
 

 

Beste lezer, 

Bedankt voor uw interesse in de PCR asfalt versie 1.3. We stellen uw interesse en mogelijke feedback 

zeer op prijs; en zullen al het commentaar wat binnenkomt individueel behandelen, beantwoorden en 

verwerken wanneer dit door de PCR TIC als benodigd wordt geacht.  

Deze versie (1.3) van de PCR is opgesteld naar aanleiding van aanbevelingen vanuit de PCR asfalt 1.0 en 

de feedback die is binnengekomen vanuit de gebruikers naar aanleiding van toepassing van de PCR 

asfalt 1.0. Het uiteindelijke doel is om, na de ter visielegging en verwerking van de commentaren vanuit 

de ter visie legging, te komen tot een PCR 2.0 welke volgend jaar gehanteerd kan worden door 

opdrachtgevers in aanbestedingen.  

In deze versie van de PCR zijn alle aanpassingen ten opzichte van de vorige versie in geel gemarkeerd. 

De belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd zijn in de PCR zijn als volgt: 

- Aanpassing methodiek berekening module D, en opname van belemmeringen voor recycling; 

- Aanpassing en toevoeging van forfaitaire referenties voor module A1; 

- Aanpassing en verduidelijking berekening modules A4 en C2; 

- Aanpassing rekenregels bitumen en toevoeging rekenregels blank bindmiddel; 

- Toevoeging van 3 nieuwe branchemengsels, en correcties op de samenstellingen van diverse 

branchemengsels; 

- Aanscherping end-of-waste punt van asfaltgranulaat; 

- Overige aanpassingen en verduidelijkingen, o.a. voor modules A2, A3, B1 en update van 

verwijzingen en terminologie. 

Alle wijzigingen, en waar nodig een uitleg en onderbouwing van de wijzigingen, zijn opgenomen in 

Bijlage I. Daarnaast zijn in Bijlage II de eerste voorlopige resultaten van de branchemengsels opgenomen 

conform versie 1.3 en 1.0, inclusief een korte toelichting van de verschillen. 

We zouden u willen verzoeken om uw feedback op deze versie van de PCR kenbaar te maken door 

middel van het invullen van de bijgevoegde commentaartabel. Graag ontvangen we deze feedback 

uiterlijk maandag 29 november. Al het commentaar dat hierna binnenkomt kan helaas niet verwerkt 

worden.  

Daarnaast willen we u verzoeken na te denken over het al dan niet splitsen van de PCR in een normatief 

en een verklarend deel en uw mening met ons te delen. Deze eventuele splitsing houdt concreet in dat 

teksten die uitleg en context geven bij de normatieve tekst (veelal in voetnoten) naar een bijlage 

worden verplaatst. Uw keuze kan kunt u aangeven in de commentaartabel. 


