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Waarom asfaltonderzoek? 
Tot januari 2001 was het gebruik van teerhoudend asfalt in Nederlandse wegen toegestaan. In teerhoudend asfalt 
bevat het bindmiddel een hoge concentratie aan kankerverwekkende PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) 
verbindingen. Deze kankerverwekkende eigenschap kan uiteraard grote gevolgen hebben voor de gezondheid.  
Na 2001 is het gebruik van teerhoudend asfalt dan ook verboden en is het beleid erop gericht te voorkomen dat deze 
schadelijke PAK zich in het milieu verspreiden. Milieuhygiënisch onderzoek aan afgefreesd asfalt vormt daarom een 
belangrijk aspect bij wegenbouwkundige werken. Een betrouwbare en nauwkeurige bepaling van de teerhoudendheid 
is daarbij zeer belangrijk. Aan de hand van de laboratoriumresultaten wordt namelijk bepaald of het asfalt kan worden 
hergebruikt of dat het verwerkt dient te worden.  

Huidige wetgeving 
De regels met betrekking tot het toepassen van oud asfalt zijn opgenomen 
in het Besluit Bodemkwaliteit. Het besluit definieert dat het opnieuw warm 
in-situ toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in 
wegverhardingen is toegestaan indien in overeenstemming met de 
voorschriften in de CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend 
asfalt’ wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is. 

In deze CROW publicatie is exact vastgelegd wat de kwaliteitseisen zijn 
waaraan de bepaling van de teerhoudendheid dient te voldoen.  
De twee belangrijkste richtlijnen zijn: 

- Het uitvoerende laboratorium dient voor de bepaling aan laagdikte 
en voor de analyses van PAK in asfalt door de Raad van 
Accreditatie (voorheen STERLAB) geaccrediteerd te zijn tegen 
NEN-EN-ISO/IEC-17025. 

- De kwantitatieve PAK analyse dient uitgevoerd te worden door 
Petroleumether (PE) extractie in combinatie met de HPLC of GC-
MS analysemethode. 

Asfaltcentrales mogen uitsluitend asfalt innemen als door onderzoek volgens de CROW bepaling 2010 aangetoond is 
dat het asfalt geen teer bevat. Dat betekent dat, waar in het verleden analyses van asfalt door een niet geaccrediteerd 
laboratorium uitgevoerd konden worden, dit niet meer toegestaan is. Dit geldt voor het gehele analysetraject, dus ook 
voor de bepaling van onder andere constructieopbouw, de kwalitatieve PAK-marker test en de DLC bepaling. Deze 
aanscherping voorziet in een nog hogere kwaliteitsborging voor de bepaling van de teerhoudendheid van asfalt. 

Accreditatie 
Eurofins Analytico is een NEN-EN-ISO/IEC-17025 geaccrediteerd laboratorium en is geaccrediteerd voor de bepaling 
van de constructieopbouw, PAK-marker en de kwantitatieve bepaling van PAK-verbindingen met HPLC in asfalt. 
Hiermee voldoet Eurofins Analytico aan de gestelde voorwaarden voor laboratoriumonderzoek in CROW publicatie 210. 

De meest actuele lijst van onze geaccrediteerde verrichtingen kunt u vinden op www.eurofins.nl of www.rva.nl.  



 

 
 
 

www.eurofins.nl 

. 

Hoe wordt de teerhoudendheid van asfalt bepaald? 
Allereerst kan er in het laboratorium een zogenaamde PAK-marker test 
worden uitgevoerd. Met behulp van deze test kan per laag kwalitatief 
worden bepaald of de betreffende laag verdacht is op de aanwezigheid van 
PAK of niet. Bij een positieve uitslag van de PAK-marker test is de 
teerhoudendheid dusdanig groot (>250 mg/kg) dat deze laag niet 
hergebruikt mag worden. Onder deze grens is vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

Vervolgens worden de lagen die een negatieve uitslag geven veelal 
kwantitatief geanalyseerd op PAK met behulp van de HPLC techniek. 
Hiertoe wordt de kern gezaagd en de desbetreffende lagen worden eerst 
gebroken en gemalen totdat de deeltjes klein genoeg zijn om een extractie 
met petroleum ether (PE) te kunnen uitvoeren. De PAK wordt opgenomen in het extract en hierin wordt vervolgens de 
PAK concentratie kwantitatief gemeten. In sommige gevallen kan de opdrachtgever ervoor kiezen om vergelijkbare 
lagen van diverse kernen eerst te laten mengen en de analyse op het mengmonster te laten uitvoeren. 

Eurofins Analytico biedt u het complete onderzoek dat uit de volgende onderdelen bestaat: 

Omschrijving Levertijd  

Constructieopbouw (incl. PAK marker) 5 werkdagen  

Constructieopbouw (excl. PAK marker) 5 werkdagen 

PAK-marker (pos/neg) 5 werkdagen  

Zagen asfaltkern (per zaagsnede) 
1 – 2 
werkdagen 

PAK in asfalt (HPLC) (incl. breken en 
malen) 7 werkdagen 

 
Welke voordelen biedt de samenwerking met Eurofins Analytico u? 

• Gemak 
-  Onze koeriersdienst haalt de kernen kosteloos op, op de door u gewenste locatie. 
- Eenvoudige en snelle opdrachtverstrekking via label aan de kern. 
- Direct na de analyse kunt u de resultaten via internet raadplegen en het certificaat downloaden. 
• Snellere afronding van uw projecten  
- Door de grote meetcapaciteit op ons laboratorium krijgt u de kortst mogelijke levertijden in Nederland, in 

vergelijking tot andere laboratoria. 
- U hoeft geen extra DLC analyse meer te laten uitvoeren. Immers, door de gunstige prijsstelling van de 

kwantitatieve HPLC analyse vervalt de noodzaak om eerst een minder nauwkeurige DLC analyse uit te voeren. 
Dit scheelt u al snel 5 tot 10 werkdagen voordat u de uiteindelijke resultaten heeft. 

•    Hogere marges op uw asfaltprojecten 
- Als groot gespecialiseerd laboratorium, met een grote capaciteit aan HPLC apparatuur, in combinatie met een 

hoge mate van efficiëntie kunnen wij u zeer concurrerende tarieven bieden voor uw asfaltonderzoek.  
- De eenvoudige wijze van aanmelden van de monsters en opdracht, evenals het snel en eenvoudig verwerken 

van de resultaten in digitale vorm, verhoogt de efficiëntie van de operationele uitvoering van uw projecten. 
• One-stop-shop 
- Eurofins Analytico verzorgt de volledige scope aan milieukundige analyses bij uw infraprojecten. Wij verzorgen 

al uw analyses op het gebied van asfaltonderzoek en uw eventuele bodemmonsters in het kader van de BSB.  
 
Interesse? 

Voor meer informatie over de voordelen of een uitgewerkt prijsvoorstel voor uw asfaltanalyses 
kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: 

Ing. Frank den Hartog FrankdenHartog@eurofins.com    0342 - 426 333 
Ing. Marcel Verwoerd MarcelVerwoerd@eurofins.com  0342 - 426 340 
Ing. Sander Wiegerink SanderWiegerink@eurofins.com 0342 - 426 360 
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