
KonwéBright

Duurzaam asfalt

• Verhoogt de veiligheidsbeleving

• Reduceert CO2-uitstoot

• Vermindert ‘Urban Heat Island effect’



Bij reguliere donkere wegdekken is vaak sprake van slecht zicht in het donker of bij slecht weer. Om de veilig-
heid en het veiligheidsgevoel te verbeteren wordt doorgaans straatverlichting toegepast. Echter, dit gaat ten 
koste van materialen (zoals armaturen) en energie. Ook treedt in stedelijk gebied het zogeheten ‘Urban Heat 
Island effect’ op doordat de wind in stedelijk gebied minder kans krijgt om warmte af te voeren door de aanwe-
zigheid van de vele gebouwen. De temperatuur loopt daardoor extra op en de warmte blijft veel langer hangen. 
Vanuit onze asfaltcentrale in Hoogblokland komen wij met een duurzame en veilige oplossing, KonwéBright.

KonwéBright
KonwéBright is specifiek ontwikkeld om het veilig-
heidsniveau en -gevoel te verbeteren in combinatie met 
energiebesparing. Het asfaltmengsel heeft een bijzon-
der hoge lichtreflectie. In plaats van milieubelastende 
verlichting bieden wij met deze deklaag een alternatieve, 
duurzamere oplossing. 

Mengsel
Het asfaltmengsel KonwéBright bestaat uit reflecte-
rend steenslag in combinatie met standaard bitumen. 
De samenstelling is gekozen op basis van de positieve 
effecten op het milieu, de verhoogde veiligheidsbeleving 
en kosteneffectiviteit. 

Voor een veiliger binnenstedelijk gebied

Naast het reduceren van CO2-uitstoot wordt het ‘Ur-
ban Heat Island effect’ verminderd. De lichte steenslag 
neemt minder warmte op, waardoor het wegdek koeler is 
dan standaard asfalt.

Toepassing
KonwéBright is verkrijgbaar in twee varianten, een SMA- 
en een AC Surf-variant. Beiden zijn uitermate geschikt 
voor binnenstedelijk gebied. De SMA-variant wordt 
doorgaans toegepast op doorgaande wegen en de AC 
Surf-variant vooral binnen de bebouwde kom. Onze 
adviseurs helpen u graag bij een advies voor de juiste 
variant voor uw specifieke situatie. 
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Asfalt Productie Hoogblokland (APH) is één van de 
grootste asfaltproducenten van Nederland. Wij voorzien 
de wegenbouwsector van de benodigde tonnen asfalt 
voor de aanleg van de Nederlandse wegen.

In ons laboratorium wordt de kwaliteit van onze asfalt-
mengsels uitvoerig gecontroleerd en gewaarborgd. 
Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mo-
gelijkheden en toepassingen. Ook voeren wij op verzoek 
funderings- en asfaltonderzoeken uit en geven wij een 
kostenefficiënt en onafhankelijk advies.


