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“D e zes Twentse gemeenten binnen het project 
vroegen voorheen samen zo’n 55 mengsels 
uit bij Asfaltcentrale Twente”, vertelt Jan-Paul 

Boutkan, teamleider assetmanagement en bodemsanering bij 
Provincie Overijssel. Destijds was hij trekker van het project bij 
de Gemeente Enschede. “Iedere gemeente wilde weer andere 
mengsels voor dezelfde soort wegen. Daar zat echter nauwe-
lijks logica achter. Het werd gewoon al jarenlang zo gedaan.”

Betere kwaliteit, minder gasverbruik
Uit gesprekken met Asfaltcentrale Twente werd duidelijk dat 
het uniformeren van de uitvraag van mengsels veel voordeel 
zou opleveren. “Voor de productie van zo veel verschillende 
mengsels moeten de machines steeds weer aan- en uitgezet 
en schoongemaakt worden”, vertelt Herman Reinten, eigenaar 
van de asfaltcentrale (onderdeel van ReintenInfra BV). “Breng je 
het aantal mengsels terug, dan gaat het gasverbruik flink naar 

projectASFALTMENGSELS

Hoe zes Twentse gemeenten  
de uitvraag van het aantal  
asfaltmengsels halveerden

BouwCirculair en Platform WOW werken sinds dit jaar met een themagroep aan het 
terugbrengen van de uitvraag van asfaltmengsels door overheden. Zes gemeenten in 
Twente draaiden in 2013 al een project om dit samen met Asfaltcentrale Twente voor 
elkaar te krijgen. Hoe is dit verlopen? Wat kunnen we hiervan leren? En waren de 
resultaten blijvend?

Waaruit bestaat de samenwerking met 
BouwCirculair?
“We organiseren gezamenlijke bijeenkomsten rond circulariteit. 
Het circulair werken is een van de grootste opgaven en wat mij 
betreft de belangrijkste opgave. Hierbij is organisatie-overstij-
gende samenwerking tussen beheerders ontzettend belangrijk. 
En ons platform moet daarvoor natuurlijk ook actief de samen-
werking opzoeken met collega-netwerkorganisaties.”

Wat wil je samen met BouwCirculair bereiken?
“Platform WOW en BouwCirculair hebben hetzelfde doel: dat 
er meer kennis en vooral ook ervaringen worden uitgewisseld  
tussen de professionals bij de overheidsorganisaties. Door 
samen te werken, weten we meer mensen te bereiken en 
kunnen we de kwaliteit vergroten. Samen  steunen en facili-
teren we de professionals zo goed mogelijk in de opgave waar 
zij voor staan. Ook zorgen we ervoor dat het ook duidelijk is 
waar welke informatie en steun is te verkrijgen.”

Zijn er al concrete stappen gezet?
“Als collega-netwerkorganisaties zagen wij beiden dat er nog 
steeds een stap kan worden gezet in de uniformering van de 
eisen voor asfaltmengsels. En het is nu ook echt tijd voor een 
flinke stap. Het kan niet waar zijn dat wij als overheden nog op 
deze niet-duurzame wijze asfaltmengsels uitvragen. 

Door hierin met elkaar samen te werken, hebben we een groter 
bereik, kunnen we meer doen op dit onderwerp en komen 
we samen verder. We hebben een gezamenlijke startsessie 
gehouden en om de uitkomsten van die sessie te concretiseren, 
hebben we de deelnemers opgeroepen om bij te dragen in 
de themagroep 'Uniformering Eisen Asfaltmengsels'. Ook de 
opdrachtnemers nemen hierin plaats. De themagroep is inmid-
dels van start gegaan en werkt toe naar een stappenplan en 
handreikingen voor opdrachtgevers. Deze documenten gaan 
we in ons gezamenlijke netwerk onder de aandacht brengen. 
Zo sporen we iedereen aan om hierin met elkaar grote stappen 
te zetten. Er valt nog zoveel winst te behalen!” 

Organiseren jullie ook gezamenlijke  
bijeenkomsten?
“In september organiseren we samen met BouwCirculair een 
grotere bijeenkomst over de uniformering van de eisen voor 
asfaltmengsels. Kennis en ervaringen worden dan gedeeld 
en we mobiliseren deelnemers om te gaan meewerken en bij 
te dragen aan ons gemeenschappelijk doel: de uniformering 
van eisen voor asfaltmengsels, om zo de uitstoot van CO2 in 
Nederland flink te verminderen.

Daarnaast organiseren we samen voor iedere provincie en voor 
alle beherende overheidsinstanties in die provincie, een sessie 
over hoe je duurzaamheid en circulariteit kunt implementeren 
in je opgave. De sessie geeft inzicht in alle middelen die je 
als professional tot je beschikking hebt en hoe je deze kan 
toepassen.”
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beneden. Bovendien is een continu productieproces efficiënter 
en beter voor de kwaliteit en levensduur van asfalt.”

Bijspijkeren asfaltkennis
De Twentse gemeenten en de asfaltcentrale gingen in 2013 
samen aan de slag om te zien waar de uitvraag van asfalt effi-
ciënter kon. De asfaltspecialisten van de gemeenten begonnen 
met een opleidingstraject bij Asfaltcentrale Twente. In drie  
middagen werd hun asfaltkennis bijgespijkerd. Wat was de 
laatste stand van de techniek? En waar konden ze op letten bij 
de uitvraag? 

Boutkan: “Bij aanvang waren de specialisten sceptisch, ze 
hadden zoiets van: dat weten we allemaal al wel. Maar de 
tweede keer werden ze al wat losser en bij de derde sessie 
zaten ze op het puntje van hun stoel.” Reinten: “Die middagen 
waren voor de asfaltspecialisten een echte eye-opener. Ze 
waren verbaasd dat er alternatieven waren die zowel kwalitatief 
als qua prijs beter waren. Vanaf toen waren de meesten over-
tuigd en gingen ze actief aan de slag met het onder de loep 
nemen van hun mengsels.”

Van 55 naar 22 mengsels
Uiteindelijk hebben de gemeenten de uitvraag van asfaltmeng-
sels met de helft weten terug te dringen, van 55 naar 22.  

“Dit project heeft ons enorm veel geleerd”, vertelt Boutkan. 
“De belangrijkste vraag was: waarom wil je jouw eigen meng-
sels behouden? Elk antwoord dat niet de RAW-standaard als 
uitgangspunt had, moest bewezen worden. Het grappige was: 
niemand kwam met documenten die onderbouwen waarom ze 
een mengsel toepasten. Er werd op allerlei manieren uitge-
vraagd, maar echt functioneel uitvragen deed niemand.”

Uitvraag mengsels niet toegenomen
Boutkan werkt inmiddels niet meer bij de gemeente Enschede, 
maar is wel erg benieuwd of Asfaltcentrale Twente nog steeds 
minder mengsels voor de gemeenten maakt. “Jazeker”, vertelt 
Reinten, “tot op de dag van vandaag vragen zij minder asfalt-
mengsels uit. De hoeveelheid is redelijk gelijk gebleven sinds de 
afronding van het project. We zien echter wel dat door nadruk 
vanuit de overheid op lagere MKI-waardes, het aantal mengsels 
weer toeneemt. Want de markt kijkt vooral hoe een aanbeste-
ding gewonnen kan worden met een gunstige MKI-waarde. 
Het is dus belangrijk dat de sector met elkaar in overleg gaat 
om duurzaamheid te bezien vanuit de volledige keten.”

34    35   •  nr. 2  •  juni 2021

project

Asfaltcentrale Twente.

Tips van Jan-Paul Boutkan 

Hoe kunnen overheden het terugbrengen van asfalt-
mengsels laten slagen? Jan-Paul Boutkan geeft een 
aantal tips:

• Voor onze gemeenten scheelde het dat Asfalt-
centrale Twente het grootste deel van de mengsels 
maakte. Het terugbrengen was daardoor eenvou-
diger dan als je met verschillende asfaltcentrales te 
maken hebt. 

• Zet gelijkwaardige partijen aan tafel. Want provin-
cies hebben weer andere wegen dan gemeenten en 
Rijkswaterstaat. Laat je deze overheden allemaal 
samenwerken, dan is je project gedoemd te misluk-
ken, want ze begrijpen elkaar niet. Begin dus klein!

• Is er binnen je gemeente bewijsvoering om een 
mengsel te behouden? Laat die dan testen door een 
onafhankelijke specialist. 

• Zorg ervoor dat de kennis rond asfalt binnen je 
organisatie toeneemt en up-to-date wordt. 

• Blijf de asfaltkennis bijspijkeren door eens in de 
zoveel tijd een opfriscursus te organiseren.  

• Vier je successen en maak inzichtelijk wat de urgen-
tie is en wat alle inspanningen opleveren!

Over de themagroep ‘Uniformering eisen 
asfaltmengsels’ 

In de themagroep ‘Uniformering eisen asfaltmengsels’ 
werken overheids- en marktpartijen samen aan een 
stappenplan om de eisen in de uitvraag naar asfalt-
mengsels in heel Nederland te uniformeren. Dit moet 
er uiteindelijk voor zorgen dat we met elkaar efficiën-
ter - en dus duurzamer - gaan produceren. En dat er 
geen mengsels meer worden geproduceerd die vanuit 
functioneel- en milieuoogpunt niet de beste oplossing 
zijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze themagroep?  
Of wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met 
Dirkjan Bours via djbours@bouwcirculair.nl
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