
Risico's

Er zijn op dit moment geen langetermijn ervaringen met door een BIM machine uitgevoerde reparaties. Mogelijk zijn de 

reparaties op de lange termijn minder duurzaam dan op dit moment wordt aangenomen.

Evaluatie

Omschrijving

BIM staat voor Bitumen Infrarood Machine. Met deze machine kunnen o.a. gaten, asfaltschade rondom inspectie putten, 

wortelopdrukken en overgangen volledig temperatuur gecontroleerd worden gerepareerd. Door de locatie van de schade te 

verhitten tot circa160 
0
C, wordt het bestaande asfalt weer verwerkbaar gemaakt. Slechte plekken kunnen nagenoeg  zonder 

toevoeging van reparatieasfalt worden gerepareerd.

Veiligheid

Kosten levenscyclus

Duurzaamheid

Schades kunnen, vanwege de veel lagere kosten, veel eerder gerepareerd worden. Dit komt de 

verkeersveiligheid ten goede.

Forse kostenbesparing door maximale levensduur verlenging van huidige asfaltlaag. 

Er is minder materieel en aanzienlijk minder medewerkers benodigd in vergelijking met de “traditionele” manier. 

Ook vervalt de grote kostenpost van het afvoeren van teerhoudend materiaal.

Door het bestaande asfalt te verhitten tot verwerkingstemperatuur (160 
0
C) is het mogelijk om enkel een kleine 

hoeveelheid reparatieasfalt toe te voegen. Ook zijn er geen afvalproducten. Dit levert een forse reductie van de 

milieubelasting op.

- Minimale verkeershinder door zeer snelle werkwijze (1m² binnen 20 minuten) en kleine afmeting van de 

machine. Werkwijze is toepasbaar in elk seizoen onder bijna alle weersomstandigheden.

- Voeg- en naadloze reparatie door goede versmelting van de oude en nieuwe asfaltlaag. Reparaties zorgen 

daarom voor een hoge mate van comfort voor de weggebruikers.

Kwaliteit leefomgeving

Draagvlak/imago

De verwachting is dat, gezien de beperkte verkeershinder, de kwalitatief goede reparaties en de lage 

milieubelasting deze werkwijze op een groot draagvlak kan rekenen en daarmee ook een positieve bijdrage 

levert aan het imago van de gemeente Houten.
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