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1 Inleiding 

 

De Provincie Zeeland is koploper op het gebied van biobased inkopen. In 2013 is de provincie gestart met het uitwerken van 

een inkoop model om via inkoop haar beleidsdoelstellingen om de transitie naar een biobased economie te versterken. Op 

dit moment is de provincie bezig om de uitwerking van de biobased inkoop model te toetsen aan de eerste praktijkervaringen.  

  

Tebodin is gevraagd om een scorekaart te maken op basis van de criteria zoals geformuleerd in het inkoopmodel en deze 

te toetsen voor het Biobased Asfalt zoals gebruikt in de pilot in Zeeland. Deze resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens 

de bijeenkomst over bioasfalt door Martin Scherpenisse van 15.30 – 15.50. 

 

Op een honderd meter lang proefvak in Zeeland wordt momenteel bio-asfalt getest. De bitumen in het asfalt die de steentjes 

aan elkaar plakt, bestaat niet langer uit aardolie, maar is voor de helft vervangen door lignine. Het is een uitbreiding van de 

eerder in juli gestarte proef. Als deze houtachtige stof zich bewijst in het wegdek, dan ligt er een flinke markt voor bio-asfalt 

in het verschiet. 

 

Dit document geeft een eerste onderbouwing om te toetsen of de criteria in de praktijk bijdragen aan het doel van de provincie 

om innovatie te stimuleren en de economie in Zeeland te versterken. Tijdens de bijeenkomst zullen de aanwezigen gevraagd 

worden deze eerste resultaten te becommentariëren waarna het in een later stadium in detail kan worden uitgewerkt en de 

criteria worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. 
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2 Methode 

 

Om de scorekaart te maken wordt er een benchmark gemaakt van de 3 wegvlakken en regulier asfalt met bitumen. Dit 

rapport geeft een eerste globale indruk en is geen diepte studie waarbij de voordelen kwantitatief gemaakt zijn. Er is gewerkt 

met informatie beschikbaar op internet en een interview met Paul Landa directeur van het kenniscentrum asfalt en Hendrik 

Post project manager bij het kenniscentrum asfalt. 

 

Hieronder de verschillende producten die langs de meetlat worden gelegd: 

A. normaal asfalt waarbij bitumen wordt gebruikt. Bitumen wordt uit aardolie gemaakt dmv distillatie en is een residu 

dat in de 2de distillatie toren ontstaat waar dieselolie en smeerolie worden geproduceerd. 

B. Wegvlak 1 (halfwarm asfalt): de aardolie bitumen is vervangen door 10% LynPave (een plantaardige-olie uit 

lijnzaad). 

C. Wegvlak 2 (halfwarm asfalt): 10% van de aardolie bitumen is vervangen door LynPave en 50% van de aardolie 

bitumen is vervangen door lignine (gebruikt als natuurlijke lijmstof). 

D. Wegvlak 3 (normaal asfalt): 30% van de aardolie bitumen is vervangen door rubber gemodificeerd warm asfalt van 

gemalen autobanden. Autobanden bestaan voor 30% uit natuurrubber.  

 

 

 

 

3 Productgroep Asfalt 

 

Asfalt wordt gemaakt van stenen en zand (basalt, kalksteen, kwartsiet), een vulstof (kalksteen, cement, vliegas) en bitumen 

(aardolie). Bitumen wordt uit aardolie gemaakt en kan in hardheid variëren. Het is een thermoplastisch materiaal, maar de 

temperatuurgevoeligheid kan voor verschillende bitumensoorten variëren. 
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De keuze van het juiste asfaltmengsel is in toenemende mate van belang door de intensiteit van het verkeer. De intensiteit 

is de laatste decennia drastisch toegenomen en het asfalt moet daarop berekend zijn om een flink aantal jaren mee te 

kunnen. Daarnaast zijn de klimatologische omstandigheden van belang. Bij lagere temperaturen kan asfalt scheuren 

vertonen door het gebruik van een te harde bitumensoort. Bij hogere temperaturen kunnen er sporen komen in het asfalt 

door zwaar verkeer. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van polymeer gemodificeerd bitumen. Dit zijn 

bitumensoorten waar een bepaalde hoeveelheid kunststoffen door is gemengd. Deze kunststoffen zorgen ervoor dat de 

gevoeligheid van het asfalt voor zomerse temperaturen en voor zware belasting sterk wordt verminderd. 

 

NB er zijn 2 gebieden in de wereld waar de bitumen op een natuurlijke manier aan het aardoppervlak komt (meren). 

Een kleeflaag is in de wegenbouw een dunne laag bitumen of een bitumen-emulsie die tussen twee lagen asfalt of tussen 
asfalt en een slijtlaag aangebracht wordt om de bestaande en nieuwe laag aan elkaar te verbinden (kleven). De bitumen 
wordt warm aangebracht met behulp van een speciale tankwagen met een sproei-installatie. Vanuit de vrachtwagen kan ook 
een slang uitgerold worden om de moeilijk bereikbare plaatsen te besproeien. Doorgaans wordt 1 tot 2 kg (gemiddeld 1,4 
kg) voor de slijtlaag gebruikt en 0,3 kg voor de kleeflaag per vierkante meter toegepast. 

 

4 Pilot biobased asfalt 

Jaarlijks is er zo’n 400 tot 500 duizend ton bitumen nodig. Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research 
ontdekten pas vorig jaar in het laboratorium dat lignine een kansrijke biobased vervanger kan worden van het fossiele 
bitumen. ‘We vonden dat lignine over vergelijkbare eigenschappen beschikt als bitumen’ vertelt Gosselink. Lignine plakt 
goed, is goed te verwerken en doet ook in de UV-stabiliteit en dimensiestabiliteit niet onder voor bitumen. Dat laatste betekent 
dat het asfaltdek in regen en zon nauwelijks zwelt of krimpt, aldus Gosselink. 

Van lignine zijn grote hoeveelheden oneindig beschikbaar (snel hernieuwbaar). De stof waaraan planten hun stevigheid 
ontlenen, komt vrij bij de productie van pulp in de papierindustrie en bij de productie van tweede generatie biobrandstoffen 
(ethanol) maar ook bij vele andere organische reststromen. 

Eerder al werd bij wijze van proef 1 ton bio-asfalt uitgeprobeerd. Sinds juli is 25 ton aangelegd op de toegangswegen van 
een bedrijventerrein in Zeeland, niet ver van asfaltcentrale H4A. Samen met onder meer het Asfalt Kenniscentrum, Zeeland 
Seaport en de Provincie Zeeland is H4A geïnteresseerd in de proef, die de omschakeling naar de hernieuwbare biobased 
grondstof lignine moet aantonen. Om te beginnen is gekozen voor een 50-50 mengsel met bitumen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitumen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emulsie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slijtlaag
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5 Score op basis van het inkoopmodel 

Ten grondslag aan de criteria voor biobased producten ligt de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) opgesteld: NPR-CEN/TR 

16208, juni 2011. De NPR is een analyse van bestaande standaards, methodes en rapporten gerelateerd aan biobased. In 

het onderzoek voor de provincie Zeeland is een eerste aanzet gemaakt de definitie van biobased volledig te maken en de 

criteria meet- en weegbaar te formuleren voor het inkoopproces. 

 

Er zijn vijf aspecten benoemd voor het waarderen van de biobased prestatie van een product met als doel om biobased 

producten extra punten te geven en innovatie te stimuleren en de transitie naar een economie die minder afhankelijk is van 

aardolie in de praktijk te brengen (biobased preferred): 

1. % biobased ingrediënten van het product op basis van gewicht  

2. Functionaliteit en technische prestaties van het product 

3. Inzicht in de levenscyclus van het product 

4. Inzicht in de kosten en opbrengsten gedurende de levenscyclus van het product.  

5. Inzicht in de verwerking aan het einde toepassingsduur  

  

De vijf aspecten om producten te toetsen en te waarderen op biobased zijn voorzien van een scoringsmechanisme om 

producten onderling te kunnen vergelijken. Het scoringsmechanisme, of scorebord, is per aspect opgesteld. Per aspect kan 

er op een schaal van 0 tot 4 worden gescoord. De aspecten onderling kunnen ook nog eens worden voorzien van een 

wegingsfactor. De wegingsfactor bepaald in hoeverre de score op een bepaald aspect meeweegt in het eindoordeel van een 

aanbesteding. De wegingsfactoren zijn nog niet gedefinieerd en daarom voor allen gelijkgesteld. Vervolgstudie zal een 

argumentatie aanvoeren om de weegfactoren vast te stellen. 

 

Het scoren door middel van deze methode wordt gedaan door de Provincie, wanneer zij verschillende aanbiedingen voor 

een aanvraag moeten waarderen in een inkoopproces of wanneer de prestaties van een product moeten worden 

gewaardeerd met behulp van de ondernemerstool. 

 

6 Score per aspect per asfalt mengsel (product) 

Hieronder wordt per aspect de score van de verschillende asfalt varianten beschreven. 

 

6.1 Percentage biobased ingredienten van het product op basis van het gewicht 

Biobased inkopen wordt ingezet om de transitie van op aardolie gebaseerde producten naar producten op basis van snel 

hernieuwbare (kort cyclische) grondstoffen. Daarom wordt voor dit aspect alleen gekeken naar de grondstoffen in asfalt die 

afkomstig zijn uit aardolie. We vergelijken dus de samenstelling van het bitumen mengsel op biobased ingrediënten. Bitumen 

hebben een gewichtspercentrage van  2-7%  in het asfalt mengsel. Ondanks dat dit in totaal een klein percentage is van het 

mengsel moeten we niet vergeten dat er jaarlijks 400 duizend ton bitumen per jaar in Nederland wordt gebruikt. 

 

De biobased ingrediënten in de mengels zijn: 

 Lignine, een natuurlijke lijmstof, die zorgt voor de stevigheid in allerlei planten en bomen. 

 Lynpave een bio-olie van lijnzaad afkomstig uit de vlasplant. 

 Natuur rubber dat voor 30% in gemalen autobanden zit. 

 

Volgens de systematiek die we hiervoor hebben op zet geld de volgende punten verdeling: 

0 punten:  geen inzicht, geen biobased ingrediënten  

1 punt :  < 20%  

2 punten:   < 40%  

3 punten:   < 60% 

4 punten:   > = 60% 

 

NB we kijken hier dus niet naar de samenstelling van het asfalt als totaal maar stellen voor om alleen de aardolie 

componenten te beschouwen.  
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Bindmiddel Bitumen Lignine LynPave Natuur rubber Rubber Score 

A 100% - -   0 

B 90% - 10%   1 

C 40% 50% 10%   4 

D 70% - - 9% 21% 1 

 

 

6.2 Functionaliteit en technische prestaties van het product 

 

Voor dit aspect wordt de prestatie van het product beoordeeld. Hier bij wordt gekeken of het product voldoet aan de 

functionele eisen denk aan de hardheid EN1425 en penetratiewaarde. Maar ook de regelgeving vanuit het bouwbesluit. Voor 

wegen is het van belang dat scheurvorming en sporen worden tegengegaan.  

 

Van LynPave (B) is al 20.000 ton geproduceerd en toegepast in Nederland. Hiervan is vastgesteld dat het de levensduur 

van asfalt wordt verlengd. Lijnolie wordt al jaren toegepast in andere industrieën en heeft een positief effect op de 

conservering van materialen (hout, staal, vloeren) en wordt sinds een aantal jaren ook toegepast in bitumen en met succes. 

Uit praktijkervaring is gebleken dat het rafeling van het asfalt tegengaat en het onkruidvorming tegengaat. Asfalt is maar 1 

keer echt te recyclen daarna wordt het downcyclen en wordt het in een laagwaardige toepassing gebruikt. Met name bij 

ZOAB heeft het oude bindmiddel geen functie meer en wordt er nieuwe bitumen bijgemengd echter dit werkt ook maar 

beperkt. Door het toevoegen van LynPave kan de oude ZOAB laag opgewerkt worden naar de oorspronkelijke kwaliteit 

omdat lignine ervoor zorgt dat het oude bindmiddel weer gaat reageren. 

Van Lignine is 50 ton geproduceerd en toegepast in Nederland als vervanger van aardolie bitumen. Lignine plakt goed, is 
goed te verwerken en doet ook in de UV-stabiliteit en dimensiestabiliteit niet onder voor bitumen is de verwachting. Dat 
laatste betekent dat het asfaltdek in regen en zon nauwelijks zwelt of krimpt, aldus Gosselink (WUR). Hierdoor heeft het bio-
asfalt mogelijk een betere kwaliteit. De praktijk zal dit uiteraard moeten uitwijzen. De plantaardige olie en lignine samen 
zorgen voor een thermisch stabielere weg. Tijdens de pilot zal moeten blijken wat de weerstand voor prestaties heeft op 
geluid en brandstof in de praktijk. 

Het toepassen van rubber in wegen is vrij nieuwe. Rubber wordt al wel veel toegepast in stoeptegels voor speelplaatsen en 
op kunstgrasvelden. Rubber heeft geluiddempende effecten (8-10 dB(A)) en verende kracht (meer brandstofverbruik tijdens 
het gebruik).  

Hieronder de punten verdeling met een aantal kleine wijzigingen tov de in eerste instantie is aangegeven in het document 

biobased inkopen hoe doe je dat?. 

0 punten:  geen inzicht in technische prestaties of functionaliteit 

1 punt:  wanneer er inzicht wordt gegeven in de technische prestaties van de toegepaste producten 

2 punten:  wanneer er inzicht wordt gegeven in de technische prestaties en functionaliteit 

3 punten:  wanneer de technische prestaties of functionaliteit verbeterd  

4 punten:  wanneer de technische prestaties en de functionaliteit verbeterd  

 

 

Asfalt Techn.  prestaties Functionaliteit Score 

A Goed Goed 2 

B Gaat langer mee Geen onkruid 4 

C Gaat langer mee? Geen onkruid? + 4? 

D ? Minder geluid 3? 
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6.3 Inzicht in de levenscyclus milieu impact van het product (CO2 footprint)  

 

Voor dit aspect wordt vanuit de NPR gekeken naar de milieu impact van het product van wieg tot graf. Omdat er voor bioasfalt 

nog geen LCA gemaakt is wordt een kwalitatieve vergelijking gemaakt van de CO2 footprint van de producten. Waarbij de 

laagste emissies 4 punten krijgen en de hoogste 1.  

 

Grondstof 

De C02 voetafdruk van snel hernieuwbare plantaardige ingrediënten zoals vlas is positief omdat deze CO2 opslaan dit in 

tegenstelling tot aardolie dat pas ontstaat na jaren. Hierdoor is de CO2 voetafdruk van de snel hernieuwbare grondstoffen 

vele malen  lager dan die van aardolieraffinage waar veel energie voor nodig is om de moleculen te kraken. Uit studies naar 

lignine in verschillende toepassingen komt naar voren dat de voetafdruk 80-90% lager is dan die van petrochemische 

grondstoffen (bron: willies series in renewable resources 2015). Voor de toepassing in bitumenzijn nog geen cijfers 

beschikbaar. 

 

Transport 

De CO2 voetafdruk van het transport van de grondstoffen voor de productie van asfalt varieert. De stenen, zand en basalt 

kan van over de hele wereld komen net als de lijnzaad olie en Lignine. Door te sturen op lokale grondstoffen kan de CO2 

voetafdruk verkleind worden. 

  

Productie 

De productie van asfalt vindt plaats in asfaltcentrales. In de praktijk is vanwege piekdrukte vanuit opdrachtgevers een 

overcapaciteit aan asfalt centrales in Nederland. Ook worden opdrachten vaak allemaal na de zomer vakantie vergeven 

waardoor in niet optimale omstandigheden wegen worden aangelegd en de kwaliteit onder druk kan komen te staan. Lignine 

lijkt minder gevoelig voor regen en zon. De kwaliteit van de aangebrachte asfalt laag is bepalend voor de levensduur. 

Opdrachtgevers zouden in de aanbestedingen meer aandacht moeten geven aan de optimale periode voor het uitvoeren 

van deze opdrachten om de centrales efficiënter te laten draaien. Uit de praktijk is gebleken dat de lage temperatuur productie  

een besparing heeft van 30% op het energieverbruik en dus ook op de CO2. De invloed van LynPave en Lignine??? 

 

Gebruik 

De LynPave zorgt ervoor dat de asfalt laag langer mee gaat waardoor er met een dunnere laag kan worden gewerkt. Dit 

bespaart grondstoffen en CO2 emissies voor de productie van deze grondstoffen. 

Lignine zorgt er voor dat de rol weerstand verbetert waardoor ook in de gebruiksfase een lager CO2 emissies zijn als gevolg 

van het verbruik van brandstof door het verkeer dat er over heen rijdt.  

 

Afval 

Asfalt is maar 1 keer echt te recyclen daarna wordt het downcyclen en wordt het in een laagwaardige toepassing gebruikt. 

Met name bij ZOAB heeft het oude bindmiddel geen functie meer en wordt er nieuwe bitumen bijgemengd echter dit werkt 

ook maar beperkt. Door het toevoegen van LynPave kan de oude ZOAB laag opgewerkt worden naar de oorspronkelijke 

kwaliteit omdat lignine ervoor zorgt dat het oude bindmiddel weer gaat reageren. De oude asfalt laat wordt empowed door 

LynPave waardoor de kwaliteit van het asfalt verbetert (upcycling). 

 

Hieronder de punten verdeling zoals deze in eerste instantie is aangegeven in het document biobased inkopen hoe doe je 

dat?. 

 

0 punten: geen inzicht 

1 punt:   een beschrijving van de CO2 emissies in de keten 

2 punten:   een kwantificering van de CO2 emissies in de keten 

3 punten:  een kwantificering van de milieueffecten in de keten conform ISO 14040/44  

4 punten:  milieurelevant product informatie blad (MRPI of EPD) 

 

Voor deze productgroep stellen wij een nieuwe punten verdeling voor. Waarbij de producten relatief met elkaar vergeleken  
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worden en in totaal (10) 1 + 2 + 3 + 4 punten te verdelen zijn. Waarbij het product met de laagste CO2 emissies 4 punten 

krijgt en de hoogst 1 punt. 

 

Asfalt Grondstof 

Bitumen 

Transport Productie Gebruik Afval Score 

A 1 ? 1 2 1 1 

B 3 ? 3,5 3,5 3,5 3 

C 4 ? 3,5? 3,5? 3,5? 4? 

D 2 ? 2? 1? 2? 2 

 

6.4 Inzicht in de kosten en opbrengsten gedurende de levensduur van het product 

 

Voor dit aspect is het van belang om de producten te vergelijken als het gaat om de kosten en opbrengsten gedurende de 

levenscyclus van het product. Als we naar asfalt kijken dan kunnen we als voordeel noemen geluidsarmer, 

onderhoudskosten, regen doorlatend, weinig steentjes (schade aan ruiten), goede weerstand waardoor het brandstofverbruik 

lager is, maar ook kunnen we denken aan het leasen van asfalt om hergebruik te simuleren etc.. 

 

Marktprijs  

De marktprijs van biobased asfalt is ongeveer 30 – 50% hoger ten opzichte van asfalt met bitumen. Dit komt met name 

omdat er nog weinig inzicht is in de marktwerking van deze grondstoffen en omdat de grondstoffen nu vaak als biobrandstof 

worden toegepast. Van belang is om meer volume te genereren om de prijs marktconform te krijgen met bitumen. 

 

Geluid en brandstof 

Er wordt onderzocht of de rolweerstand van het asfalt verbetert door lignine. Daardoor zal de weg mogelijk ook geluidsarmer 

zijn en zal het verkeer minder brandstof verbruiken, waardoor er ook op dat aspect nog op fossiele brandstof wordt bespaard. 

De proef duurt twee jaar. Voor rubber zijn er al testen uitgevoerd en hierbij komt een reductie van 8-10 dB(A) naar voren.  

 

Restwaarde 

Omdat de LynPave ervoor zorgt dat het ZOAB upcyclebaar is heeft deze een hogere restwaarde. In de praktijk is het 

belangrijk dat dit door opdrachtgevers ook op die manier wordt uitgevraag om de transitie in deze markt te maken die tot nu 

toe gedomineerd wordt door bitumen. 

 

Ruitschade en Onderhoud 

Door de LynPave en Lignine wordt een lijm laag gecreëerd die mogelijk beter werkt dan bitumen en daardoor dus zullen 

naar verwachting ook minder scheuren ontstaan en minder steentjes afbrokkelen die ruitschade kunnen veroorzaken. 

 

 

Hieronder de punten verdeling zoals deze in eerste instantie is aangegeven in het document biobased inkopen hoe doe je 

dat?. 

0 punten:  geen inzicht 

1 punt:  inzicht in 1 van de 5  

2 punten:  inzicht in 2 van de 5 

3 punten:  inzicht in 4 van de 5 

4 punten: inzicht in 5 van de 5 

 

 

Voor deze productgroep stellen wij een nieuwe punten verdeling voor. Waarbij de producten relatief met elkaar vergeleken  

worden en in totaal (10) 1 + 2 + 3 + 4 punten te verdelen zijn. Waarbij het product met de laagste kosten 4 punten krijgt en 

de hoogst 1 punt. 
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Asfalt Geluid Brandstof Restwaarde Ruiten Onderhoud Score 

A 1 2 1 1 1 1 

B 2 3 4 4 4 4 

C 3? 4? 4? 4? 4? 4? 

D 4? 1? 1? 1? 2? 2? 

 

6.5 Hergebruik 

 

Inzicht in einde toepassingsduur o.a. composteerbaarheid, biodegradeerbaarheid, herbruikbaarheid middels berekening 

conform “cradle to cradle standard version 3.0”: 

 

 

 

Bij het hergebruik kijken we naar een aantal parameters. Te beginnen bij de vraag of het asfalt mengsel na gebruik opnieuw 

kan worden ingezet voor dezelfde kwaliteit. Op dit moment is het zo asfalt wordt hergebruikt voor en door bijmenging met 

nieuwe grondstoffen op dezelfde kwaliteit wordt gebruikt om her te gebruiken. In de praktijk blijkt dat de LynPav een positieve 
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werking heeft en dat hierdoor zonder bijmenging dezelfde kwaliteit wordt verkregen waardoor het asfalt mengsel direct wordt 

opgewaardeerd.  Hierdoor kan in de toekomst het aandeel hergebruikt materiaal hoger worden. Op dit moment zijn de 

wegvakken aangelegd met nieuw materiaal waardoor het welke aandeel recycled materiaal 0 is. Als we kijken naar het 

aandeel snel hernieuwbaar in het asfalt mengsel in dan is de bitumen (5%) laag voorzien van 10% LynPave en 50% Lignine. 

 

 

Asfalt Herbruikbaar Composteerbaar Recycled 

materiaal* 

Snel 

Hernieuwbaar 

Totaal % Score 

A 100% 0% 70% 0% 90% 1 

B 100% 0% 99,5% 0,5% 100% 4 

C 100% 0% 97% 3% 100% 4 

D 100% 0% 75% 0,45% 91,81% 1 

*in de wegvlakken ligt op dit moment alleen nieuw materiaal om de asfalt stromen schoon te houden van verontreinigingen 

de werkelijke score voor de pilot is dus lager. 

 

6.6 Extra aspecten nav feedback bedrijven 

Tijdens de bijeenkomsten waar de aspecten waarop biobased producten beoordeeld worden voor inkoop gedeeld. Hierbij is 

als belangrijk punt toxiciteit van het product benoemd. Dit is van belang om uiteindelijke gezonde biobased producten te 

produceren die oneindig kunnen worden hergebruikt in de technische of biologische kringloop. Daarom is er op basis van de 

samenstelling een grove inschatting gemaakt van de toxische elementen. 

 

In het verleden werd in plaats van bitumen ook wel teer gebruikt als bindmiddel. Teer is een kunstmatig product dat verkregen 

wordt via 'destructieve distillatie' van steenkool. Vanwege het hoge gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK's) mag teer echter sinds 1990 in Europa niet meer worden toegepast in de wegenbouw [2]. Oude asfaltlagen kunnen 

echter nog teer bevatten, hetgeen extra voorzorgsmaatregelen vergt bij de verwijdering van oude asfaltlagen in verband met 

de gezondheid van de werknemers. Bovendien mocht in Nederland teerhoudend asfaltgranulaat als recyclingsproduct tot 

2001 nog worden toegepast in onderlagen. Sinds 2001 streeft de Nederlandse overheid echter tot volledige verwijdering van 

teer uit de asfaltketen. 

 

Bitumen zijn verdacht carcinogeen en hier wordt veel onderzoek naar gedaan. 

De LynPav wordt gemaakt van lijnzaad olie afkomstig van de papierindustrie. Het is onbekend in hoeverre er bij de teelt 

bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Uit onderzoek van hergebruikt papier blijkt dat er lichte verontreinigingen kunnen 

voorkomen echter deze liggen ver onder de normen.  

De gemalen autobanden zijn afkomstig uit amerika waar ze gereinigd zijn van verontreinigen. 

 

 

7 Conclusie 

 

 

Op basis van deze eerste verkenning komen we tot de volgende score kaart. 

 

Asfalt % snel 

hernwbaar 

Prestatie CO2 

voetafdr. 

LCC Herbruik- 

baarheid 

Eind  

Score 

A 0 2 1 1 1 5 

B 1 4 3 4 4 16 

C 4 4? 4? 4? 4 20 

D 1 3? 2 2? 1 9  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_koolwaterstoffen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt#cite_note-2


 

 13 

Tebodin Netherlands B.V. 

Bioasfalt 

Biobased inkoop impact  score 

Ordernummer: T48509 

Documentnummer: 3370001 

Revisie: 0 

30 september 2015 

Pagina 13 / 13 

Op basis van de biobased aspecten die beschouwd worden in het biobased inkoopmodel scoort de biobased asfalt op alle 

aspecten beter dan asfalt met bitumen. Hieruit zouden we kunnen opmaken dat de aspecten waarnaar gekeken wordt 

biobased producten een voorkeurspositie geeft. We moeten echter voorzichtig zijn met conclusies omdat op dit moment nog 

geen echte bewijzen zijn voor bv de rolweerstand en het gebruik in de toplaag van deze asfalt mengsels. Alles is tot nu toe 

op het labo getest maar deze testen geven aan dat de kwaliteit van het asfalt met lignine verbetert. Door deze verbetering 

ontstaat een product dat oneindig te recyclen is en een betere rol weerstand waardoor er weinig weerstand is dus minder 

brandstofverbruik van verkeer, minder geluid en minder ruitschade. 

 

Het stimuleren van biobased pilots loont! En er is vraag nodig om deze innovaties tot marktconform te maken. 

 

Graag vernemen we jullie opmerkingen om de aspecten verder door te ontwikkelen tot een set waarmee de inkopers het 

verschil kunnen maken dat de provincie voor ogen heeft. Een sterkere economie door de transitie naar biobased te 

stimuleren. 

 

 


