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Multifunctionele baan op sportpark ‘De Groene Velden’
Bij de herinrichting van het sportpark ‘De Groene Velden’ is de aanleg van een
multifunctionele baan voor skeeleren in de zomer en schaatsen in de winter
opgenomen. De bijbehorende krabbelbaan wordt ook voor evenementen
gebruikt. De grote uitdaging betreft het vermijden van water op de baan 
tijdens de zomer en het behouden van het water in de winterperiode zodat er
ijs kan aangroeien. Om de condities voor de ijsaangroei te optimaliseren is een
licht gekleurde deklaag verlangd. Uiteraard is een vlak mogelijke baan met
minimaal afschot gewenst.

Volledig duurzaam hergebruik asfalt
Honderd procent hergebruik van asfalt is mogelijk. De samenstelling van het
ver ouderde bitumen is met een natuurlijke hars weer op het oorspronkelijke
niveau te brengen. De mengselgradering is te sturen door het granulaat uit 
te zeven en met de afzonderlijke fracties het mengsel op te bouwen. Asfalt is
keer op keer weer volledig hergebruikbaar.

Wat als De Duurzame Weg er was geweest?
De wegmobiliteit heeft een grote invloed op de omgeving. Om de groeiende
mobiliteitsbehoefte en de kwaliteit van de omgeving te waarborgen biedt het
concept ‘De Duurzame Weg’ een integrale oplossing. Het concept bestaat uit
een overkapping van snelwegen met koud gebogen glas. Bij de uitwerking is
gebruik gemaakt van bestaande en bewezen technologieën. De Duurzame
Weg is een aantrekkelijke visuele verschijning en heeft meer positieve effecten
op het milieu dan een evenlang vijf kilometer breed bos. 

Gemodificeerd bindmiddel in de RAW-systematiek
Met de invoering van de Europese normen voor asfaltmengsels is de keuze
voor het bindmiddel voor asfaltbetonmengsels niet meer in de Standaard 
vastgelegd. Dus ook niet de gemodificeerde bindmiddelen. Om de gewenste
functionele eigenschappen te krijgen wordt aangegeven hoe dit in het bestek
kan worden opgenomen. Het antwoord op de vraag waarom de modificatie
noodzakelijk is moet helder zijn.

www.asfaltnet.nl

www.asfaltnet.nl is een initiatief van VBW-Asfalt

www.asfaltnet.nl is een website van en voor 
iedereen met belangstelling voor asfalt. 
Iedereen kan op basis van het community 
concept asfaltgerelateerde informatie plaatsen 
of opvragen. Geregistreerde deelnemers 
ontvangen geregeld een update.
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Lagenbenadering

Elk van deze lagen heeft zo
haar eigen dynamiek om die
laag te wijzigen. Zo kun je
wel wat aan de bodem 
veranderen, op een groot -
schalige manier is dat wellicht 
denkbaar, maar niet doenlijk. 
De aarde heeft haar eigen
‘wetten’. Eigenlijk kun je
alleen het gebruik van de
onderste laag wijzigen, 
bijvoorbeeld van natuur naar
landbouw of van landbouw
naar verstedelijking.

In deze tijd van snel en daad-
krachtig reageren is er een
vraag naar de maakbaarheid
van de bovengenoemde lagen.
De derde laag, de laag met de
meeste dynamiek, beïnvloeden
wij door het gebruik van
gronden/oppervlakten te 
wijzigen om bijvoorbeeld een
Ecologische Hoofdstructuur
aan te leggen of om woon -
wijken aan te leggen. 
De tweede laag, die van de
infrastructuur, is weliswaar
meer dynamisch dan de laag
van ‘bodem/water’, maar min-

der dan die van het toekennen
van een bepaald gebruik van
gronden. Als een (spoor/vaar)-
weg eenmaal is aangelegd,
dan verdwijnt zij niet zo snel. 
En op dat moment doet zich
de vraag voor op welke wijze
zulke infrastructuur kwalita-
tief hoogwaardig kan worden
gemaakt. 
Als ik mij beperk tot het
gangbare begrip van ‘auto -
wegennet’, dan zou je kunnen
stellen dat het gebruik er van
moet leiden tot het veilig, snel
en comfortabel kunnen rijden
van A naar B. 
Maar dat is vandaag-de-dag
niet voldoende voor een inte-
grale kwaliteitsbeoordeling.
Ook de wijze waarop deze
infra wordt aangelegd speelt
bij de beoordeling een grote
rol. Zo wordt bij de beoorde-
ling van kwaliteit in het 
bijzonder gekeken naar duur-
zaamheidcriteria op basis van
de wel bekende 3 P’s: People,
Planet en Profit. Welke veilig-
heid (o.a. stroefheid, herken-
baarheid bij minder zicht)
wordt de gebruiker van een
weg geboden, hoe zit het met
de gezondheid van die gebrui-
ker c.q. omwonende (o.a. fijn-
stof, geluid), hoe is het rij-
comfort (minder spoorvor-
ming, betere vlakheid en geen
opspattende stenen)? Maar
ook: welk grondstoffenbeslag
is er aan het aanleggen van
die weg toe te rekenen en 
kan er worden gerecycled? 
Kortom, het zijn allerlei
milieucriteria die thans een 
rol spelen bij het aanleggen
van wegeninfrastructuur.

Gelukkig zit de wegenbouw-
sector niet stil. Al de voor-
gaande vragen en nog vele
andere, worden door haar
serieus genomen. En niet
alleen dat, ook wordt geanti-
cipeerd op de maatschappelij-
ke vraag naar automobiliteit.
Denk bij dit laatste aan de
verschillende ideeën aan ener-
gie uit asfalt, het sterk verlen-
gen van de levensduur van
wegconstructies, de geluidsre-
ductie en de aanzienlijke ver-
mindering van het gebruik
van nieuwe grondstoffen. 
En zo kom ik weer terug naar
mijn lagenbenadering van het
begin. De eerste laag verander
je niet of nauwelijks; zoals
gezegd: dat doet de aarde zelf.
De natuur is de baas!
De derde laag is –zeker in
Nederland- aan sterke wijzi-
ging onderhevig. Nog steeds
bouwen wij steden en wijken
waar wij dat (binnen grenzen)
willen.

De tweede laag is echter de
laag met een dynamiek die
generaties lang duurt.
Duurzaamheid van het
bestaande wegennet (asset
management!) en een snel
functionerend aanpassingsver-
mogen aan nieuwe eisen zijn
daarbij essentieel. De wegen-
bouwers doen er goed aan dat
in hun oren te knopen. Ze zijn
op de goede weg, maar er lig-
gen nog genoeg uitdagingen.
Succes!

Ir. C.J (Kees) Vriesman
Directeur/bestuurder a.i.
Stichting Bouwkwaliteit
(vml. dgRO/Ministerie
VROM & vml ad
Staatsbosbeheer)

In mijn VROM-tijd werd er om Nederland ruimtelijk
juist in te delen gewerkt vanuit de ‘lagenbenade-
ring’. Hierbij is de onderste laag ‘de bodem/het
water’, de tweede laag ‘de infrastructuur’ en de
derde laag ‘het gebruik (van een bepaald gebied)’. 
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Wereldwijd staat luchtvervuiling hoog
op de politieke agenda. De uitstoot van
schadelijke stoffen moet worden beperkt.
Geluidoverlast en luchtkwaliteit spelen
een steeds belangrijker rol bij het aan -

leggen van nieuwe en het uitbreiden van
bestaande infrastructuur. In Nederland
worstelen we, als dicht bevolkt land, met
de opgave om de groeiende mobiliteits-
behoefte te accommoderen met de toe -

nemende behoefte aan rust en ruimtelijke
kwaliteit. Daarnaast heeft de wegbeheer-
der in zijn dagelijkse beheer te maken
met slijtage van de weg en milieubelas-
ting. Voor al deze problemen ontwikkel-
de Movares een oplossing: De Duurzame
Weg. Hoe zou de situatie zijn geweest op
die wegvakken als daar De Duurzame
Weg zou zijn gerealiseerd? 

Het concept 
Het concept ‘De Duurzame Weg’ biedt
een integrale oplossing voor de geschet-
ste problema tiek. Deze ontwerpoplossing
bestaat uit een overkapping van snel -
wegen met koud buigbaar gelaagd glas.
Hierbij is bijzondere aandacht besteed
aan duurzaamheid, veiligheid, kosten en
opbrengsten. Het concept levert een aan-
zienlijke reductie van geluid, fijnstof,
NOx en CO2. Ook levert het een belang-
rijke besparing van het verbruik van 
fossiele brandstoffen. Daarnaast ver-
kleint het concept de milieuzone rondom
de infrastructuur en levert daar mee extra
bouwgrond op in stedelijk gebied.
Behalve dat de lokale problemen worden
opgelost, gebeurt dit op een duurzame en
energiezuinige manier. Belangrijk is dat
alle gebruikte technologieën reeds uit -
voerig getest zijn, waardoor het ontwerp
zeer realistisch is. In vergelijking met
andere oplossingen voor de actuele pro-
blematiek is het plan gezien de construc-
tie, de oplossing van de problemen en de

László Vákár en Otto de Rooij, Movares Nederland

De wegmobiliteit heeft een grote invloed op de omgeving. 

Om de groeiende mobiliteitsbehoefte en de kwaliteit van de 

omgeving te waarborgen biedt het concept ‘De Duurzame Weg’ een

integrale oplossing. Het concept bestaat uit een overkapping van 

snelwegen met koud gebogen glas. Bij de uitwerking is gebruik

gemaakt van bestaande en bewezen technologieën. De Duurzame

Weg is een aantrekkelijke visuele verschijning en heeft meer positieve

effecten op het milieu dan een even lang vijf kilometer breed bos. 

Wat als De Duurzame Weg 
er was geweest?

Karakteristieke doorsnede constructie.
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wegdeel de ene kant opstroomt wordt
aan het eind van de overkapping deels
afgebogen en naar de andere weghelft
geleid en meegezogen door de omgekeer-
de luchtbeweging veroorzaakt door het
verkeer aan de andere kant. Op deze
manier ontstaat er een circuit van een
deel van de lucht onder de overkapping.
Met simulaties is berekend dat een 
recirculatie van de helft van de lucht -
hoeveelheid gemakkelijk haalbaar is. 
Dit deel van de vervuilde lucht kan in de
speciaal vormgegeven uiteinden van de
overkapping worden gereinigd van fijn-
stof door het afvangen met behulp van
ionisatie en elektrostatische filtering
boven in de kap. De uitstoot van NOx
kan worden gereduceerd door het te 
verwijderen via adsorptie aan actieve
koolstof. Ook dit kan bij de overkap-
pingsmonden plaatsvinden of elders
onder de overkapping. Juist doordat de
vervuilde lucht omsloten is, is reiniging
efficiënt mogelijk.

Bijdrage aan geluid -
problematiek

De overkapping schermt geluidsafstra-
ling naar de omgeving in alle richtingen
af. Daarmee draagt de overkapping 
meer nog dan geluidschermen bij aan de
beperking van de geluidsoverlast rondom
snelwegen. In de huidige praktijk zien
we dat met toenemend verkeer steeds
hogere geluidschermen nodig zijn, die

visuele verschijning zeer aantrekkelijk.
Bovendien is daardoor een goede
inschatting te maken van de kosten.

Bijdrage aan lucht-
problematiek

De luchtkwaliteitsproblematiek aan
weerszijden van de overkapping wordt
met de overkapping opgelost, er is daar
sprake van een nulemissie. De uitstoot
van het verkeer komt bij de monden
geconcentreerd naar buiten en zorgt
daar zonder aanvullende maatregelen
alsnog voor te hoge waarden langs de
weg. Om te grote uitstroom van vervuil-

de lucht aan de einden van de overkap-
ping te voorkomen worden natuurlijke
luchtstromen benut. Onder de overkap-
ping wordt als gevolg van de beweging
van het verkeer namelijk een lucht-
stroom opgewekt. De luchtsnelheid en
de doorsnede van de overkapping zor-
gen ervoor dat grote hoeveelheden lucht
in beweging worden gebracht. Het con-
cept berust erop de luchtbeweging die 
in beide overkapte weghelften door de
beweging van de auto’s ontstaat door
een speciale vormgeving van de overkap-
ping bij de monden kort te sluiten, zodat
een circuit ontstaat. De lucht die in een

Zuivering van fijnstof uit de lucht bij de overkappingsmond.

Luchtcirculatie door tegengestelde verkeersbeweging.

rijrichting

rijrichting

Bovenaanzicht

Apparatuur t.b.v. 
zuivering van fijnstof 
uit de lucht.

luchtstroom
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ook navenant duurder zijn. In de over-
kapping vindt een verhoging plaats van
de geluiddruk, waarbij in meer of min-
dere mate een zogenaamd galmveld ont-
staat. De mate waarin het geluiddruk -
niveau verhoogd wordt hangt af van de
hoeveelheid geluidabsorptie in de over-
kapping. Vergeleken met geluidschermen
is de overkapping in situaties met maxi-
male schermwerking circa 5 dB(A) beter,

in situaties met amper schermwerking, 
is de reductie circa 20 dB(A) beter. 
Waar de overkapping op de meest
gevoelige plaatsen wordt aangebracht,
kan buiten de overkapping de zijwand
als geluidscherm worden doorgezet voor
de iets minder gevoelige locaties.

Energie en temperatuur asfalt
Naast het bestrijden van milieuhinder
van snelwegen draagt De Duurzame
Weg ook bij aan de energiebehoefte. 
Het grote overschot aan warmte dat
onder de kap ontstaat door zoninstraling
en de warmteproductie door het verkeer
is in de zomer op te slaan in het grond-
water. In de winter kan dit warme

grondwater via warmtewisselaars door
het wegdek worden geleid, zodat het
vorstvrij wordt gehouden. Het wegdek
heeft dan in zomer en winter een con-
stantere temperatuur en daarmee een
langere levensduur. Dit leidt tot minder
overlast door onderhoudswerk en een
afname van de bijbehorende verkeers -
ongelukken. Daarnaast wordt het
gebruik van strooizouten in de winter
vermeden. 

Energie voor woningen
Het overschot aan warmte kan voor
diverse doeleinden worden ingezet, zoals
voor de verwarming van nabijgelegen
woningen. Een kilometer overkapte snel-

De overkapping in het concept De

Duurzame Weg betreft een constructie

met koudgebogen glas, zogenaamd

Freeformglass®. Dat ziet er mooi uit en 

is veilig, goedkoop en zeer duurzaam. 

De Duurzame Weg is een toepassing met

voordelen voor diverse partijen, waarbij

het voordeel van de één niet leidt tot

een nadeel voor de ander:

• Overheden die de effecten van het

wegverkeer voor omwonenden willen

beperken, terwijl ze de bereikbaar-

heid van de stad willen verbeteren en

de stad willen verdichten om het

groen te sparen.

• Wegbeheerders die de capaciteit van

wegvakken willen verruimen, maar de

omgeving moeten beschermen tegen

geluid en emissies van het verkeer en

daarnaast het onderhoud willen

beperken.

• Ontwikkelaars die de vrije ruimte

naast bestaande wegen willen benut-

ten voor woningen die goed bereik-

baar zijn.

• Bewoners die nu overlast ervaren van

het verkeer en toch moeilijk bereik-

baar zijn.

Snelwegoverkapping met beëindiging, hier overgaand in een geluidsscherm. Principe van snelwegoverkapping.

De overkapping geeft een betere bescherming dan geluidschermen.
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weg levert het equivalent van twee mil-
joen kuub aardgas, voldoende warmte
voor 3000 appartementen. Daarnaast
vermindert het de uitstoot van bijna
1250 ton CO2 per kilometer per jaar. De
vijftig meter brede Duurzame Weg heeft
daarmee meer effect op het milieu dan
een even lang vijf kilometer breed bos. 

Energie van zonnecellen
De schil van koudgebogen gelaagd glas
van de overkapping leent zich bij uitstek
voor het plaatsen van zonnecellen.
Doordat deze zonnecellen bij het koud-
gebogen gelaagde glas tussen de twee
glaslagen worden opgenomen, zijn ze
beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Bovendien is het niet nodig om de zonne -
cellen op een apart paneel op de con-
structie te monteren; de glasplaat fun-
geert zelf als zonnepaneel. Hierdoor zal
de terugverdientijd veel korter zijn dan
van gewone zonnepanelen. Ten opzichte
van normale zonnepanelen bespaart 
men immers als het ware het dak en het
frame waarin het zonnepaneel gevat is.
Door aan de zonbeschenen zijde een
hoge concentratie zonnecellen toe te pas-
sen wordt hier optimaal zonne-energie
gewonnen en dienen de cellen tevens als
zonwering voor het verkeer dat onder de
overkapping rijdt. Uitgaande van een
bedekking van 25 procent van de over-
kapping met zonnecellen levert dit per
kilometer snelwegoverkapping 1350
MWh per jaar, ofwel een CO2-reductie
van ruim 750 ton CO2 per jaar, terwijl
er bovendien overdag geen kunstlicht
nodig is.

Constructie
De ontwerpoplossing wordt geïllustreerd
aan de hand van het overkappen van een
snelweg met twee rijbanen, waarbij iede-
re rijbaan drie rijstroken omvat. De con-
structie is opgebouwd uit gebogen stalen
raatliggers die tussen de rijbanen op sta-
len kolommen aansluiten. Met stalen
dwarsliggers en gordingen tussen de
bogen (h.o.h. bogen 12 m) wordt er een
raster gecreëerd waarop de glazen platen
(3,10 m x 1,10 m) van koudgebogen
gelaagd glas worden bevestigd die de
uiteindelijke huid van de overkapping
vormen. De totale bruto breedte is 50 m.
Uitgangspunt is dat iedere rijbaan een

Koudgebogen gelaagd glas met zonnecellen.

Schematische weergave gebruik van warmte uit asfaltcollector in woningen.
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eigen overkapping krijgt. In het midden
worden de rijbanen gescheiden door 
een absorberende gesloten wand. 
De buitenzijden van de overkapping
worden afgesloten met een transparante
wand. 

Onderhoud
De kap zelf en vooral de ruiten zullen
natuurlijk ook onderhouden moeten
worden. De bij het concept behorende
onderhoudswagens doen dit goedkoop
zonder het wegverkeer te onderbreken.
De overkapping is zo ruim, dat de
gebruikelijke verkeersportalen er ruim
onder passen, terwijl aan de kap han-
gende reinigingswagens vrij kunnen 
passeren.

Veiligheid bij brand
Uit testresultaten bij onder andere TNO
en praktijktoepassingen is gebleken dat
het glas duurzaam en vandalismebesten-
dig is. Ook heeft het bij een grote brand
(70 MW) door een innovatief glasbeves-
tigingssysteem een brandhangendheid
van tenminste 30 minuten. Brandhan -
gendheid is een zwaardere eis dan
brandwerendheid omdat er ook aan de
eis moet worden voldaan dat er geen
glas valt. Bij brand kan rook- en warm-
teafvoer eenvoudig met rook luiken gere-
geld worden. Door de veel grotere
inwendige hoogte dan bij een tunnel
komt de rook zelfs zonder rookluiken
slechts in heel uitzonderlijke situaties op
ooghoogte.

Veiligheid bij calamiteiten
Het voordeel van een transparante over-
kapping ten opzichte van een gesloten
overkapping is dat overdag daglicht
invalt en dus geen verlichting nodig is.
Bij calamiteiten is de oriëntatie daarmee
eenvoudig, maar ook tijdens gewoon
gebruik biedt de transparante glaskap 
de weggebruikers oriëntatie en overzicht
over de omgeving. Dit in tegenstelling
tot tunneloplossingen die ingezet wor-
den om milieuhinder van snelwegen te
verminderen. Ook van buitenaf is de
snelweg goed te overzien en dus eenvou-
diger en vooral veiliger te benaderen
voor hulpverleners.
Indien het glas breekt blijft het in de
sponningen hangen en levert geen secun-
daire schade op. Door de compartimen-
tering van de rijrichtingen kan een ramp
worden beperkt tot een van beide rij -
richtingen. Bij een efficiënte inrichting
van de weg is het zelfs mogelijk om in
geval van een calamiteit tijdelijk één van
beide compartimenten voor beide rich-
tingen te gebruiken zodat het verkeer in
beide richtingen op gang blijft.

Tunnelveiligheidsregelgeving
Vanzelfsprekend is veiligheid een belang-
rijk aandachtspunt bij het ontwerp van
De Duurzame Weg, net als bij tunnels
waar door het omsloten karakter 
parallellen mee zijn, al heeft het door 
de bovengrondse ligging ook parallellen
met een bouwwerk. De veiligheid zal
dan ook aangetoond kunnen worden via

de tunnelveiligheidsregelgeving naar
analogie met tunnels of gebaseerd op 
de bouwwetgeving. Het is eenvoudig 
om de constructieve integriteit van 
De Duurzame Weg te garanderen, zodat
voortschrijdende instorting wordt voor-
komen en de constructie bij calamiteiten
alleen lokaal kan bezwijken. Ten aanzien
van terrorismebestendigheid biedt De
Duurzame Weg nadrukkelijk voordelen
ten opzichte van een tunnel aangezien 
de maatschappelijke schade in geval van
een aanslag beperkt is, mede doordat 
de weg weer snel in gebruik genomen
kan worden. De eigenschappen van 
het koudgebogen glas maken dat de 
constructie ook goed bestand is tegen 
vandalisme. 

De veiligheid voor zowel gebruikers als
hulpverleners kan bij dit concept opti-
maal georganiseerd worden. Door de
toepassing van glas is de oriëntatie van
binnen naar buiten en omgekeerd goed,
waardoor de zelfredzaamheid groot is en
hulpverleners tot optimale repressie van
een calamiteit kunnen komen zonder zelf
gevaar te lopen. De mogelijkheden voor
evacuatie en de vluchtmogelijkheden 
zijn door de ligging boven maaiveld een-
voudig met vluchtdeuren te realiseren. 
De bij tunnels geldende zogenaamde
tiensecondenregel is in het leven geroe-
pen vanwege de rijbelasting die het 
binnenrijden van een tunnel de bestuur-
der levert. Als de daarvoor geldende
condities worden beschouwd, kan men

Uitzicht bij overkappingsmond.
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niet anders dan concluderen dat die
omstandigheden bij De Duurzame Weg
niet aanwezig zijn, of in heel sterk ver-
minderde mate. Het zou dan ook lonen
om de Commissie Tunnelveiligheid hier
een uitspraak over te laten doen.

Wegbeheer
Door het overkappen van de snelweg 
is de weg altijd droog en sneeuwvrij.
Hierdoor kan bij voldoende lengte
gebruik worden gemaakt van dicht
asfaltbeton in plaats van het gebruikelijke
ZOAB. Hierdoor gaat de onderhouds -
cyclus van de toplaag van 10 jaar 
naar circa 28 jaar en neemt de door
onderhoud veroorzaakte filevorming
navenant af. 
Dit betekent, dat op die wegvakken in
plaats van 10 % van het wegoppervlak,
jaarlijks nog maar 3,6 % van het weg-
oppervlak aan vervanging toe is. 

Analyse kosten - baten
Een algemene kosten-baten-analyse is
vanwege de grote locale verschillen niet
mogelijk. De kosten van de investering
en exploitatie zijn wel te berekenen maar
de baten zijn sterk afhankelijk van de
locatie. Vooral omdat de opbrengst van
de naast de weg gelegen grond grote
invloed heeft. Uit een verkenning van de
TU Delft blijkt dat bij een grondprijs
van € 220,- per vierkante meter de direc-
te kosten en baten in evenwicht zijn.
Echter, de belangrijkste opbrengsten zijn
de maatschappelijke opbrengsten. 
Het wegnemen van de hinder van de
snelweg leidt tot levensduurverlenging
en levenskwaliteitsverhoging voor
omwonenden, zodat naast een verbete-
ring van hun gezondheid ook leer- en
arbeidsprestaties verbeteren. 
Deze baten laten zich moeilijker in geld
uitdrukken. 

Conclusie
De Duurzame Weg is een concept met
bekende technieken die allemaal uitvoe-
rig zijn getest. Bij de uitwerking komt

men dus niet voor verrassingen te staan.
Het concept lost de lokale problemen
van overschrijding van de uitstootnor-
men op en doet dit op een duurzame en
energiezuinige manier. Met de te winnen
energie wordt het gebruik van fossiele
brandstoffen en de daaraan verbonden
CO2-uitstoot teruggedrongen. In het glas
kunnen zonnecellen worden opgenomen
om de energieopbrengst nog verder te
verhogen. De Duurzame Weg maakt een
vergroting van de wegcapaciteit mogelijk
en vergroot zo de stedelijke bereikbaar-
heid, terwijl het overheidsbeleid van ste-
delijke verdichting ondersteund wordt
om zo de natuur elders te ontzien ten
behoeve van recreatie.
Een concept als ‘De Duurzame Weg’
kent een groot aantal andere aspecten
die vanwege de beperkte ruimte niet zijn
gemeld. 

Wat als …
Als De Duurzame Weg gebouwd zou

zijn, dan zou daar geen

• file door sneeuwval zijn ontstaan;

• onverwachte (winter)schade aan het

wegdek zijn opgetreden;

• discussie over luchtkwaliteit bestaan;

• geluidproblematiek bestaan.

Als De Duurzame Weg gebouwd zou

zijn, dan zou daar

• een hogere kwaliteit van leven zijn;

• energie aan omwonenden worden

geleverd;

• een hogere waardering voor infra -

structuur bestaan.

Er is al voldoende praktijkervaring.
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Donateurs
van VBW-Asfalt
AMMANN Benelux B.V.
Postbus 94, 6000 AB Weert
tel. 0495-45 31 11, fax 0495-45 32 22

B.E.L. Wegenbouwservice B.V.
Lokkerdreef 37, 4879 ND Etten-Leur
tel. 076-503 28 48, fax 076-501 88 68

Benninghoven GmbH
Postfach 100144, D-40721 Hilden, Duitsland
tel. 0049 2103 361136, fax 0049 2103 361144

BituNed B.V.
Reeuwijkse Poort 310A, 2811 NV Reeuwijk
tel. 0182-39 91 12, fax 0182-39 91 17

Bomag GmbH
Postfach 1155, D 56135 Boppard, Duitsland
tel. 00-496742100333, fax 00-496742100107

Burtec B.V.
Postbus 1020, 3430 BA Nieuwegein
tel. 030-601 96 60, fax 030-606 69 56

Cementbouw Zand & Grind B.V.
Postbus 1603, 5860 AA Warnssum
tel. 0478-53 77 65, fax 0478-53 77 64

De Beijer Kekerdom B.V.
Postus 64, 6566 ZJ Millingen a/d Rijn
tel. 0481-43 91 11, fax 0481-43 91 50

De Hoop Bouwgrondstoffen B.V.
Postus 19, 4530 AA Terneuzen
tel. 0115-68 09 11, fax 0115-61 41 59

Deutsche BP Europa SE 
Wittener Strasse 45, D-44789 Bochum, Duitsland
tel. + 49 234 315 264 5, fax + 49 692 222 170 413

Devo Bouwstoffen B.V.
Postbus 8, 6670 AA Zetten
tel. 085-489 00 40, fax 085-489 00 41

Esha Infra Solutions B.V.
Postbus 70038, 9704 AA Groningen
tel. 050-551 64 44, fax 050-551 62 77

Esso Nederland B.V.
Postbus 1, 4803 AA Breda
tel. 076-529 10 00, fax 076-522 11 77

Graniet Import Benelux B.V.
Amerikahavenweg 2, 1045 AC Amsterdam
tel. 020-614 62 92, fax 020-611 59 68

Interlab B.V.
Penningweg 32D, 4879 AG Etten-Leur
tel. 076-502 25 40, fax 076-501 47 33

Kuwait Petroleum Nederland B.V.
Postbus 1310, 3180 AH Rozenburg
tel. 0181-285222, fax 0181-263494

Latexfalt B.V.
Postbus 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn
tel. 071-341 91 08, fax 071-341 59 46

Lunzen B.V.
Postbus 72, 3770 AB Barneveld
tel. 0342-412841, fax 0342-413549

Nederlandse Freesmaatschappij B.V.
Communicatieweg 10, 3641 SE Mijdrecht 
tel. 0297-28 26 22, fax 0297-28 60 22

NEVUL
Postbus 259, 2100 AG Heemstede
tel. 023-548 14 82, fax 023-548 14 99

NYNAS N.V.
Excelsiorlaan 87, BE-1930 Zaventem, België
tel. 0032-2-7251818, fax 0032-2-7251091

   J. Rettenmaier Benelux
Voorsterallee 114, 7203 DR Zutphen
tel. 0575-51 03 33, fax 0575-51 99 50

   Rheinbraun Benelux N.V.
Roomstraat 36, BE-9160 Lokeren, België
tel. +32 9 3482684, fax +32 9 3489431 

Rotim Steenbouw B.V.
Julianaplein 31, 5211 BB ’s-Hertogenbosch
tel. 073-612 12 11, fax 073-614 00 09

Sagrex B.V.
Postbus 3060, 5203 DB ’s-Hertogenbosch
tel. 073-640 11 90, fax 073-640 11 55

Scholz Benelux B.V.
Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
tel. 0317-61 70 44

Société des Pétroles Shell 
307 Rue d’Estienne d’Orves
F-92708 Colombes, France
tel. + 33 1 57606777, fax + 33 1 57606847

Straalbedrijf Van Gompel B.V.
Postbus 29, 5570 AA Bergeijk
tel. 0497-54 18 87, fax 0497-54 24 70

Topcon Europe Positioning B.V.
Postbus 10031, 7301 GA Apeldoorn
tel. 055-579 14 92, fax 055-579 02 89

Total Nederland N.V.
Postbus 294, 2501 BC ’s-Gravenhage
tel. 070-318 04 11, fax 070-318 04 33

Van der Spek Vianen B.V.
Postbus 61, 4130 EB Vianen
tel. 0347-36 26 66, fax 0347-372 28 74

Wirtgen Nederland B.V.
Postbus 63, 4250 DB Werkendam
tel. 0183-44 92 37, fax, 0183-44 92 38

Wynmalen & Hausmann B.V.
Postbus 70, 6666 ZH Heteren
tel. 026-479 05 79, fax 026-479 05 09

Zand- en Grindhandel Verkaik v.o.f.
Postbus 423, 3760 AK Soest
tel. 035-602 00 00, fax 035-602 98 99
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Doelstellingen
VBW-Asfalt
VBW-Asfalt is een vereniging van asfaltverwer-
kende bedrijven in Nederland.
De vereniging stelt zich ten doel het toepassen 
van het product asfalt te bevorderen, alsmede
om als branchevereniging de belangen van
haar leden nationaal en internationaal te 
behartigen. De vereniging tracht haar doel te
bereiken door:
• het bevorderen van het positieve imago van

het product asfalt;
• het scheppen van een optimaal klimaat voor

een zo breed mogelijke toepassing van het
product asfalt;

• het bevorderen en het promoten van de
mogelijkheden van het product asfalt in de
keten van grondstofproducenten tot en met
de eind gebruiker;

• het in nationaal en internationaal verband 
bevorderen van de bekendheid van de leden
als maatschappelijk betrokken en verant-
woorde ondernemers.
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Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Nederland, Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer,
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