Een gedeelte van de
verhardingsconstructie bestaat
uit oud asfalt van ‘op Zuid’.
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Wetenswaardig

Een nieuw ﬁetspad in Rotterdam vormt een
Nederlands unicum én het bewijs dat de chemie
bijdraagt aan verduurzaming. In de Merwe-Vierhavens, een oud havengebied in het westen van de
stad, ligt namelijk op een ruim 450 meter lang
ﬁetspad een verhardingsconstructie die bestaat
uit 100 procent gerecycled asfalt. Dat kan met
dank aan een groen additief van Arizona Chemical,
dat onder meer in Almere een vestiging heeft.
Het verjongingsmiddel, Sylvaroad RP1000 gedoopt,
maakt het mogelijk om oud asfalt de eigenschappen
van nieuw materiaal te geven en zo geschikt te
maken voor hergebruik. Het product wordt wereldwijd ingezet, maar dan meestal om het percentage
‘oud’ asfalt in nieuwe wegen te verhogen. Het Rotterdamse ﬁetspad heeft de primeur van 100 procent
gerecycled asfalt. De Sylvaroad-innovatie van Arizona Chemical vindt haar oorsprong in restproducten van naaldbomen en bestaat uit Crude Tall Oil
(CTO) en Crude Sulphate Turpentine (CST). Deze stoffen blijven over nadat de papierindustrie van bomen
papier heeft gemaakt en zijn dus volledig duurzaam. CTO en CST zijn qua functie vergelijkbaar
met chemicaliën die voorkomen in bitumen, dat
normaal ingezet wordt om het in asfalt aanwezige
grind of steenslag aan elkaar te plakken.
Normaliter wordt er aan nieuw asfalt ook oud asfalt
toegevoegd, maar maximaal 20 tot 30 procent.
Klimt dat percentage hoger, dan ontstaan er al snel
gaten en scheuren in de weg. Sylvaroad maakt het
mogelijk om met veel hogere percentages afgeschreven asfalt te werken. De hergebruikte grondstof komt grotendeels uit eigen stad. Zo bestaat een
gedeelte van de verhardingsconstructie uit asfalt
dat ‘op Zuid’ van de weg verwijderd is. En doordat
oud asfalt hergebruikt wordt, liggen de kosten voor
de nieuwe asfaltwegen veel lager dan wanneer
alleen nieuw materiaal ingezet wordt. p
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