
DE NOODZAAK
Het historische circuit van Zandvoort in 
Nederland werd aangelegd in de jaren 
'40 en elk jaar worden er internationale 
wedstrijden verreden. Het 4,3 km lange circuit 
en de 14 bochten zijn wereldwijd befaamd, 
met een infrastructuur die is gebouwd voor 
maximaal 105.000 toeschouwers. Omdat op 
het circuit vanaf 2020 de Nederlandse GP 
Formule 1 zou worden verreden, de eerste 
sinds 1985, moest het op een aantal punten 
worden verbeterd. Het circuit moest opnieuw 
worden geasfalteerd en geconfigureerd om 
aan de eisen van de Formule 1 te voldoen 
en bestand te zijn tegen de uitdagende 
weersomstandigheden. Begin 2020 werd het 
wegdek op circuit Zandvoort vervangen. 

Shell Bitumen

PROJECTNAAM: Circuit Zandvoort
PLAATS: Zandvoort

LAND: Nederland

BELANGRIJKSTE FEITEN

n Lengte van het circuit: 4,307 km.
n Een wegdek dat bestand is tegen allerlei 

beperkingen (weer en gebruik). 
n Periode van vervanging van het wegdek: 

Februari 2020.
n Een bitumenoplossing op maat voor het Circuit 

van Zandvoort. 

Product: Shell Cariphalte Racetrack

Opdrachtgever: KWS

EEN NIEUWE JEUGD VOOR CIRCUIT 
ZANDVOORT MET SHELL CARIPHALTE 
RACETRACK



DE TECHNISCHE EN LOGISTIEKE 
UITDAGINGEN
Motorsportbanen zijn bestand tegen extreme 
omstandigheden door de hoge snelheden en 
de dwarskrachten waaraan de baan wordt 
blootgesteld. Dergelijke oppervlakken vereisen 
een speciale coating die bestand is tegen 
dergelijke beperkingen en die coureurs de beste 
prestaties kan bieden.
De eigenaars van Zandvoort wilden een top 
circuitervaring bieden met een state-of-the-art 
ondergrond met veel grip en een glad oppervlak 
om zo een evenwicht te vinden tussen prestaties 
en veiligheid voor de coureurs. Om dat te bereiken 
en om aan de Formule 1-normen te voldoen, werd 
het circuit niet alleen opnieuw geasfalteerd, maar 
ook aangepast door enkele van de steilste schuine 
bochten ter wereld aan te leggen. 
Het verharden van die schuine bochten was een 
van de meest uitdagende baanconstructies; het 
asfalt moest onder een zeer grote helling worden 
gelegd. Bovendien vonden de werkzaamheden 
plaats volgens een strak tijdschema in het koude 
seizoen, waarbij harde wind, lage temperaturen 
en een hoge vochtigheidsgraad het asfalt extra 
belastten. Er was een sterke samenwerking 
nodig tussen Shell Bitumen, KWS (contractor), 
Zandvoort (eindklant) en Dromo (technisch 
consultant) om deze uitdagingen aan te gaan en 
het circuit van een top wegdek te voorzien. 

DE OPLOSSING
Voor Zandvoort werd gekozen voor Shell 
Cariphalte Racetrack, een polymeer-
gemodificeerd bitumen dat speciaal is ontwikkeld 
voor het verharden van racecircuits. 
Dit bitumen kan worden gebruikt in combinatie 
met laagtemperatuurasfalt, wat tevens bijdraagt 
tot een lager energieverbruik en een lagere CO2-
uitstoot.
Naast dat Shell Cariphalte Racetrack duurzamer 
is en voor een betere grip zorgt, kan het zich 
ook gemakkelijk aanpassen aan strenge winters 
of snoeihete zomers, en was het dus het juiste 
antwoord op het winderige, zanderige en 
vochtige klimaat van Zandvoort.
Met de hulp van onze technische experts en ons 
European Solutions Center in Frankrijk konden 
wij een bitumenoplossing leveren die bij lage 
temperaturen in koud weer kon worden gebruikt 
en die ook voldeed aan een aantal zeer strenge 
technische eisen van Dromo, de technisch 
consultant. 
Shell Bitumen heeft ook een end-to-end 
multimodale toeleveringsketen opgezet, waardoor 
ons product op tijd op de bouwplaats kon zijn 
voordat het afkoelde en de verwerkbaarheid 
werd aangetast. Al deze door Shell Bitumen 
genomen maatregelen zorgden voor een vlotte en 
succesvolle operatie.

"Een constructie als deze kun je alleen tot 
stand brengen met teamwork, en daarom moet 
je kunnen rekenen op partners als Shell. Alles 
is op maat en handgemaakt, de mineralen zijn 
op maat gemaakt en het bitumen is op maat 
gemaakt. We moesten met iedereen afstemmen 
om dit circuit op maat te realiseren en dat was 
dan ook een hele uitdaging." 

Max MOERKE,  
Projectleider KWS

Neem contact op met uw Shell Bitumen vertegenwoordiger of bezoek onze website: 
www.shell.com/bitumen
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Shell Cariphalte Racetrack is een 
hoogwaardig bitumen dat speciaal is 
geformuleerd voor racecircuits. 
De binder wordt op verschillende circuits 
over de hele wereld gebruikt en biedt in 
Zandvoort:

n Betere grip

n Uitstekende weerstand tegen 
afschuiving van het oppervlak door 
geforceerde afschuring

n Uitzonderlijke weerstand tegen 
oppervlakvervorming

n Verhoogde duurzaamheid 
en weerstand tegen barre 
weersomstandigheden

De Shell Cariphalte Racetrack heeft een track 
record met meer dan 17 circuits over de hele 
wereld, waaronder Hockenheim (Duitsland), 
Sepang (Maleisië) en meer recentelijk het circuit 
van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk, het 
Circuit Zolder in België en Circuit Paul Ricard. 


