asfalt-Impuls 
partners van het programma

Rijkswaterstaat
alle 12 provincies
de G4-gemeenten 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht)
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Asfalt-Impuls 

partners van het programma

Onafhankelijke asfaltproducenten/aannemers
•Eurobitume
•TNO
•Bouwend Nederland, Vakgroep Bitumineuze Werken
•Aveco de Bondt
•Sweco
•Kiwa Nederland
•Kiwa KOAC
•De Wegenscanners
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Asfalt-Impuls 

8 Projecten.

•Aantoonbaar duurzaam asfalt
•Asfalt in contracten
•Asfaltkwaliteitsloket
•Grip op bitumen
•Functioneel opleveren
•Hightech = Lowcost
•Kwaliteitsborging
•Levensduurvoorspellend asfaltmodel

https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/aantoonbaar-duurzaam-asfalt
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/asfalt-in-contracten
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/asfaltkwaliteitsloket
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/grip-op-bitumen
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/functioneel-opleveren
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/hightech-lowcost
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/kwaliteitsborging
https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/levensduurvoorspellend-asfaltmodel


5

Doe mee  met de Asfalt-Impuls 

Mogelijk in financiële steun of in kind.

•Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:

•Mirjam Vis (programma manager Asfalt-Impuls

•Rob Willems, RWS (voorzitter Asfalt-Impuls)

•Ron Wesseling, Bouwend Nederland – VBW ( secretaris Asfalt-Impuls)

• gezamenlijk zal worden bekeken in welke vorm de mogelijke bijdrage geleverd 
kan worden denk hierbij ook aan 

•het beschikbaar stellen van projecten, kennis, testlocaties etc
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ASPARi Founders
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Wordt lid van het ASPARi
NetwerkWORDT LID VAN DE ASPARi NETWERK!

De voordelen voor opdrachtgevers / opdrachtnemers zijn onder meer om: 
• Beter inzicht te krijgen in de geleverde productkwaliteit en zodoende samen te werken tot verbeteringen 
in productkwaliteit en een toename van de duurzaamheid van wegen 
• Geeft vertrouwen in de opdrachtnemer
• De risico's nauwkeuriger te bepalen met behulp van data gestuurde methoden en benaderingen en de 
risico's voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te verminderen 
• De data en meest belangrijke informatie in de GIS / wegbeheersystemen van wegbeheerders te krijgen. 
Zo kan de wegbeheerder met zijn normale beheertools de informatie van de situatie tijdens de realisatie 
gebruiken 
• De meetresultaten, de analyses en de meetresultaten beter aansluiten op de wensen en belevingswereld 
van wegbeheerders 
• Het gebruik van de data mogelijk te maken zodat een wegbeheerder de data kunnen raadplegen tijdens 
het uitvoeren van hun beheertaken, of de beschikking hebben over een "kaart" waarop inzichtelijk is op 
welke locatie mogelijke risico's op vervroegd onderhoud spelen
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Wordt lid van het ASPARi
NetwerkWORDT LID VAN DE ASPARi NETWERK!

VOORDELEN EN KOSTEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap met een huidig prijspeil 12.500 euro jaarlijks voor een periode van 4 jaar. 

• 2 gratis PQi-monitoringoefeningen per jaar, uit te voeren door het ASPARi-onderzoeksteam van de Universiteit 

Twente (geschatte waarde van ten minste  9000 euro). De directe en indirecte resultaten van deze 

monitoringoefeningen worden weergegeven op onze website www.aspari.nl . 

• Gratis deelname aan alle ASPARi-evenementen zoals het jaarlijkse Minisymposium, de Opdrachtgeversdag en de 

Leveranciersdag. 

• Continue uitwisseling van informatie over aspecten van de asfaltindustrie door deelname op twee niveaus. Ten 

eerste de jaarlijkse Founders Meeting waar onderzoeksthema's worden besproken en bepaald door de leden en 

ten tweede door de actieve deelname aan adviescommissies die individuele PhD- en PDEng-projecten aansturen 

die aan de Universiteit Twente worden uitgevoerd. 

• Bij deelname krijgen leden toegang tot de ASPARi-database. Het bevat alle onbewerkte gegevens die zijn 

verzameld uit meer dan 100 actuele asfaltprojecten, onderzoeksrapporten, wetenschappelijke publicaties en alle 

proefschriften, PhD, PDEng, MSc en BSc.

http://www.aspari.nl/
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Wordt lid van het ASPARi
NetwerkWORDT LID VAN DE ASPARi NETWERK!

HUIDIGE LEDEN 

Raad van bestuur Entiteit

Ir. Jan van der Water Ballast Nedam 

Ing. Albertus Steenbergen Roelofs B.V. 

Ing. André Bakker Van Gelder B.V. 

Prof. dr. ir. André Dorée Universiteit Twente 

Dr. ir. Seirgei Miller Universiteit Twente 
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Wordt lid van het ASPARi
NetwerkWORDT LID VAN DE ASPARNETWERK!

Leden Gemachtigde 

Ballast Nedam Jan van der Water 

BAM Marco Oosterveld 

Boskalis Berwich Sluer 

Dura Vermeer Steven Mookhoek

Heijmans Stefan de Munck 

KWS Alex van de Wall 

Strukton Frank Bijleveld 

Rijkswaterstaat Rutger Krans

Roelofs Albertus Steenbergen

Twentse Weg & Waterbouw (TWW) Herman Reinten 

Van Gelder André Bakker
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Wordt lid van ASPARi
LID VAN DE ASPARNETWERK!

Wordt deelnemer van de Asfalt-Impuls

Wij roepen partijen op om  mee te denken over de implementatie van bereikte resultaten in de praktijk en daarmee 
alvast ervaringen op te doen. Heb jij dat ook als beeld?
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