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BITUMEN DAT LANGER MEEGAAT, VOOR 
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

BELANGRIJKSTE PUNTEN

	Milieuvriendelijker bitumen en duurzamer asfalt.
	Periode vervanging wegdek: maart-april 2020.
	Duurzame bitumenoplossing en ondersteuning 

door het Shell Bitumen-team.

Product:

Klant:

Shell Bitumen FreshAir

Dura Vermeer

DE VRAAG
De op één na grootste luchthaven van 
Nederland, Rotterdam The Hague 
Airport heeft de sterke ambitie om een   van de 
grootste luchthavenknooppunten van Europa 
te worden, maar ook een motor van innovatie 
en duurzame ontwikkeling in de regio. De 
kracht van Rotterdam The Hague Airport ligt 
in de menselijke maat en de gemakkelijke 
bereikbaarheid - de luchthaven heeft circa 
1,8 miljoen passagiers per jaar en bedient de 
steden Rotterdam en Den Haag. 
Om een krachtige speler te blijven en te 
voldoen aan de hoge verwachtingen van 
passagiers op het gebied van ecologie 
en duurzame ontwikkeling, is het voor 
de luchthaven van belang om zich op 

verschillende fronten te ontwikkelen, met name 
op milieugebied. De luchthaven heeft dan ook 
ambitieuze doelstellingen om de vervuilende 
uitstoot terug te brengen.



Neem voor meer informatie contact op met je contactpersoon van Shell Bitumen of ga naar onze website: 
www.bitumes.shell.fr
Shell Nederland B.V. - Tour Pacific - La Défense - 11/13 cours Valmy - 92800 PUTEAUX (Frankrijk) - SAS met een kapitaal van 513.934.496 euro - Handelsregister van Nanterre 780 130 175 

DE TECHNISCHE EN LOGISTIEKE 
UITDAGINGEN 
De werkzaamheden voor vernieuwing van de 
baan vingen aan in de complexe context van 
de COVID-19-gezondheidscrisis, maar Shell 
Bitumen en onze Nederlandse partner, het 
bouwbedrijf Dura Vermeer hebben zich daar 
succesvol doorheen geslagen. Shell Bitumen 
en Dura Vermeer werken samen aan de 
ontwikkeling van duurzamere oplossingen voor 
het vervangen van wegdek. Dura Vermeer is 
overigens het eerste Nederlandse bouwbedrijf 
dat Shell Bitumen FreshAir heeft gebruikt voor 
de productie van asfalt.

DE OPLOSSING
Dankzij Shell Bitumen FreshAir, draagt ons 
innovatieve bitumen bij aan de vermindering met 
ongeveer 40%* van emissies die samenhangen 
met de luchtkwaliteit en neutraliseert het 
bovendien de bitumengeuren. Hierdoor heeft 
Rotterdam The Hague Airport de gevolgen van 
de werkzaamheden voor vernieuwing van de 
baan voor zijn medewerkers en gebruikers van 
de luchthaven kunnen minimaliseren.

"De productie en het leggen van asfalt 
brengen uitstoot met zich mee. Het gebruik 
van Shell Bitumen FreshAir draagt met 
40%* bij aan het verminderen van met de 
luchtkwaliteit samenhangende uitstoot. Shell 
Bitumen FreshAir is beter voor het milieu en 
voor mijn collega's. Dura Vermeer is er trots 
op bij te dragen aan de milieuambities van 
Rotterdam The Hague Airport." 
Sven VAN ES,
Projectcoördinator duurzaamheid, dura Vermeer

"Om duurzame ontwikkeling kun je 
tegenwoordig niet meer heen, dat houdt in 
dat we wat dat betreft in deze regio een 
verantwoordelijkheid hebben. 

We proberen duurzaamheid op alle fronten 
toe te passen en met asfalt zetten we een 
extra stap door innovatieve en duurzame 
bitumen te gebruiken." 
BaS HENGEVELD,
Projectleider ciViel rtha, rotterdam the hague airPort

Laboratoire : NOx, SOx,  
Essai terrain : NOx, SOx, VOC, CO, PM**

40%~~

*Tests hebben aangetoond dat het gebruik van Shell Bitumen FreshAir de niveaus van zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NOx), koolstofmonoxide (CO), vluchtige organische stoffen (VOS) 
en zwevende deeltjes (PM) met gemiddeld 40% verminderde tijdens de productie en het leggen van asfalt, in vergelijking met klassieke bitumen.
**Gemiddelde van veldproeven.

Shell Bitumen FreshAir is een kant-
en-klaar mengsel van bitumen en 
een additief dat reageert met de 
verbindingen die de bron zijn van de 
uitstoot van gassen en deeltjes die 
samenhangen met de luchtkwaliteit. 
Hierdoor komen tijdens de productie 
en het leggen van asfalt minder van 
die gassen en deeltjes vrij in de lucht. 
Zo draagt Shell Bitumen FreshAir bij 
aan de reductie van de impact van 
bouwplaatsen op de luchtkwaliteit 
ter plaatse.


