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Inleiding
Door het slijten van rubber banden op de weg 
komen naar schatting 17.000 ton kleine rubber
deeltjes (banden slijpsel) per jaar vrij. Deze deeltjes 
verwaaien of spoelen via de bermen of riolering naar 
de bodem, lucht en het (oppervlakte)water. Banden
slijpsel wordt gezien als een vorm van micro plastics: 
synthetische deeltjes kleiner dan 5mm. Volgens 
onderzoek van Verschoor en de Valk (2018) is 
banden slijtage de 2e grootste bron van micro plastics 
in het stroomgebied Nederland (zie figuur 1). 

Figuur 1. Geschatte micro plastics-emissies in stroomgebied 

Nederland in ton/jaar (Verschoor en de Valk, 2018). De 

kolommen laten de onzekerheidsmarge zien; de witte 

stippen zijn het gemiddelde.

Wereldwijd wordt de slijtage van auto banden en de 
verspreiding daarvan naar het milieu als een steeds 
groter probleem gezien. Dit komt onder andere 
doordat meer en meer mensen een auto in hun bezit 
hebben, waardoor automatisch ook het banden
gebruik toeneemt en dus de slijtage. In figuur 2 is de 
stijging van het mondiale banden gebruik te zien en 
daarmee ook de productie van banden slijpsel (Luo, 
Zhou, Su et al., 2021). 

Figuur 2: Wereldwijde bandenverkoop en banden-

slijpselproductie van auto’s gedurende 2010-2019. Deze 

berekening kwam tot stand door gegevens van bandenver-

koop te gebruiken uit het Michelin annual report 2010-2019.

Aanleiding van deze verkenning

In de strategie Circulair ZuidHolland is het voor
komen van de uitlek van (micro)plastics naar het 
milieu onderdeel van de inzet op het thema kunst
stoffen. Dit doen we onder andere door het stimule
ren van meer hergebruik (van bijvoorbeeld verpak
kingen) en door de problematiek rondom 
micro plastics te agenderen. Banden slijpsel is als 
tweede grootste bron van micro plastics gedefinieerd 
en binnen de provincie ZuidHolland een relatief 
onbekend onderwerp. Daarom hebben we besloten 
te verkennen waar we het nu precies over hebben, 
wat voor factoren meespelen, wat mogelijke maat
regelen kunnen zijn en welke rol de provincie 
ZuidHolland hier in kan spelen. 

Deze verkenning omvat een literatuurstudie en een 
aantal interviews. Partijen die we gesproken hebben 
zijn:
• Deltares
• ZonMw
• KWR Water
• Open Universiteit 
• Radboud Universiteit
• NVR, Nederlandse Vereniging voor 

Rubberfabrikanten
• RIVM 
• Rijkswaterstaat 
• RecyBEM, vereniging band en milieu 

De verkenning is als volgt opgebouwd. Er volgt eerst 
een beschrijving van de situatie en (de omvang van) 
het probleem van banden slijpsel in zijn algemeen
heid. Vervolgens worden verschillende ontwikkelin
gen besproken, waarbij ook diverse preventieve en 
beheersmaat regelen worden genoemd. Ten slotte 
volgt een overzicht van de kansen om de uitlek van 
banden slijpsel naar het milieu aan te pakken. 

Deze notitie is bedoeld ter informatie en als leidraad 
voor een gesprek over de rol van de provincie bij het 
nemen van mitigerende maat regelen. 
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Bij het begrip banden slijpsel wordt vaak gesproken 
van TRWP: Tyre and Road Wear Particles. Dit is een 
verzamelnaam voor kleine deeltjes band én asfalt die 
ontstaan door wrijving van een band op de weg. 
Hierdoor is het chemisch een complex deeltje. Het is 
vrij zwaar en groot in vergelijking tot andere 
micro plastics (Figuur 3). Hierdoor komt het niet snel 
in de lucht als fijnstof terecht, maar blijft het vaak 
op de grond liggen. Doordat banden slijpsel een 
hogere dichtheid heeft dan water, zinkt het, 
vermengt het zich met het sediment en blijft het 
achter op de bodem van de rivier (European TRWP 
Platform, 2019). 

Er ontbreekt nog veel feitelijke kennis rondom 
banden slijpsel, bijvoorbeeld over welke hoeveelheid 
we het hebben, de emissies naar het milieu en de 
effecten op de gezondheid. Dit heeft met verschil
lende factoren te maken. Door het RIVM is banden
slijpsel aangemerkt als microplastic (Verschoor en 
de Valk, 2018). Voor micro plastics in het algemeen is 
er nog geen gestandaardiseerde meetmethode 
beschikbaar. Een complicerende factor is dat het 
deeltjes zijn met een grote diversiteit aan type 
plastics (mengsels van verschillende polymeren en 
addi tieven), grootte en vorm, en doordat plastics op 
chemische gronden moeilijk te onderscheiden zijn 
van organisch materiaal (het zijn allemaal koolstof
verbindingen). Bij banden slijpsel komt daar nog 
eens bij dat deze deeltjes onlosmakelijk verbonden 
zijn met asfalt, straatvuil en deeltjes van remslijtage 
(te zien in figuur 3). Er zijn vijf ISOmeetmethoden 
beschikbaar. Veel onderzoeken gebruiken echter 
hun eigen methodieken en zijn onderling moeilijk 
vergelijkbaar. Uit een onderzoek met meer dan 
500 TRWP monsters blijkt dat TRWP gemiddeld is 
samengesteld uit 39% asfaltslijpsel, 33% banden
slijpsel, 17% remslijpsel en 11% uit overig materiaal 
(zout, plantenresten, grond) (Sommer et al, 2018).

 Figuur 3: TRWP onder de microscoop (Kreider et al., 2009) 

• Scanning elektronen microscoop beelden van de deeltjes 

verzameld op de weg (A, B) en deeltjes verzameld in BASt 

(C, D). • Minerale afzettingen zijn duidelijk zichtbaar op de 

foto’s met grotere vergroting (B, D).

1.1 Factoren van invloed

In Europees verband heeft de European Tyre & 
Rubber Manufacturers Association (ETRMA) in juli 
2018 het European TRWP Platform gelanceerd 
(bestaand uit experts van overheden, academici, 
industrie en nietoverheden), om meer kennis te 
vergaren over banden slijpsel en om relevante 
stakeholders bijeen te brengen. 

Figuur 4: Factoren van invloed op banden slijtage (European 

TRWP Platform, 2019).

1 Omvang van het probleem
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Eén van de onderzoeken van dit platform (European 
TRWP Platform, 2019) richtte zich op het in beeld 
brengen van de factoren die van invloed zijn op de 
slijtage (zie figuur 4). Vaak wordt er gedacht dat het 
ontstaan van banden slijpsel grotendeels verbonden 
is met de autoband, en dat deze daardoor de grootste 
oorzaak is van het genereren van slijpsel. Juist dit 
onderzoek laat de interessante bevinding zien dat 
rijgedrag de grootste invloed heeft op de mate van 
slijtage van banden, gevolgd door kenmerken van 
het asfalt en type asfalt (o.a. kromming, oppervlak). 
Hieronder zullen we alle factoren die van invloed 
kunnen zijn stap voor stap bespreken.

Rijgedrag
Zoals gezegd heeft rijgedrag een groot effect op de 
slijtage van auto banden. Snelheid, accelereren (zoals 
hard optrekken), hard en vaak remmen en het 
maken van veel bochten hebben allemaal effect op 
de hoeveelheid slijpsel dat vrijkomt. Hoe harder je 
rijdt, remt of optrekt, hoe meer wrijving er ontstaat 
met de weg, waardoor er meer slijpsel wordt gegene
reerd (European TRWP Platform, 2019). 

Daarnaast is ook een juiste banden spanning van 
groot belang. Een te lage banden spanning kan 
gevaarlijke situaties opleveren, leidt tot een hoger 
brandstofgebruik en daardoor ook tot een hogere 
CO2emissie en tot snellere slijtage van de banden. 
Auto’s zijn sinds 2014 verplicht uitgerust met een 
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Dit is een 

ingebouwd systeem dat melding geeft wanneer de 
banden spanning te laag is. Het systeem treedt pas in 
werking op het moment dat de banden spanning van 
één of meerdere banden meer dan 20 procent onder 
de vereiste spanning komt (ANWB, 2021). Om de 
bestuurder tijdig te waarschuwen tegen bovenmatige 
banden slijtage zou het lampje al veel eerder moeten 
gaan branden of standaard aan het begin van elke rit 
de banden spanning moeten laten zien (uit een 
interview met NVR en RecyBEM, 2022; uit een 
interview met RWS, 2022). De bestuurder moet 
vervolgens zelf zijn banden spanning weer op peil 
brengen. 

Asfalt en inrichting van de wegen
Wanneer het gaat om kenmerken van het wegdek, 
hebben de volgende factoren invloed op slijtage: 
textuur en constructie van het wegdek, de porositeit, 
bindmiddelen zoals bitumen en cement, de nattig
heid van het wegdek en tot slot de conditie van de 
weg (European TRWP Platform, 2019). Maar ook de 
inrichting van het wegennetwerk heeft invloed op 
slijtage. Op een rechte weg waar er een constante 
snelheid gereden wordt zal er minder slijtage 
optreden dan wanneer er veel bochten, rotondes of 
verkeerslichten zijn.

Het grootste deel van het banden slijpsel in Nederland 
wordt gegenereerd op snelwegen, gevolgd door 
provinciale wegen en wegen in stedelijk gebied 
(figuur 5). 

Figuur 5. Vorming (linker grafiek) en verdeling (rechter grafiek) van banden slijtage in het milieu (Bron: Verschoor en De Valk, 

2018).
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Snelwegen in Nederland zijn veelal voorzien van 
ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton), wat door de open 
structuur zorgt voor meer slijtage aan de banden, 
maar er ook voor zorgt dat het vrijgekomen slijpsel 
wordt opgeslagen in de wegholtes van het ZOAB. Dit 
resulteert er in dat het grootste deel niet in het milieu 
terecht komt (zie figuur 5) (Verschoor & De Valk, 
2018).

Bovendien worden de snelwegen door Rijkswaterstaat 
2 keer per jaar schoongemaakt, waarbij het slijpsel 
dat in het ZOAB is opgeslagen wordt opgezogen 
(Rijkswaterstaat, 2014a). Dit schoonmaken gebeurt 
alleen op de vluchtstroken, omdat het slijpsel zich 
hier opstapelt door de pompende werking van de 
auto banden in combinatie met de weg. Het banden
slijpsel dat bij provinciale wegen en wegen in stede
lijk gebied vrijkomt, verdwijnt echter grotendeels 
naar het milieu, via o.a. de bodem en het water. Een 
van de oorzaken daarvan is dat hier vaak geen 
gebruik gemaakt wordt van ZOAB. 

Voertuigontwerp en type voertuig
Ook het type voertuig maakt verschil in het ontstaan 
van banden slijpsel. Uit onderzoek van Wagner et al. 
(2018) blijkt dat de microplastic emissie per gereden 
kilometer vanuit banden slijtage van vrachtwagens 
(10001500 mg/km) bijvoorbeeld veel hoger is dan van 
personenwagens (50200 mg/km). Hier speelt gewicht 
een grote rol. Ook met de transitie naar het elektrisch 
rijden zal uiteindelijk meer banden slijpsel ontstaan, 
doordat accu’s van elektrische auto’s zwaarder zijn 
dan motoren in brandstofauto’s. Daarnaast zorgt ook 
de huidige trend naar SUV’s ervoor dat brandstofau
to’s zwaarder worden. Tot slot is ook de lastverdeling 
van belang net als het motorvermogen en de wieluit
lijning van de auto. Hiermee wordt bedoeld hoe de 
banden onder het voertuig zijn geplaatst (European 
TRWP Platform, 2019).

Bandontwerp 
De banden zijn het contactpunt tussen voertuig en de 
weg waardoor ze een cruciale rol hebben in bijvoor
beeld de veiligheid van de weggebruiker. Daarnaast 
zijn er nog bijna 50 andere banden prestaties die 
meespelen in het ontwerp van de band. Vanuit de 
bandenindustrie moet er een goede balans zijn tussen 
deze verschillende, soms tegenstrijdige bandpresta
ties. De belangrijkste factoren in het ontwerp van de 
band zijn naast veiligheid, ook de rolweerstand en 
slijtvastheid van de band. Deze drie factoren worden 
ook wel de magische driehoek genoemd. 

Figuur 6: De ‘magische’ driehoek rondom banden prestaties.

Wanneer er bij het ontwerp van de band op één van 
de factoren meer gefocust wordt dan op de andere, 
dan zullen de andere twee daardoor in negatieve zin 
worden beïnvloed. Dus hoe hoger de slijtvastheid, 
hoe slechter veiligheid en rolweerstand presteren. De 
ideale bandensamenstelling is dus altijd een compro
mis tussen de drie factoren. Andere factoren die van 
belang kunnen zijn bij het genereren van banden
slijpsel, is het soort banden waar men mee rijdt, en 
het rijden op de juiste banden in de zomer en winter. 
Maar ook dit is weer te linken aan het gedrag, kennis 
en de handelingsbereidheid van de bestuurder 
(European TRWP Platform, 2019; uit een interview 
met NVR, 2022; uit een interview met RecyBEM, 
2022). 

1.2 Effecten van banden slijpsel op de 
gezondheid en het milieu

Het weglekken van (micro)plastics naar het milieu 
kan grote effecten hebben. Wanneer ze niet worden 
verwijderd, breken ze langzaam af tot kleinere 
deeltjes die zich vervolgens verder verspreiden het 
milieu in. Door de slechte afbreekbaarheid van plastic 
kunnen verschillende problemen ontstaan: grotere 
plastics kunnen door dieren worden aan gezien als 
voedsel en door hen geconsumeerd worden, terwijl 
micro en nanoplastics er juist toe kunnen leiden dat 
er vreemde stoffen in organismen belanden met het 
gevolg dat organen of weefsels beschadigd raken. Ook 
kunnen plastics in de natuur niet meer worden 
gerecycled en kunnen ze andere materiaalstromen 
vervuilen. Meer informatie over de effecten van 
micro plastics in het algemeen op het milieu is te 
vinden in de Kennisnotitie (Micro)plastics in het 
milieu van de Provincie ZuidHolland (CE Delft, 2021). 



Verkenning Bandenslijpsel8 < Terug naar inhoud

Banden slijpsel is een microplastic dat voor burgers 
relatief onzichtbaar is wanneer we het hebben over 
de uitlek naar het milieu. Zo is zwerfafval in de 
bermen een stuk zichtbaarder. Figuur 7 laat de route 
zien die banden slijpsel aflegt vanaf de bron tot aan 
milieu (European TRWP Platform uit een studie van 
Unice et al., 2019). Een aantal interessante constate
ringen: slechts 2% verdwijnt als (ultra) fijnstof naar 
de lucht. Andere bronnen geven andere percentages, 
bijvoorbeeld the Guardian (2022), die meldt dat het 
gaat om 11% fijnstof op massa basis, of 12% volgens 
een studie die specifiek op de Nederlandse situatie 
ingaat (Kole et al., 2017). Van het ontstane TRWP 
komt meer dan de helft in een zuiveringssysteem 
terecht, de rest in rivieren. De verspreiding van de 
deeltjes staat onder invloed van regen, wind, en 
afwatering/afspoeling.

Bodem
In algemene studies naar micro plastics en weg
afwatering wordt gesteld dat vooral op wegen zonder 
kunstmatige afwatering de stroom met alle deeltjes 
die afspoelen van de weg infiltreert in een kleine 
zone direct grenzend aan het wegdek. Deze heeft 
een breedte van maximaal 1,5m (uit een studie van 
Blok en Kocheret, 2010, in BaenshBaltruschat et al., 
2020). Door de luchtturbulentie die voertuigen met 
hoge snelheid veroorzaken, wind en spatwater, 
kunnen deeltjes in deze afwatering nog verder 
verspreid worden naar de berm. Hier wordt het 
opgenomen in de bodem. 

Water
Vanaf snelwegen en landelijke wegen kunnen 
banden slijpsel deeltjes direct terechtkomen in of bij 
het oppervlaktewater. Slijtagedeeltjes die vrijkomen 
vanaf wegen uit stedelijk gebeid zullen veel sneller 
in het riool en vervolgens in een rioolwater
zuiverings  installatie (RWZI) belanden (Deltafact, 
2022). Micro plastics, en daarmee ook banden slijpsel, 
worden voor een groot deel uitgefilterd bij de 
RWZI’s. Er zijn verschillende cijfers hierover beschik
baar, maar we kunnen er vanuit gaan dat ongeveer 
90% van alle deeltjes micro plastics verwijderd 
worden (uit een interview met Deltares, 2022). Deze 
deeltjes blijven achter in het zuiveringsslib. In 
Nederland wordt dit slib vrijwel geheel verbrand of 
afgevoerd naar Duitsland. In Duitsland zou het nog 
wel op het land worden uitgereden omdat het nog 
belangrijke nutriënten en fosfaten bevat, maar er 

Figuur 7: De weg die TRWP aflegt in de omgeving (uit Unice et al, 2019).

In Nederland is op basis van modellen ook een 
inschatting gemaakt van de uitlek van banden slijpsel 
naar het milieu (figuur 5). Het meeste blijft in de 
bodem achter, maar ook komt er een deel in het 
riool terecht (vooral in stedelijk gebied). Het kleinste 
deel vindt zijn weg naar de lucht als fijnstof 
(Verschoor & De Valk, 2018). Blootstelling aan fijnstof 
is een van de grootste risicofactoren om ziek te 
worden en draagt jaarlijks vermoedelijk bij aan 
duizenden vroegtijdige doden in Nederland en 
miljoenen wereldwijd. Een klein maar waarschijnlijk 
groeiend deel van het fijnstof bestaat uit micro
plastics, met name auto banden slijpsel (ZonMw, 2020; 
Vethaak and Legler, 2021).
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komen daardoor tegelijkertijd alsnog micro plastics 
in de bodem terecht (Deltafact, Deltares, 2021; Stowa, 
2021). 

Effecten op dier en mens
Vanuit ZonMw is het programma Micro plastics & 
Health opgesteld om meer inzicht te krijgen in de 
gezondheidseffecten van micro plastics op de mens. 
Het programma loopt van 2019 tot en met 2024 met 
15 kortlopende doorbraakprojecten. De eerste 
onderzoeksprojecten zijn inmiddels afgerond en 
hebben geleid tot het oprichten van het MOMENTUM
consortium, om deze een vervolg te kunnen geven. 
In MOMENTUM zullen onderzoekers van universitei
ten, academische ziekenhuizen, en onderzoeksorga
nisaties samenwerken met bedrijven en belangrijke 
stakeholders (uit een interview met ZonMw en 
Deltares, 2022; ZonMw, 2020). Het consortium van 
onderzoekers is gevormd, geïnteresseerde stakehol
ders kunnen nog deelnemen. 

1.3 Situatie in Zuid-Holland

ZuidHolland is een drukbevolkte provincie met veel 
verkeer. Een uitgebreid wegennet (zie figuur 8) 
maakt hier onderdeel van uit. De provincie heeft een 
wegennetwerk van totaal 16.347 kilometer aan 
wegen. Daarbij beschikt de provincie over ongeveer 
695 kilometer aan provinciale wegen en over 161 
kilometer provinciale vaarwegen. Dit in combinatie 
met een toenemende drukte op de wegen wordt er 
dus veel banden slijpsel gegenereerd in ZuidHolland. 
Daarnaast ligt er een groot waternetwerk in de 
provincie waardoor er in ZuidHolland ook veel 
mogelijkheid is voor uitlek van micro plastics naar 
het water.

Figuur 8: Wegennet in provincie Zuid-Holland.

Om een indicatie te geven van hoeveel vervoers
bewegingen er in ZuidHolland zijn; in 2019 waren er 
42,7 miljard reizigerskilometers alleen al in Zuid
Holland. Dit zijn de meeste kilometers van alle 
provincies (figuur 9). Hiervan zijn er de helft met de 
auto, het hoogste percentage in heel Nederland per 
jaar (figuur 10) (CBS, 2019). 

Regio Mid reizigerskilometers

Groningen (PV) 8,1

Friesland (PV) 10,0

Drenthe (PV) 7,0

Overijssel (PV) 15,,7

Flevoland (PV) 6,1

Gelderland (PV) 28,0

Utrecht (PV) 18,8

Noord-Holland (PV) 33,1

Zuid-Holland (PV) 42,7

Zeeland (PV) 5,0

Noord-Brabant (PV) 32,0

Limburg (PV) 12,4

Figuur 9: Vervoersprestatie in aantal kilometers per 

provincie totaal, 2019 (CBS).

Figuur 10: Vervoersprestatie in aantal kilometers personen-

auto’s in Zuid-Holland, 2019 (CBS).
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2 Huidige ontwikkelingen:  
 wat speelt er al? 

2022). Deze brongerichte methode is niet waterdicht 
omdat er bijvoorbeeld zandkorreltjes in het profiel 
van de band of op de velg kunnen blijven zitten, 
waardoor het gewichtsverlies beïnvloed wordt. 

Monitoring 
Om werkelijk te meten wat de emissie van banden
slijpsel richting de bodem, lucht en water is, zullen 
er metingen moeten worden verricht op deze 
plekken. Er zijn al vijf gestandaardiseerde ISO
meetmethoden specifiek voor TRWP beschikbaar. 
Veel onderzoekers gebruiken echter hun eigen 
methodieken en de resultaten zijn daarom onderling 
moeilijk vergelijkbaar. KWR water is bezig met de 
ontwikkeling van meetmethodes voor de aanwezig
heid van micro plastics bij hotspots in water (uit een 
interview met KWR water, 2022). Zij hebben nu al 
een aantal technieken in huis en verwachten in het 
werkveld een continue doorontwikkeling van 
methoden; zo zullen zijzelf eind 2022 weer een 
flinke stap verder zijn. Daarbij is het meten van de 
kwaliteit (aanwezigheid van micro plastics) beter uit 
te voeren dan de kwantiteit (hoeveelheden). 
Belangrijk om te vermelden is dat bandenslijpsel/
TRWP wel een ander deeltje is en dat metingen van 
micro plastics in het algemeen moeilijker toepasbaar 
zijn op metingen van banden slijpsel omdat het 
chemisch niet helemaal vergelijkbaar is met de 
samenstelling van ‘gewone’ micro plastics van 
bijvoorbeeld PP, PE etc. 

2.2 Preventieve maat regelen 

Het werkelijk voorkómen van banden slijtage is 
lastig. Zolang we rubberbanden gebruiken, zal er 
slijtage zijn. voor komen vraagt misschien wel een 
heel ander materiaal of ander ontwerp vervoers
middel, of een andere invulling van mobiliteit. 
Doordat de mate van slijtage onderhevig is aan 
verschillende factoren, zijn er wel maat regelen te 
nemen om de slijtage te verminderen.

Maat regelen om de vorming van banden slijpsel te 
voor komen of verminderen zijn lastig vorm te 
geven, aangezien banden slijtage onmiskenbaar 
verbonden is met het gebruik van banden. 
Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het 
slijten van banden kan gebruikt worden om maat
regelen in te voeren die slijtage kunnen verminderen 
of voor komen. Hier volgt een kort overzicht van de 
huidige ontwikkelingen. 

2.1 Meten is weten, modelleren is 
leren

Er zijn diverse initiatieven en onderzoeken gaande 
om meer duidelijkheid te krijgen in zowel de 
geschatte emissies als meetmethoden. Daarbij valt 
een onderscheid te maken tussen schattingen 
(gebaseerd op gegevens rondom kilometrages en 
emissiefactoren in combinatie met verspreidings
modellen) en monitoringsgegevens (daadwerkelijke 
bemonstering in het milieu). 

Schattingen 
Om inschattingen te maken van de emissie van 
banden slijpsel wordt gebruik gemaakt van een 
brongerichte methode. Hierbij wordt het gewichts
verlies van een band onder invloed van een stuk 
rijden gemeten (uit een interview met Open 
Universiteit, 2022). Vervolgens kan aan de hand van 
een model uitgerekend worden wat de emissie is van 
banden slijpsel binnen een bepaald gebied. Onder 
andere het RIVM doet op deze manier onderzoek. 
Samen met o.a. TNO werken zij momenteel in EU 
verband aan verder onderzoek naar emissies van 
banden slijpsel. Daarbij worden meetmethoden en 
modellen verder ontwikkeld zodat een betere 
inschatting kan worden gemaakt van emissies 
(verwachting over 1 jaar) en effectiviteit van maat
regelen in de toekomst (verwachting over 2 jaar) 
gemeten kan worden (uit een interview met RIVM, 
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Vanuit het RIVM (Verschoor en de Valk) is in 2018 een 
onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een 
aantal maat regelen voor het terugdringen van 
micro plastics door banden slijtage. Het grootste deel 
van deze maat regelen is gericht op preventie: hoe 
kan de emissie van banden slijpsel voor komen of 
verminderd worden? 

Daarbij is onder andere gekeken naar het reductie 
potentieel (hoeveel micro plastics kunnen bespaard 
worden) van deze maat regelen, maar ook naar de 
politieke haalbaarheid. De maat regelen met het 
hoogste potentieel zijn de ontwikkeling van grens
waarde voor banden slijtage, het bandenlabel met 
banden slijtageindicator en een 
banden spanningscontrolesysteem. 

Bandenlabel
Op basis van dit onderzoek en een studie van Arcadis 
(2018)  waarbij de maatschappelijke effecten voor 3 
mogelijke maat regelen zijn onderzocht  heeft het 
ministerie van IenW ingezet op een lobby in Brussel 
voor het opnemen van banden slijtage in het EUauto
bandenlabel. Per 1 mei 2021 is een nieuw bandenla
bel geïntroduceerd. Hierin is een bepaling opgeno
men dat banden slijtage op termijn toe gevoegd gaat 
worden aan het label. De toevoeging van banden
slijtage aan het label wordt gedaan in de vorm van 
een prestatiecriterium ‘kilometrage’, als indicator 
voor de slijtvastheid van banden. De Europese 
Commissie laat hiervoor een geschikte testmethode 
ontwikkelen. Zodra deze gereed is, wordt het 
gepubliceerd met de datum waarop bandenfabrikan
ten dit prestatiecriterium aan het bandenlabel 
dienen toe te voegen (Kies de Beste Band, 2021). Het 
huidige bandenlabel geeft inzicht in brandstofver
bruik, veiligheid en geluidproductie. 
Bandenleveranciers zijn verplicht hun klanten te 
informeren over het bandenlabel, zodat zij een goed 
afgewogen keuze kunnen maken op basis van de 
beschikbare informatie. 

Zuiniger rijden & juiste banden spanning 
Het rijden met een juiste banden spanning wordt 
gezien als één van de meest effectieve preventieve 
maat regelen om banden slijtage te verminderen en 
het ontstaan van banden slijpsel te voor komen. Per 
maand neemt de banden spanning met zo’n 0,1 tot 
0,2 bar af (Auto bandencheck, 2022). Een band met 
minder spanning – zachtere banden  betekent meer 
rolweerstand, wat weer zorgt voor meer wrijving en 
dus slijtage. 

Een band met een onderspanning heeft dus een veel 
minder langere levensduur. Zo is bijvoorbeeld in 
figuur 11 te zien dat 20% onderspanning zorgt voor 
30% meer slijtage (Band op spanning, 2022). 

Figuur 11: De relatie levensduur en onderspanning van een 

band (Band op spanning, 2022).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
heeft initiatief genomen tot de campagne Lekker op de 
weg, waarbij bestuurders geïnformeerd worden over 
mogelijkheden om zuiniger te rijden. De voor
gestelde maat regelen (met cruisecontrol rijden, in 
ecomodus rijden, schakelindicator) hebben deels ook 
een gunstig effect op de mate van slijtage. Ook de 
campagne Kies de beste band biedt informatie over 
afwegingen (bandenlabel, keuze van het type band) 
en maat regelen die je kan nemen (op orde houden 
banden spanning, goed balanceren/uitlijnen van de 
band t.o.v. het voertuig) om een optimale band te 
kiezen en te gebruiken. 

Om een juiste banden spanning te garanderen zijn in 
het verleden testen gedaan met een ‘slimme’ 
banden spanningsmeter voor vrachtvoertuigen, bij 
een traject op de N279. 

Er is ook een vergelijkbare proef geweest met 
hetzelfde banden spanningsmeetsysteem van het 
Canadese IRD op de A16 bij Rotterdam (uit een 
gesprek met Rijkswaterstaat, 2022). Deze meter 
signaleert met sensoren in het wegdek afwijkingen 
in de banden spanning van vrachtwagens. De chauf
feurs ontvangen bij een te lage banden spanning 
vervolgens een melding via een app (Brouwers, 
2020). Om een grote groep weggebruikers te informe
ren over een te lage banden spanning zou dit een 
interessante toepassing kunnen zijn. 
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Innovatieve oplossingen
In de bandenmarkt zijn ook een aantal ontwikkelin
gen gaande om te werken aan het verminderen van 
emissies door banden slijpsel. Zo heeft Michelin de 
Airless Uptis band ontwikkeld, een band gemaakt van 
rubber en glasvezel maar zonder lucht (zie figuur 12). 
Daardoor is de band nagenoeg onverwoestbaar. 
Doordat de band geen lucht bevat, is slijtage in ieder 
geval niet onder invloed van een juist banden
spanning. Of de slijtage bij deze band structureel 
lager is, geeft Michelin echter geen informatie over 
(Michelin Media, 2022). 

Het Tire Industry Project van de World Business 
Council for Sustainable Development is een wereld
wijd verband van (momenteel 10 grote) bandenleve
ranciers gericht op duurzaamheidsthema’s. Doel is 
om de gevolgen op gezondheid en milieu die 
verbonden zijn aan de levenscyclus van banden te 
identificeren en aan te pakken. Banden slijpsel is 
daarbij één van de thema’s, waarbij met name 
ingezet wordt op kennisontwikkeling. 

Figuur 12. Airless Uptis band (Michelin Media, 2022).

De Londense startup The Tyre Collective heeft een 
oplossing bedacht om banden slijpsel direct op te 
vangen bij de band (zie figuur 13). Ze ontwikkelden 
een soort kastje dat vlak achter de autoband wordt 
geplaatst en dat de rubberen deeltjes middels 
elektrostatische technologie direct bij de bron 
opvangt, voordat die in het milieu terecht kunnen 
komen. De opgevangen deeltjes belanden in een 
kleine opslagtank die met enige regelmaat moet 
worden geleegd. De inhoud is vervolgens te recyclen 
voor bijvoorbeeld de productie van nieuwe auto
banden. Het prototype is reeds getest in een lab, 
waar de autoband werd onderworpen aan dezelfde 
wrijving als op de weg. 

Figuur 13. Het apparaat waarmee The Tyre Collective direct 

bij de bron banden slijpsel afvangt (The Tyre Collective, 

2022).

2.3 Opvangen en verwijderen van 
banden slijpsel

Wanneer banden slijpsel op het wegdek terecht 
komt, kan het zich verplaatsen van het wegdek 
richting bodem, water en lucht. Er bestaan enkele 
mogelijkheden om het banden slijpsel op die plekken 
te verwijderen, alvorens het nog verder richting het 
milieu weglekt. 

Wegdek
Zoals eerder genoemd is er bij het gebruik van ZOAB 
(zeer open asfalt beton) de mogelijkheid om de 
wegen te ontdoen van banden slijpsel, daar waar het 
slijpsel zich in de holtes van het ZOAB opstapelt 
(Rijkswaterstaat, 2014). Dit wordt gedaan door een 
vloeistof met hoge druk in de wegholtes te injecte
ren en het mengsel vervolgens weer op te zuigen (zie 
figuur 14). ZOAB wordt vaak gebruikt bij rijkswegen, 
maar niet bij provinciale wegen en wegen in stede
lijk gebied. Doordat ZOAB veel holle ruimtes bevat, 
heeft het ook een hogere schurende werking. Het is 
daarom ook niet geschikt voor toepassing bij 
bochten, uitritten en kruisingen, daar het wegdek 
onder omstandigheden door remmen en accelereren 
makkelijker slijt (Verschoor en de Valk, 2018). 
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Figuur 14. Reinigen ZOAB op de vluchtstrook (Kader 

"Afstromend wegwater (KAWW)" Rijkswaterstaat, 2014).

 
Bodem 
Rijkswaterstaat (2014) benoemt een aantal 
beheersmaat regelen om te voor komen dat het reeds 
ontstane banden slijpsel niet naar het milieu weglekt: 
• Onderhoud bermen. Ter voorkoming van aqua

planing zal de berm op goede hoogte gehouden 
moeten worden (lager dan de weg), zodat het 
water van de weg richting de berm weg kan 
stromen. Bij het berm en groenonderhoud zal 
dus rekening moeten worden gehouden met het 
verwijderen van bermmaaisel, met name de 
eerste meter uit de kant van verharding. 

• Gecontroleerd infiltreren. Een smalle strook van 
de berm kan bewust ingezet worden om vervui
ling te absorberen en vasthouden. Belangrijk 
daarbij is wel dat gemonitord moet worden op 
doorslag van verontreinigingen naar diepere 
bodemlagen en grondwater. Bovendien kan een 
stapeling van verontreinigingen zorgen voor 
verzadiging en kan de bodem daarmee zijn 
waterbergende karakter verliezen. Afgraving/
vervanging van de toplaag kan hierbij nood
zakelijk zijn (CIW, 2002). Indien bodeminfiltratie 
niet mogelijk is, kan ook geïnfiltreerd worden in 
lokale watersystemen (bijvoorbeeld zaksloten) die 
niet rechtstreeks in verbinding staan met het 
oppervlaktesysteem. 

Water
Zoals eerder besproken hebben de rioolwater
zuiveringsinstallaties (RWZI) een belangrijke rol in 
het wegfilteren van deeltjes die in rioolwater terecht 
komen. Uit onderzoek bij 25 RWZI installaties blijkt 
dat na voorbehandeling, primaire (eerste stap) en 
secundaire (tweede stap) zuivering gemiddeld 88% 
van de micro plastics verwijderd wordt, terwijl de 
toevoeging van een tertiaire (derde stap) zuiverings
stap de gemiddelde verwijderingsefficiëntie verhoogt 
tot meer dan 97% (Sun et al., 2019; Stowa, 2021). 
Doordat bandenslijpseldeeltjes zwaarder zijn dan 
andere microplastics, is de bezinking naar en 
verwijdering via slib naar verwachting hoger, maar 
precieze data ontbreekt. 

Situatie bij Provincie Zuid-Holland

Door plantengroei kunnen bermen hoger komen te 
liggen dan de weg. Hierdoor kan het water van de weg 
niet afwateren richting de berm en ontstaat plasvorming 
op de weg, wat een gevaarlijke situatie kan opleveren. De 
provinciale wegen worden 3x per week geïnspecteerd op 
veiligheid. Mocht deze situatie tijdens een schouw worden 
geconstateerd, dan wordt de aannemer verzocht de berm 
te verlagen. Gemiddeld genomen wordt er bij 3-5 % van 
het areaal per jaar de berm verlaagd over een breedte van 
circa 2 meter (Aat van Ek, 2020).
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3 Welke kansen liggen er?

Het gebruik van banden hangt inherent samen met 
het ontstaan van slijtage en dus met banden slijpsel. 
Verwacht wordt dat met de huidige ontwikkelingen 
binnen 5 jaar meer inzicht komt in exacte hoeveel
heden banden slijpsel en wat voor effecten dit heeft 
op mens en milieu. Het voor komen van banden
slijtage is met de huidige manier van transport 
(voertuigen met banden) bijna onmogelijk. Maat
regelen zullen dus met name moeten focussen op 
het verminderen van slijtage en het voor komen van 
de uitlek ervan richting het milieu. Er kan daarbij 
gefocust worden op technische aanpassingen, gedrag 
en aanpassing van beleid/regelgeving. Enkel een 
combinatie van maat regelen zal daarbij het verschil 
gaan maken. Daarbij liggen de meeste kansen bij de 
aanpassing van (rij)gedrag, banden spanning, weg
inrichting en het afvangen van banden slijpsel.

3.1 Band en voertuig 

Goed gebruik van de band kan helpen banden slijtage 
te voor komen of te verminderen. Daarbij zijn het 
ontwerp van de band en het juiste gebruik van de 
banden belangrijke factoren. Een deel van de 
maat regelen richt zich hier al op, maar zijn er ook 
kansen om zaken verder (door) te ontwikkelingen. 

Techniek/ontwerp Gedrag Beleid/regelgeving 

• Doorontwikkeling van systemen om 
bij de bron (naast de band) banden-
slijpsel af te vangen (zoals het 
systeem van The Tyre Collective)

• Autofabrikanten in het ontwerp 
rekening laten houden met de 
slijtage van banden, bijvoorbeeld 
door minder zware auto’s te 
ontwikkelen en rekening te houden 
met een juiste uitlijning van de auto.

• Gebruik van de juiste band. 
Het bandenlabel kan de consument 
helpen een keuze te maken. 
Het huidige bandenlabel geeft 
informatie over brandstofverbruik, 
veiligheid en geluidproductie, maar 
zoals in hoofdstuk 2 vermeld is een 
bepaling opgenomen dat banden-
slijtage op termijn toegevoegd 
gaat worden aan het label). Ook 
het juiste gebruik van de zomer/
winterbanden helpt bij het voor-
komen van (extra) slijtage. 

• Stimuleren/voorlichten rijden met 
de juiste banden spanning

• Bijstellen van de eisen door 
autofabrikant rondom slijtvastheid 
banden. 
Van de auto bandenleverancier 
wordt verwacht dat ze een band 
maken die bestand is tot 260 
km/h, terwijl de autofabrikant zelf 
de maximale snelheid in de auto’s 
limiteert tot 160 – 180 km/h (uit een 
interview met NVR en RecyBEM, 
2022). Dit betekent dat een band 
aan hogere eisen moet voldoen dan 
eigenlijk noodzakelijk is. 

• Scherper afstellen van het TPMS 
(Tyre Pressure Monitoring System) 
om de bestuurder tijdig te 
waarschuwen voor bovenmatige 
banden slijtage (in plaats van 
het huidige ijkmoment van 20% 
onderspanning). 

• Verplichten rijden met de juiste 
banden spanning
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3.2 Weg

De weg speelt een belangrijke rol in de mate van 
slijtage van een band. Bijvoorbeeld door de structuur 
van of systemen in het wegdek, maar ook door 
weginrichting en gedrag op de weg. 

Techniek/ontwerp Gedrag Beleid/regelgeving 

• Toepassing van systemen in het 
wegdek die de banden spanning 
realtime meet en bestuurders een 
signaal geeft in het geval van een te 
lage banden spanning. 

• Stimuleren van oplossingen om de 
wegen te reinigen. Momenteel is 
er één oplossing bekend, namelijk 
het ‘stofzuigen’ van ZOAB bij 
Rijkswegen. Dit biedt echter geen 
oplossing voor al het banden slijpsel 
langs wegen, daar niet alle wegen 
voorzien zijn van ZOAB.

• Onderzoeken van optimaal ontwerp 
van een slijtvast wegdek. Dit wordt 
wel eens besproken ihkv het 
wegdeklabel. 

• Een zuinige rijstijl (denk aan 
langzaam/minder remmen/
accelereren) stimuleren.

• Zorgen voor een weginrichting 
die banden slijtage beperkt, 
bijvoorbeeld door het instellen van 
meer groene golven zodat (extra) 
remmen/ accelereren voor komen 
wordt.

3.3 Berm en water 

Een groot deel van het banden slijpsel lekt weg 
richting de bodem. Dit is een van de laatste plekken 
waar het banden slijpsel kan worden afgevangen 
alvorens het verder in het ecosysteem terecht komt. 

Techniek/ontwerp Gedrag Beleid/regelgeving 

• Ontwikkelen afvangmogelijkheden 
berm. 

Wanneer wegen zijn aangesloten op 
kolken (waterafvoer) komt het water 
in de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
terecht. Bij deze RWZI kan tot 97% 
worden afgevangen. Niet alle wegen 
zijn echter aangesloten op deze kolken 
(rijkswegen en provinciale wegen vaak 
niet) waardoor het banden slijpsel niet 
in de kolken (en dus in de RWZI) maar in 
de berm terecht komt. 
Aansluiten van alle wegen op het 
riool is echter ook niet per definitie 
de oplossing, daar de RWZI’s de 
mogelijk vergrote stroom aan water 
niet aankunnen, waardoor overtollig 
(ongezuiverd) water geloosd wordt in 
het oppervlaktewater. 

/ • Inzicht verkrijgen in emissies naar 
het milieu. 

Verwacht wordt dat we binnen 2 
jaar een betere inschatting kunnen 
maken van emissies, dat vervolgens de 
effectiviteit van maat regelen berekend 
kan worden. Dit kan aanleiding 
geven tot meer urgentie rondom het 
probleem van banden slijpsel in het 
milieu, wat ervoor kan zorgen dat de 
noodzaak om (preventieve) maat-
regelen in te stellen duidelijker wordt. 
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3.4 Andere manieren van transport 

Tot slot is banden slijpsel bij het gebruik van banden 
nauwelijks te voor komen, maar kan er nog wel een 
grote vermindering worden behaald als we de 
intensiteit van het gebruik van transportmiddelen 
op de weg verlagen. Dat kan door het stimuleren van 
OV gebruik, carpoolen of bijvoorbeeld het gebruik 
van deelauto’s. 
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