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Samenvatting  

Als respons op velerlei veranderingen in de wegenbouw is het netwerk ASPARi gericht op de 

professionalisering van de sector. In ASPARi-verband is bij Ooms Nederland Holding bv 

onderzoek verricht naar het effect van de temperatuur waarbij een asfaltmengsel verdicht 

wordt op de uiteindelijk functionele mechanische eigenschappen. Deze relatie is van belang 

voor het ‘verdichtingsvenster’: De temperaturen waarbinnen idealiter de verdichting 

plaatsvindt. Dat de temperatuur van het asfaltmengsel en de verdichtingsprocedure belangrijk 

zijn voor de eindkwaliteit van de asfaltverharding is al langer algemeen bekend. Traditioneel 

wordt zo’n verdichtingvenster gebaseerd op de viscositeit in een temperatuurbereik en de 

dichtheid die bij een gegeven viscositeit behaald kan worden. De uitkomsten van dit 

onderzoek laten zien dat het verstandig is om te werken met verdichtingsvensters en deze te 

bepalen aan de hand van beoogde mechanische eigenschappen van de asfaltverharding. 

Verder blijkt dat de temperatuur waarop een asfaltmengsel verdicht wordt, sterk van belang is 

voor de eindkwaliteit van de asfaltverharding. Verdichten buiten het temperatuurvenster kan 

een vermindering van de eindkwaliteit tot gevolg hebben, en dus levensduurverkorting. Een 

kortere levensduur en eerdere schades aan het wegdek leiden tot reparatie, extra kosten, 

verminderde beschikbaarheid en mogelijk discussie over de garantie en dus financiële 

afrekening van het werk. Daarom wordt in deze paper voorgesteld het klassieke principe aan 

te scherpen. Hierbij wordt voorgesteld het verdichtingsvenster niet alleen aan de hand van de 

streefdichtheid vast te stellen, maar ook aan de hand van de beoogde mechanische 

eigenschappen die uiteindelijk behaald moeten worden. In lijn daarmee zijn vervolgstappen 

richting professionalisering wenselijk en noodzakelijk om de eindkwaliteit verder te kunnen 

verbeteren en om tijdens het proces tijdig te kunnen bijsturen. Deze paper geeft daartoe 

aanleiding en aanwijzingen.  
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1.  Inleiding en aanleiding onderzoek 

 

Traditioneel was de opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp en de 

opdrachtnemer voor de uitvoering van het ontwerp. In de nieuwe samenwerkingsvormen 

concentreert de opdrachtgever zich op besturen (overheden) en de opdrachtnemer op het 

produceren en realiseren van het ontwerp. Hierdoor heeft de opdrachtnemer risico’s 

overgenomen van de opdrachtgever. Daarentegen heeft de opdrachtnemer de vrijheid in de 

keuze van het (ontwerp van het) asfaltmengsel, de constructie en de uitvoeringswijze, 

waardoor de eigen producten ontwikkeld en verbeterd kunnen worden (Dorée et al., 2008). In 

de veranderende werkvelden gaan opdrachtgevers meer en meer over op langdurige 

onderhoudscontracten op prestatiebasis. Dar opdrachtnemer wordt op die wijze direct zelf 

geconfronteerd met tekortkomingen in kwaliteit. Immers, als binnen de garantieperiode het 

wegdek gerepareerd moet worden, dan zijn de kosten voor de opdrachtnemer. Een 

opdrachtnemer heeft er daarom alle belang bij de kwaliteit van de wegverharding te kunnen 

sturen. In die sturing op kwaliteit speelt het verwerkingsproces een sleutelrol. Dat 

verwerkingsproces is nog zeer ambachtelijk. Belangrijke karakteristieken hierbij zijn 

‘learning by doing’, impliciet werken en werken op gevoel, en de het werken wordt met name 

gebaseerd op ‘trial and error’ (De Man, 2008). Willen we naar meer kwaliteitsbeheersing, dan 

moet de procesbeheersing in de verwerking van asfalt toenemen. Een standaardisering d.m.v. 

methoden en procedures is daarom belangrijk voor het verbeteren van de eindkwaliteit. Er 

komen ook meer en meer technologieën beschikbaar, waarmee het aanbrengen en verwerken 

van asfalt in beeld kan worden gebracht. In ASPARi-verband zijn GPS-systemen, een 

Laserlinescanner en Infraroodcamara’s aangeschaft om inzicht in het verwerkingsproces te 

krijgen. De geïnventariseerde data en beelden worden omgezet naar grafieken en animaties 

om feedback te geven aan de asfaltploegen. Dit alles met de bedoeling de variabiliteit in het 

verwerkingsproces te verminderen, de productkwaliteit de verbeteren en de risico’s te 

reduceren (Dorée en Ter Huerne (2005), Miller en Dorée (2009)). Om dit te bereiken zullen 

opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten professionaliseren en moeten streven naar 

vernieuwing en een betere beheersing van de kwaliteit binnen het gehele 

asfaltverwerkingsproces.  

In ASPARi-verband is bij Ooms Nederland Holding bv onderzoek verricht naar de vraag: 

Wat is het effect van verdichten bij verschillende temperaturen op de mechanische 

eindkwaliteit? Als je dat weet, dan kan je meer precies aangeven tussen welke temperaturen 

de walsen het asfalt bij voorkeur moeten verdichten voor het behalen van de beoogde 

kwaliteit, ook wel het verdichtingsvenster genoemd. In deze paper komen vervolgens aan de 

orde: Het onderzoeksontwerp, de resultaten van de empirisch onderzoeken, de consequenties 

voor de wegenbouwer en mogelijkheden om verder te professionaliseren.  

2. Onderzoeksontwerp 

 

Asfalttechnologen zijn het erover eens dat de verdichting van een asfaltmengsel tijdens het 

verwerkingsproces de belangrijkste factor voor de prestaties van de asfaltlaag is ((Decker, 

2006; Ter Huerne, 2004, etc.). Het bereiken van een juiste dichtheid optimaliseert de 

gewenste mengseleigenschappen, zoals de stijfheid, vermoeiingseigenschappen, weerstand 

tegen permanente deformatie en weerstand tegen vocht etc. (Decker, 2006). Een slechte 

dichtheid leidt tot latere verdichtingen (naverdichting) hetgeen kan leiden tot scheuren 

(thermal cracking), tot rafeling, en/of tot gevoeligheid voor vocht etc. (Decker, 2006) met als 

gevolg een kortere levensduur van de asfaltlaag. Goed verdichten is dus belangrijk. Het 

verdichten van asfalt in de huidige wegenbouwpraktijk is hoofdzakelijk gebaseerd op 
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ervaringskennis. Zodra buiten het ervaringsgebied gewerkt moet gaan worden, is het te 

verwachten resultaat onzeker (Ter Huerne, 2004). Tegenwoordig komt dit veelvuldig voor, 

omdat wegwerkzaamheden vaak dienen plaats te vinden onder minder gunstige 

omstandigheden; er is steeds minder tijd beschikbaar, en veel nieuwe mengsels doen hun 

intrede. Men wil tegenwoordig bewust het seizoen van verwerken van asfalt zo veel mogelijk 

oprekken met als consequentie het vaak werken onder minder ideale omstandigheden. 

Hierdoor ligt het bereiken van de kwaliteit als gevolg van de verdichting tijdens het 

asfaltverwerkingsproces onder druk, zodat het te verwachten resultaat soms onzeker is. Het is 

daarom van belang om naar een methodegerichte manier van werken te streven, zodat ook 

onder minder gunstige omstandigheden zonder veel risico gewerkt kan worden. Deze 

methoden en procedures kunnen vervolgens een aangrijpingspunt voor de asfaltondernemer 

zijn om zelflerend te worden.  

Binnen dit verdichtingsproces is algemeen bekend dat de temperatuur waarop het 

asfaltmengsel verdicht wordt, belangrijk is voor de eindkwaliteit van de asfaltverharding. Dit 

onderzoek is vertrokken vanuit het idee dat er een venster van temperaturen is waarbinnen 

idealiter het verdichtingsproces plaats moet vinden, zodat met een hoge mate van 

waarschijnlijkheid de beoogde mengseleigenschappen uit het ontwerp bereikt worden. 

Afhankelijk van de snelheid van afkoelen betekent dit dus ook dat er een bepaald tijdsvenster 

beschikbaar is om idealiter te verdichten. Dit idee is geïllustreerd met figuur 1 waarin de 

temperatuur van het mengsel als functie van de tijd schematisch is weergegeven met de 

understressed-situatie (treedt op wanneer verdicht wordt bij een te lage materiaaltemperatuur), 

de overstressed-situatie (treedt op wanneer verdicht wordt bij een te hoge 

materiaaltemperatuur) en een optimale situatie. Bij verschillende mengsels en condities 

verschuift het tijdsvenster om te verdichten langs de tijdsschaal, afhankelijk van de mate van 

afkoeling. Een optimale verdichting is o.a. afhankelijk van het asfaltmengsel. Het optimale 

temperatuur- en tijdsvenster is in figuur 1 weergegeven met respectievelijk ‘optimale 

compaction tempratures’ en  ‘optimal compaction time frame’. In dit model is het 

uitgangspunt dat het weliswaar mogelijk is om de streefdichtheid te behalen, maar wanneer 

dit onder een te lage of te hoge temperatuur is gebeurd kunnen de mechanische eigenschappen 

van het mengsel achteruit kunnen gaan. Met de ASPARi-aanpak kan voor elk stukje asfalt 

worden geregistreerd wanneer het werd gelegd, hoe warm het was, de tijdstippen van 

walsovergangen en de asfalttemperatuur per walsovergang. Met het in beeld brengen van deze 

zaken worden de effecten van de werkprocedures op de functionele eindkwaliteit echter niet 

direct duidelijk. De aanpak geeft dus vooralsnog niet aan wat de gevolgen zijn van de 

verdichtingstemperatuur op de dichtheid en andere (mechanische) mengseleigenschappen die 

uiteindelijk behaald worden in het werk.  

 

 
Figuur 1: Afkoeling asfaltmengsel en tijdsvenster verdichting (Timm et al., 2001) 
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Het probleem dat centraal staat in deze bijdrage is dat er voor de Nederlandse asfaltmengsels, 

relatief weinig bekend is over de optimale verdichtingsvensters en de temperaturen 

waarbinnen idealiter verdicht dient te worden (temperatuurvenster), en daarmee de 

tijdsvensters die beschikbaar zijn om te verdichten. Het doel van dit onderzoek is daarom ook 

het professionaliseren van het verdichtingsvenster en de verdichtingstemperatuur binnen het 

asfaltverwerkingsproces. De aanpak hiervoor is geweest het doen van empirisch onderzoek, 

met geavanceerde laboratoriumexperimenten en praktijkmetingen, op het causale effect tussen 

verdichtingstemperatuur en de dichtheid en mechanische eigenschappen die worden behaald. 

Concreet betekent dit dat asfaltmengsels werden verdicht bij verschillende temperaturen 

waarna de dichtheid en mechanische eigenschappen zijn bepaald.  

In paragraaf 3 zullen de belangrijkste resultaten worden beschreven. Paragraaf 4 geeft een 

doorkijkje naar de consequenties van de uitkomsten. Paragraaf 5 beschrijft aangrijpingspunten 

om verder te professionaliseren. Paragraaf 6 vat nogmaals de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen samen.  

3. Belangrijkste resultaten van de empirische onderzoeken 

 

Wat is de relatie tussen de verdichtingstemperatuur en de dichtheid en mechanische 

eigenschappen die uiteindelijk behaald worden? Met dat inzicht kan het verdichtingvenster 

bepaald worden op basis van de beoogde mechanische eigenschappen die uiteindelijk behaald 

worden. Dit is een verandering ten opzichte van de traditionele benadering waar het venster 

wordt afgeleid uit de viscositeit bij een bepaalde temperatuur en de dichtheid die bij die 

viscositeit behaald kan worden. Het empirisch onderzoek is gedaan voor een STAB 0/16 

mengsel (steenslagasfaltbeton), zonder PR (AC 16 base 40/60). De keuze is hierop gevallen, 

omdat dit mengsel vaak onder kritische omstandigheden verdicht wordt. De reden om geen 

PR toe te passen is om voldoende homogeniteit in de asfaltmengsels te verkrijgen. De 

empirische onderzoeken zijn opgedeeld in laboratoriumproeven en praktijkmetingen, waarvan 

in paragraaf 3.1 en 3.2 de belangrijkste resultaten zijn beschreven.  

 

Laboratoriumonderzoek 

In het laboratorium zijn in totaal 18 asfaltplaten van 50 bij 50 cm verdicht met de 

walssegmentverdichter (figuur 2). Deze platen zijn verdicht bij verschillende temperaturen 

variërend van 80 °C tot 170 °C. Vervolgens zijn uit de asfaltplaten per plaat een negental 

kernen geboord. Op deze proefstukken zijn een tweetal proeven gedaan om de mechanische 

eigenschappen te bepalen; een splijtproef die inzicht geeft in de weerstand tegen 

scheurvorming en een triaxiaalproef die inzicht geeft in de spoorvormingsgevoeligheid van 

het asfalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2: Walssegmentverdichter en het resultaat 
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Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat de streefdichtheid behaald kon worden bij alle 

geteste verdichtingstemperaturen, gemeten in de range van 80 °C tot 170 °C. Het bleek echter 

ook dat de mechanische eigenschappen van de proefstukken significant varieerden afhankelijk 

van de temperatuur waarop het mengsel was verdicht. Deze variëteit is het grootst bij de 

eigenschappen scheurtaaiheid en scheursnelheid - zie figuur 3 en figuur 4 waarin 

respectievelijk de relatieve scheurtaaiheid en de relatieve scheursnelheid per 

verdichtingstemperatuur zijn weergegeven. Uit de testresultaten blijkt dat de proefstukken 

verdicht bij de temperatuur van 140 °C en 150 °C duidelijk een hogere scheurtaaiheid hebben 

dan de overige proefstukken die verdicht zijn bij een hogere of een lagere temperatuur. 

Gemiddeld is de scheurtaaiheid bij de verdichtingstemperaturen 140 °C en 150 °C, 1,0-2,0 

N.mm/mm
2
 hoger dan bij de overige verdichtingstemperaturen. Wanneer begonnen wordt met 

verdichten buiten de range van 140 tot 150 °C blijkt de scheurtaaiheid met ongeveer 20-35% 

af te nemen. Daarnaast blijkt dat verdichten buiten de ideale verdichtingstemperaturen van 

140-150 °C tot een toename van 40% van de scheursnelheid kan leiden.   

 

 
Figuur 3: Relatieve scheurtaaiheid per verdichtingstemperatuur (elke kolom is 1 plaat en 6 kernen)  

 

 
Figuur 4: Relatieve scheursnelheid per verdichtingstemperatuur (elke kolom is 1 plaat, waaruit 6 kernen zijn geboord)  

 

De verdichtingstemperatuur is dus een belangrijke parameter is voor de weerstand tegen 

scheurvorming bij dit asfaltmengsel. Voor wat betreft de spoorvormingsgevoeligheid 

(triaxiaalproef) is voor dit mengsel geen duidelijke relatie met de verdichtingstemperatuur 

gevonden.  
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Praktijkmeting 

 

Om de relaties zoals in de laboratoriumproeven vastgesteld te controleren is aanvullend een 

praktijkmeting uitgevoerd. De praktijkmeting betrof een werk in Dirkshorn, waar een terrein 

rondom een loods werd geasfalteerd. Met behulp van GPS-apparatuur zijn de bewegingen van 

de spreidmachine en de walsen in kaart gebracht (figuur 5). Door middel van een linescanner, 

warmtebeeldcamera’s en thermokoppels is de temperatuur in de loop van de tijd gemeten 

(figuur 6). Meer over deze standaard ASPARi-aanpak is beschreven in andere artikelen 

(Miller en Dorée (2009) en Miller en Ter Huerne (2008)). In deze praktijkmeting zijn drie 

banen aangebracht van 80 m lang, 4,5 m breed met 8 cm dik STAB 0/16 (zonder PR). Bij de 

eerste baan is begonnen met verdichten bij 130 °C (gemiddeld over de laagdikte), bij de 

tweede baan bij 110 °C en de derde baan bij 90 °C. Uit deze praktijkmeting is geconcludeerd 

dat het bij de lagere verdichtingstemperatuur (90 °C) weliswaar moeilijker wordt om de 

streefdichtheid te behalen, maar dat het in de praktijk nog steeds mogelijk is om deze 

streefdichtheid te behalen. Vervolgens zijn splijtproeven op 34 kernen uitgevoerd, welke zijn 

geboord verdeeld over de drie banen. Uit analyse van deze resultaten is wederom 

geconcludeerd dat de scheurtaaiheid en scheursnelheid significant variëren afhankelijk van de 

temperatuur waarop het STAB-mengsel verdicht is, ongeacht dat de streefdichtheid is 

behaald.  

 
Figuur 5: GPS op de walsen           Figuur 6: Temperatuurmetingen tijdens de uitvoering  

 

 

Conclusies empirische onderzoeken 

 

De resultaten uit het onderzoek geven aan dat verdichting van een STAB 0/16 mengsel 

(zonder PR) dient te worden gestart bij een materiaaltemperatuur tussen de 140 °C en 150 °C. 

Wanneer eerder of later wordt begonnen is het nog wel mogelijk om de streefdichtheid te 

behalen, maar moet worden gerekend op minder scheurtaaiheid en een hogere scheursnelheid. 

Onafhankelijk van de bereikte verdichtingsgraad, leidt verdichten buiten het optimale 

temperatuurvenster tot een maximale afname van 35% van de scheurtaaiheid en 40% toename 

van de scheursnelheid. Het maakt dus wel degelijk uit bij welke temperatuur er verdicht 

wordt. Welnu: Als bij een kwaliteitscontrole uitsluitend naar de dichtheid als 

kwaliteitsmaatstaf wordt gekeken, dan wordt kwaliteitsvermindering door te verdichten bij 

een verkeerd temperatuurvenster niet gedetecteerd. Het is dus niet voldoende om uitsluitend 

op dichtheid te sturen voor zover het de verdichting betreft. Afhankelijk van het maatgevende 

(toekomstige) schademachanisme zal ook rekening gehouden moeten worden met de 

temperaturen tijdens verdichting. Bij traditionele samenwerkingsvormen is er toezicht bij de 

uitvoering om dit probleem in de hand te houden. Bij de nieuwe samenwerkingsvormen past 
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het, dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van zijn werk door keuringen en zonodig 

verbeteringen op het gewenste niveau brengt en houdt. Met oog op de kwaliteit en de 

garantierisico’s in de nieuwe samenwerkingsvormen is het van belang de temperatuur bij 

verdichten te monitoren en zonodig het proces bij te kunnen sturen.  

 

4. Mogelijke consequenties voor de wegenbouwsector 

 

Wat brengt deze inzichten ons?  

Om te beginnen moet de sector zich realiseren dat de mechanische eindkwaliteit van de 

asfaltverharding (sterk) mede bepaalt wordt door de temperatuur waarop verdicht wordt. Het 

is dus van belang deze temperatuur tijdens het proces te monitoren en het proces zonodig bij 

te sturen. Verdichten buiten het temperatuurvenster kan leiden tot minder kwaliteit en 

verkorte levensduur. Hoe eerder schades aan het wegdek, hoe hoger de kosten voor reparatie 

en mogelijk ook boetes voor verminderde beschikbaarheid van de weg (afhankelijk van het 

contract). De middelen om de asfalttemperaturen tijdens het werk te monitoren zijn 

voorhanden: Een linescanner, infraroodcamera’s en thermokoppels zijn hiervoor bruikbare 

instrumenten. De walsen kunnen gevolgd worden met GPS. Met bijsturen tijdens de 

uitvoering kan gerichter naar de beoogde eindkwaliteit toegewerkt worden.  

 

Wie raakt het?  

Het moge duidelijk zijn dat het uitvoerende personeel dient te beseffen dat verdichten buiten 

het venster het garantierisico laat toenemen. Maar er is meer. Het werken met 

verdichtingsvensters is van belang voor verschillende fasen in een project voor verschillende 

disciplines, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De (technisch) ontwerper dient 

rekening te houden met de variabiliteit in de temperatuur van het asfaltmengsel en welke 

gevolgen dit kan hebben voor de variabiliteit in kwaliteit van het asfalt. Mengsels met een 

kort venster vragen meer van de uitvoering en zijn daarom in kwaliteit kwetsbaarder. De 

laagdikte beïnvloedt de afkoeling van het asfaltmengsel en dus hoe dunner de laagdikte, hoe 

minder werktijd – zeker bij een klein verdichtingsvenster. Een (logistiek) ontwerper moet 

onder ogen zien dat een vertraagde aanvoer, kan leiden tot een lagere aanvangstemperatuur en 

mogelijk verval tot buiten het venster.  

De bevindingen zijn ook van belang in het kader van de acceptatie (UAVgc) of de oplevering 

(UAV) van een werk. Het doel van accepteren is het in ontvangst nemen van de producten 

van de opdrachtnemer en het beëindigen van de contractverplichtingen tot op dat moment met 

als gevolg het uitvoeren van de tegenprestatie (betaling). Wanneer er geen besef is dat de 

temperatuur waarop het asfaltmengsel verdicht wordt van belang is kan een product worden 

geaccepteerd (onwetendheid) of moet een product geaccepteerd worden (onkunde) dat niet 

voldoet aan de beoogde (kwaliteits)doelen. Een opdrachtgever kan vragen of de verdichting 

binnen of buiten het venster heeft plaatsgevonden. Een opdrachtgever kan in de 

vraagspecificatie functionele eisen stellen, zodat de belangrijke procesparameters vastgelegd 

worden. Wil een opdrachtgever de onzekerheid van onterechte acceptatie verminderen, dan 

kan de opdrachtgever in de uitvragen en opdrachten benadrukken dat de aanbieder bij ontwerp 

en uitvoering aandacht geeft aan het verdichtingsvenster. Door het stellen van de juiste eisen 

zullen de belangrijke parameters worden waargenomen en kan eventuele onterechte of 

ongewilde acceptatie in een vroeg stadium herkend worden.  

 

Resumé; De temperatuur waarop het asfaltmengsel verdicht wordt, bepaalt (sterk) mede de 

eindkwaliteit van de asfaltverharding. Risico’s die een opdrachtnemer hierbij loopt zijn 

levensduurverkorting en bij lange garantieperioden mogelijk discussie over de garantie. Het 
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belangrijkste risico voor een opdrachtgever is onterecht accepteren. Dit inzicht dient proactief 

handelen als gevolg te hebben. De variabiliteit in temperatuur, en dus in kwaliteit, moet dus 

invloed hebben op de manier van uitvragen, het ontwerpen en de manier van uitvoeren. 

 

5. Verder professionaliseren 

 

Vanuit ASPARi is eerder al laten zien dat  het met GPS en Infrarood mogelijk is om het 

verwerkingsproces te monitoren en in beeld te brengen. Het brengt betere procesbeheersing 

binnen bereikt. Verbetering in procesbeheersing dringt de variabiliteit in kwaliteit terug. 

Daarnaast blijkt nu het belang van verdichten binnen temperatuurvensters voor de 

mechanische eindkwaliteit en, bij lange garantieperioden, garantierisico’s. Om gericht toe te 

kunnen werken naar eindkwaliteit en mogelijke bijsturing tijdens het proces zijn 

vervolgstappen wenselijk en noodzakelijk. Een logische vervolgstap op weg naar verdere 

professionalisering is onderzoek naar de relatie tussen verwerkingsprocessen en de werkelijke 

eindkwaliteit van de asfaltverharding. Het is hierbij van belang om de (technische) 

mechanismen in beeld te brengen en betrouwbare, gebruiksvriendelijke meettechnieken te 

ontwikkelen. Te denken valt aan de effecten van walsimpact, walsregimes, 

verdichtingstemperatuur, temperatuurgradiënt, afkoeling, voorverdichting, in-situ metingen 

van laagdikte en mechanische kwaliteit, etc. De asfaltondernemers hebben baat bij deze 

inzichten met oog op doelgericht werken naar een beoogd kwaliteitsniveau, het beheersen van 

de uitvoering en beperking van de garantierisico’s. De opdrachtgevers hebben baat bij deze 

inzichten met oog op een verbetering van uitvragen, het verbeteren van beoordelingen van 

aanbiedingen en het verminderen van onzekerheden van (onterecht) accepteren.  

 

6. Conclusies en aanbevelingen 

 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek zijn:  

− De veranderingen in de wegenbouw stimuleren een professionalisering van de 

wegenbouwers. Daarbij gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar verbeterde beheersing 

van het uitvoeringsproces; 

− De temperatuur waarop het asfaltmengsel verdicht wordt is belangrijk voor de 

mechanische kwaliteit die uiteindelijk behaald wordt. Verdichten buiten het optimale 

temperatuurvenster kan leiden tot 35% afname van de scheurtaaiheid en 40% toename 

van de scheursnelheid, ongeacht dat de streefdichtheid behaald is;  

− Bij kwaliteitscontrole is het niet voldoende om alleen op dichtheid te sturen, maar 

zullen ook de verdichtingstempetatuur en de maatgevende mechanische 

eigenschappen als kwaliteitsmaatstaf moeten dienen. Nieuwe meettechnologieën, 

zoals een laserlinescanner, warmtebeeldcamera’s en thermokoppels zijn voorhanden 

en kunnen hierbij ingezet worden; 

− Het is raadzaam om de verdichtingvensters te bepalen op basis van de temperatuur en 

mechanische eigenschappen die daarbij behaald kunnen worden; 

− Naast onderzoek naar procesbeheersing is het belangrijk nader onderzoek te doen naar 

de impact van de werkwijze en omstandigheden - tijdens de uitvoering - op de 

eindkwaliteit. De aandacht dient daarbij uit te gaan naar de walsimpact, de effecten 

van verschillende walsregimes, het temperatuurgradiënt in de laagdikte, de afkoeling, 

de voorverdichting, in-situ metingen van laagdikte en mechanische kwaliteit, etc. 
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