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Asfaltdag 2030
Wat hebben we 

bereikt?
WIJ voldoen aan al onze doelstellingen op het gebied van:

duurzaamheid

milieu

gezondheid

veiligheid



Deltaplan
asfalt
2025

 De Standaard RAW Bepalingen op een voetstuk

 Aantal uit te vragen asfaltmengsels: 25 stuks

 Alle asfaltmengsels en bouwstoffen volledig circulair 

 Collectief onderzoek via CROW

 Alleen nog lage temperatuur asfalt

 Validatie nieuwe stijl start uiterlijk januari 2026

 Levensduur voorspellend asfaltmodel voor toplagen uiterlijk 2027

 Uniforme uitvraag MKI inclusief waardering levensduur



Deltaplan
asfalt
2025

 PCR beloont alleen echte verduurzamingen en besparingen

 Bitumeninkoop genationaliseerd

 Gebruik eco-bindmiddelen 50% in 2030

 Fossiel- en emissievrije productie en verwerking in 2030

 Vanaf 2026 één landelijk dataplatform 

 Alle asfaltprojecten worden transparant en digitaal opgeleverd

 Greenwashing gestopt in 2025

 Sluitende materiaalbalans in ZOAB, AC’s en SMA per 2025

 kennis, kennis, Kennis NL (asfalt is weer sexy)



Alle asfaltprojecten worden 
transparant en digitaal 

opgeleverd
(met dank aan)

Asfaltimpuls 2018 - 2023

1. High Tech = Low Cost

2. NSKB Kwaliteitsborging

3. Asfalt in contracten

4. Functioneel opleveren (2024)



Nieuwe systematiek KwaliteitsBorging
(NSKB)

met dank aan ronaldvanderheide.nl



Nieuwe systematiek 
KwaliteitsBorging

(NSKB)

NSKB met HT=LC eind 2023 ingesteld en na 100 

projecten waarvan vele in Bouwteam hebben we 

aangetoond dat boorkernonderzoek conform F&O alleen 

nog wat toevoegt bij twijfel hetgeen steeds minder het 

geval is.



HT = LC

Met dank aan BAM, Boskalis, Ballast Nedam



Alle asfaltprojecten worden
al jaren digitaal opgeleverd

1. Ontwikkeling meer kennis

2. Transparantie van werken

3. Wetenschappelijk model van oplevering

4. Geen discussies over kwaliteit

5. Vertrouwen

2030



En nu weer terug naar 2022



2022



NSKB



Deltaplan asfalt


