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Samenvatting:  

 

In het kader van het milieu staan op dit moment asfalt verhardingsmaterialen met sterker 

lichtreflecterende eigenschappen in de belangstelling. Dergelijke materialen hebben als 

voordeel dat door de verbeterde reflectie-eigenschappen op de wegen minder openbare 

verlichting nodig is en toch een goede zichtbaarheid kan worden gewaarborgd. Dit bespaart 

energie en armaturen.  

KWS ontwikkelde asfaltmengsels waarvan een deel van het mineraal aggregaat wordt 

vervangen door een mineraal met goede licht reflecterende eigenschappen. Aldus ontstaan 

asfaltsoorten die belangrijk meer licht reflecteren dan normale asfaltsoorten. De mengsels zijn 

geschikt voor binnenstedelijke openbare ruimte, tunnels en andere donkere plekken. 

De bijdrage behandelt het onderzoekstraject “hoe bepaalt men de reflecterende eigenschappen 

van asfaltdeklaag mengsels”. Gezocht is naar een werkwijze waarmee op basis van 

laboratorium proefstukken de reflecterende eigenschappen van in het werk vervaardigde 

deklagen kan worden voorspelt. Belangrijk hierbij is de behandeling van laboratorium 

proefstukken zodanig te kiezen dat de behandelde proefstukken qua reflectiewaarden 

overeenkomen met vergelijkbaar door verkeer belast asfalt. De bijdrage beschrijft de 

verschillende behandelmethoden van opper-vlakken van laboratoriumkernen en de hierop 

gemeten lichtflecterende eigenschappen. Discussie vindt plaats op basis van het vergelijken 

van op kernen gemeten lichttechnische grootheden in relatie tot in de praktijk aangelegde 

wegen en de aldaar gemeten vergelijkbare grootheden.  

De bijdrage geeft tevens zicht op de achtergronden van lichtreflectie en de toepassing hiervan 

in het kader van wegbouwkundige doelen.  

Trefwoorden:  lichtreflectie, reflecterende deklagen, energiebesparing, duurzaamheid, 

laboratorium proefstukken.  

 



1. Inleiding 

 

Duurzaamheid is in, verspillen is uit. Dit alles om onze aarde zo goed mogelijk te bewaren 

voor volgende generaties. KWS wil hier aan bijdragen door haar primaire proces, het 

ontwikken, produceren en verwerken van asfalt, milieuvriendelijker te maken. Een van onze 

innovaties betreft het ontwikkelen van lichtere soorten asfalt. Deze staan te boek onder onze 

merknaam KonwéBright en hebben als doel dat door de hogere reflectiewaarden kan worden 

bespaard op openbare verlichting, bijvoorbeeld  in tunnels maar ook bij nacht. Daarnaast 

reduceert het spoorvorming doordat in de zomer het asfalt koeler blijft en het zou in 

binnenstedelijke gebieden de sociale veiligheid kunnen verbeteren.  

Lichtere asfaltoppervlakken kunnen op diverse manieren worden gerealiseerd. Bitumen is van 

nature zwart en kleurt de verharding derhalve donker. Er bestaan blanke bitumina, er kan 

worden gewerkt met pigment en ook de in asfalt gebruikte mineralen kunnen lichter worden 

gekozen. Het mengen van asfaltmengsels met blanke bitumen en pigment maakt de mengsels 

kostbaar. KWS is de weg ingeslagen na te gaan of het toepassen van lichtere bouwstoffen 

(steenslag en zand) tot de gewenste lichtere asfalt deklaagmengsels kan leiden. Sinds enige 

tijd schrijven opdrachtgevers bestekken voor waarin wordt gevraagd naar deklagen met 

sterker lichtreflecterende eigenschappen. Opdrachtgevers  vragen naar toepassing van een 

asfalt met een minimale gemiddelde luminantie-coëfficiënt, aangeduid als Qo, groter dan 0.09 

[cd·m
-2

·lx
-1

]. 

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de ontwikkelwijze van reflecterende asfalt mengsels 

en hoe op basis van laboratorium proefstukken reflectiewaarden kunnen worden bepaald die 

zeggingskracht hebben over in de praktijk aangebrachte deklagen. Als eerste zal een korte 

beschrijving worden gegeven van het probleemgebied. Daarna zal worden ingegaan op de 

theorie van lichtreflectie toegespitst op wegen en openbare verlichting. Als derde zal worden 

ingegaan op het vergelijken van reflectie-eigenschappen gemeten op proefkernen in relatie tot 

reflectie-eigenschappen gemeten op in gebruik zijnde wegdekken. De bijdrage wordt 

afgesloten met de conclusies. 

 

2. Probleemgebied.  

 

Bitumen, het bindmiddel in de asfalt is de bouwstof welke voornamelijk het donkere 

aangezicht van de asfaltweg bepaalt. Dit is vooral zo net na de aanleg en zolang de bitumen 

huid nog niet van het oppervlak van de weg is “afgereden”. Nederland heeft een goed verlicht 

wegennetwerk. Een goede zaak om veiligheid te waarborgen, maar er wordt, zeker in deze 

tijden waarin duurzaamheid belangrijk is, wel gekeken naar het energieverbruik. Het dimmen 

van openbare verlichting op snelwegen is dan ook al een politiek item. Het lichter van kleur 

en sterker reflecterend maken van asfaltwegdekken kan bijdragen aan het terugdringen van 

openbare verlichting en energieverbruik terwijl toch een goede zichtbaarheid van de weg en 

daarmee een afdoende veiligheidsniveau blijft gewaarborgd. Deze ontwikkeling is niet nieuw; 



rondom Hamburg wordt al zeker gedurende 10 jaar sterker lichtreflecterende asfalt  toegepast 

en ook het Verenigd Koninkrijk kent een vergelijkbare historie.  

Om het asfalt lichter van kleur te maken kunnen lichter gekleurde bouwstoffen toegepast 

worden in de steen en zand fractie, dit ter vervanging van de voor een deklaag gebruikelijke 

steenslagsoorten zoals bijvoorbeeld Porfier en Bestone. Na het afrijden van de bitumenhuid 

wordt de aldus gerealiseerde verharding lichter van kleur en sterker reflecterend, echter de 

precieze vraag is nu welke lichte toeslagstoffen dienen te worden toegepast en in welke mate 

om de gewenste reflectieve eigenschappen van het wegdekoppervlak te bewerkstelligen? 

Vanwege de kostbaarheid van aanleg van proefvakken en de monitoring hiervan, wordt 

teruggegrepen op de vervaardiging en beproeven van laboratorium proefmonsters, een in de 

wegenbouw bekende methode.  

Nadat door wegverkeer de bitumenfilm van het wegdekoppervlak is afgereden ontstaan de 

oppervlakeigenschappen zoals deze gedurende een bepaalde tijd van de “gebruiksfase” van de 

weg zullen bestaan. Dit zijn processen die onder laboratorium omstandigheden niet perfect 

zijn na te bootsen maar voor het meten als bijvoorbeeld reflectie op kernen wel cruciaal zijn. 

Het is derhalve de doelstelling van onderhavig onderzoek om een methode te ontwikkelen 

welke op basis van op laboratorium kernen gemeten reflectie voorspellingskracht heeft voor 

reflectie waarden van in de praktijk aangelegd en enige tijd aan verkeersbelasting blootgesteld 

asfalt.  

Reflectie waarden van asfalt voor wegen variëren sterk aan de hand van de omgang met het 

wegdek en de gebruiksomstandigheden, zo wordt in dit kader genoemd de mate van gebruik 

van de weg en het al dan niet nat zijn van het wegdek (Fotios et al, 2005). De reflecterende 

eigenschappen van een asfaltverharding kunnen sterk verschillen in de eerste 6 maanden dat 

de verharding in gebruik is. Fotios en anderen hebben hun reflectie informatie voor een 

belangrijk deel verworven uit onderzoek dat is gedaan in de Verenigd Koninkrijk rond 2000 

(Cooper 2000, Sorensen 1975). Beide onderzoeken hebben bijgedragen aan de standaard in 

het Verenigd Koninkrijk; de BS5489, een standaard voorschrift welke de luminantie van 

verhardingen regelt. Het openbare verlichting systeem in het Verenigd Koninkrijk is ontworp-

en op reflectie waarden welke representatief zijn voor droge wegdekken. Afhankelijk van 

gebruikte armaturen en lampen wordt in aangegeven dat het kostenverschil ten aanzien van 

verlichting tussen een meest donkere verharding en een qua licht optimale verharding kan 

oplopen tot ongeveer 40% (Ylinen, 2011). 

 

3. De achtergronden van de lichtreflectie.  

 

Asfalt met een hogere lichtheid reflecteert meer licht dan een traditioneel donker asfalt bij 

eenzelfde belichting. Niet alleen de lichtheid van het asfalt speelt een rol maar ook de micro- 

en macrotextuur die mede bepaalt in welke richting het licht wordt gereflecteerd. Met andere 

woorden hoe verdeelt het gereflecteerde licht zich in de ruimte? 



Optisch gezien gaat het bij asfalt om lichtreflectie aan ruwe oppervlakken waarvan de 

oppervlakte-oriëntering ten opzichte van het invallende licht en het zich voordoen van holten 

tot enkele millimeters van belang zijn (textuurdiepte, zie figuur 1). Er treedt een gemengde- 

en spreidende lichtreflectie op gelegen tussen volkomen spiegelende - en diffuse reflectie. 

 
Figuur1: een optisch gezien ruw oppervlak als asfalt geeft altijd een zekere mate van lichtverstrooiing door de 

verschillende oppervlakte-oriëntering waarbij ieder vlakje spiegelend kan reflecteren (Falk, 1986). 

In het kader van lichtreflectie is de lichttechnische grootheid luminantie [cd·m
-2

]. Luminantie 

is de lichttechnische grootheid als maat voor wat de mens van aan helderheids- en 

kleurcontrasten met zijn/haar visuele zintuigen kan waarnemen. De positie van de automo-

bilist, de wijze van belichten, de “opvallende“ verlichtingssterkte en de reflectie-eigenschap-

pen van het asfalt bepalen de luminantie.  

 

 

 

Figuur 2a (links) en 2b (rechts): 2a: luminantie als maat voor de waargenomen helderheid . 2b: meting van 

luminantie L [cd·m
-2

] onder een observatiehoek van 1° voor het meten van gereflecteerd licht. Dit komt overeen 

met de waargenomen helderheid van een wegverharding door een automobilist.   

Voor verkeerswegen zijn de reflecterende eigenschappen van het wegoppervlak van belang. 

De reflectie-eigenschappen van het wegoppervlak zijn in alle situaties en onder alle 

omstandigheden belangrijk; in direct zonlicht, bij bewolking, in het donker met en zonder 

openbare verlichting, in tunnels of anderszins verduisterde situaties, bij droog weer maar ook 

bij regen.  

De visuele waarneming draagt in belangrijke mate bij aan de benodigde informatie voor een 

automobilist om zich veilig en met voldoende comfort door het verkeer te kunnen bewegen. 

De verschillende soorten belichting die we hiertoe kunnen onderscheiden zijn: 

 openbare verlichting 

 koplampverlichting 

 natuurlijk avond-nachtlicht (maan- en hemellicht)  

 natuurlijk daglicht (zon- en hemellicht) 

 

De belangrijkste luminantiecoëfficiënten zullen hier kort worden toegelicht.  

 

 



De Luminantiecoëfficiënt Qd 
 

Luminantiecoëfficiënt Qd [mcd.m
-2

.lx
-1

] is de grootheid die is toegekend aan diffuse 

verlichting, het is een maat voor de lichtreflectie van een wegverharding  of -markering voor 

een automobilist bij hemellicht (figuur 3). De coëfficiënt Qd wordt in de NEN-EN 1436  

weergegeven door de term dagzichtbaarheid. Het gaat hier echter niet uitsluitend om 

zichtbaarheid overdag. De coëfficiënt is namelijk tevens van belang bij zwak hemellicht 

gedurende schemer en donkerte, in deze situaties is visuele zintuig door het grote 

helderheidbereik ook nog gevoelig en draagt bij aan de visuele waarneming. Denk hierbij aan 

een witte grintweg of schuim van de branding. Deze verschijnselen zijn bij zwak hemellicht 

visueel verrassend helder waarneembaar. 

 

Figuur 3: meetgeometrie voor de  coëfficiënt Qd (NEN-EN 1436) voor diffuus hemellicht en openbare 

verlichting op een waarnemingsafstand van 30 meter vòòr de automobilist. Zehntner 2013 

 

Retroreflectiecoëfficiënt of Nachtzichbaarheid 
 

De Retroreflectiecoëfficiënt Rl [mcd.m
-2

.lx
-1

] onder koplampverlichting is een maat voor de 

lichtreflectie van een wegverharding of -markering voor een automobilist door de eigen 

koplampverlichting (figuur 4). De retroreflectiecoëfficiënt wordt in de NEN-EN 1436 

weergegeven als nachtzichtbaarheid.   

 

Figuur 4: meetgeometrie voor de retroreflectiecoëfficiënt Rl (NEN-EN 1436) voor nachtzichtbaarheid bij 

automobielverlichting op een waarnemingsafstand van 30.0 meter vòòr de automobilist. Zehntner 2013. 

De retroreflectiecoëfficiënt is van belang  voor wegen zonder openbare verlichting vanwege 

de zogenaamde comfortluminantie. Dit is de gewenste luminantie van het asfalt vòòr de 

automobilist van zijn eigen koplampverlichting. Met enkele onderzoeken wordt de rijbaan 

over een gebied van 90 meter voor de auto ingedeeld in verschillende deelgebieden. De 

comfortluminantie bepaalt de  zichtbaarheid van het alignement van een weg. Over het 

algemeen geeft onderzoek aan dat de automobilist hogere luminanties wenst in het gebied tot  

90 meter vòòr de auto dan traditioneel donker asfalt kan bewerkstelligen indien openbare 

verlichting ontbreekt. Licht reflecterende asfalt soorten kunnen hier een rol van betekenis 

spelen op wegen zonder openbare verlichting of met gedimde openbare verlichting.  



Gemiddelde luminantie-coëfficiënt en Spiegelfactor 
 

De gemiddelde luminantie-coëfficiënt  Qo
1
 is ingevoerd om voor wegdekoppervlakken een 

vergelijkbare en goed hanteerbare gemiddelde grootheid te kunnen gebruiken. Deze 

gemiddelde  luminantie-coëfficiënt  geeft een goed beeld van de zichtbaarheid van een 

wegoppervlak indien zij wordt beschouwd in combinatie met de spiegelfactor S1. Voor de 

grootheden geldt:  

  Hoe hoger de Qo hoe meer opvallend licht wordt gereflecteerd richting de automobilist.  

  Hoe hoger S1 des te meer spiegelend is het asfalt. 

 

De Qo methode is een meting met een uitgebreide meetgeometrie waardoor het mogelijk is 

een reflectietabel (R-tabel) te bepalen waarmee openbare verlichting kan worden berekend.  

Door het meten van de coëfficiënten Qd en Rl die voortkomen uit de normering voor weg-

markering is een analyse te maken op basis van het helderheidscontrast voor de zichtbaarheid 

van de wegmarkering ten opzichte van het asfalt. Omdat het visuele zintuig erg gevoelig is 

voor helderheidcontrasten is het creëren van voldoende helderheidcontrast tussen bijvoorbeeld 

rijbaan en bermrand of middengeleider van belang voor de zichtbaarheid  van het alignement 

onder zowel natte- droge condities. Voor de verkeersfunctie op stroomwegen kan 

lichtreflecterend asfalt de openbare verlichting in elektrisch vermogen reduceren omdat een 

verhoogde luminantie-adaptatie plaats vindt. Het kan tevens dienen als accentuering van 

conflictzones op rotondes en kruispunten. Het kan hierdoor in belangrijke mate de veiligheid 

van ons wegennetwerk verbeteren en tegelijk het energie behoefte reduceren. 

De uitdaging in de nabije toekomst van licht reflecterende asfalt soorten als KonwéBright is 

een optimalisatie te bewerkstelligen van lichtheid en textuur met de optredende belichtingen. 

Met andere woorden een vergaande synergie van asfaltinnovatie en verlichtingstechniek met 

behoud van de civiele functionele eigenschappen van het asfalt en zelfs een verbetering van 

het veiligheidsniveau van de weg.  

 

4. Vertalen van luminanties gemeten op proefsamples naar de praktijk. 

 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven is het de doelstelling van het onderzoek het 

vaststellen van een behandelmethode voor laboratorium proefkernen zodanig dat op deze 

kernen reflectiewaarden kunnen worden gemeten die voldoende zeggingskracht hebben voor 

in praktijk gelegd asfalt.  

Als ondernemer in de asfaltwegenbouw is KWS van mening dat nadat een materiaal 

(mengsel) is gelanceerd ook op korte termijn een mengsel ontworpen dient te kunnen worden 

                                                           
1 CIE: Commission internationale d’éclairage  - Technical report 66 – 1984 – Road surfaces and Lighting  

 



dat aansluit bij de klantwens qua vraagspecificaties en beleving. Binnen de ontwikkeling van 

een hierbij passende methode zijn de volgende stappen gezet;  

1. Het bepalen van luminantie-waarden van enige tijd door verkeer belaste lichte 

wegdekken. 

2. Het bepalen van luminantie-waarden van in het laboratorium vervaardigde 

proefstukken. 

3. Het ontwikkelen van een behandelmethode voor laboratorium kernen zodat deze qua 

oppervlakeigenschappen overeenkomen met enige tijd door verkeer belast 

vergelijkbaar asfalt. 

4. Het verband bepalen tussen de `full scale` metingen en de metingen op laboratorium 

kernen.  

 

De gedacht achter de punten 1 t/m 3 is als volgt: full scale metingen zijn duur en tijdrovend en 

kunnen uitsluitend met slechts beperkt beschikbare en geëigende apparatuur en onder 

geschikte condities worden uitgevoerd. Indien echter het verband tussen metingen op lab 

schaal en full scale metingen vastligt kan op basis van in het laboratorium gemaakte 

proefstukken de reflecterende eigenschappen van het mengsel worden bepaald en zo nodig 

geoptimaliseerd (nieuwe mengsels of mengsels met aangepaste samenstelling dan wel 

kwalificaties).  

Binnen InfraLinQ, een stafafdeling van KWS-Infra, is een werkgroep actief, welke zich 

specifiek met de ontwikkeling van beschreven methode heeft bezig gehouden. Hierbij is 

steeds het streven geweest om het “oppervlak” van proefstukken een dusdanige bewerking te 

laten ondergaan, dat het kernoppervlak zodanig licht reflecteert dat dit gelijkwaardig is aan 

een in de praktijk gerealiseerd en enige tijd door verkeer belast wegoppervlak. Hiertoe dient 

het op de asfaltoppervlak van de kern aanvankelijk aanwezige bitumenfilm mechanisch te 

worden verwijderd. De uitdaging is het vinden van de juiste methode voor het behandelen van 

dit kern oppervlak. 

Er zijn diverse methoden getest waarbij visueel is beoordeeld in hoeverre het ontstane 

oppervlak overeenstemt met een boorkern oppervlak. De kernen zijn geboord uit weg-

gedeelten welke al een aantal jaren door verkeer zijn belast, en welke naar verwachting qua 

textuur representatief zullen zijn. De geteste methoden voor behandelen van het kern 

oppervlak zijn respectievelijk: 

1. zandstralen van de ruwe zijde van de kern 

2. borstelen van de ruwe zijde van de kern 

3. licht stralen van het gezaagde oppervlak van de kern 

 

Hieronder zullen de verschillende behandelmethoden inclusief voor- en nadelen worden 

beschreven.  

 

 



ad  a) Zandstralen van de ruwe zijde van de kern:  

Het zandstralen van proefstukken is relatief eenvoudig uitvoerbaar. Lastig tijdens het 

zandstralen is dat ondanks het feit dat getracht wordt het proefstuk zo gelijkmatig mogelijk te 

stralen, er toch plekken kunnen ontstaan waar meer en minder zwaar wordt gestraald. Het 

slijtagebeeld bleek niet altijd gelijkmatig te zijn, en in die zin beperkt representatief. Indien de 

kwantitatief verkregen informatie op basis van gestraalde kernen wordt beschouwd blijkt dat 

de spiegelfactor S1 (ca 0.15
-
/-) erg laag is ten opzichte van spiegelfactoren zoals deze in de 

regel in de praktijk worden gemeten (zie tabel 1). Op basis van ervaringen met het meten van 

lichttechnische grootheden in combinatie met spiegelfactoren achten wij de overige gemeten 

grootheden, Rl, Qd en Qo, niet erg betrouwbaar. 

 

ad  b) Borstelen van de ruwe zijde van de kern:  

Door middel van het borstelen van de ruwe zijde van de proefstukken met zand en een kleine 

hoeveelheid oplosmiddel werd het proefstukoppervlak behandeld. Dit geeft een oppervlak dat 

optisch beter overeenkomt met enige tijd door verkeer belast asfalt dan methode a. Methode b 

is echter wederom een handmatige methode en daarmee is reproduceerbaarheid een gevoelig 

punt. De S1 waarden gemeten op de geborstelde kernen liggen rond de 0.24. Dit zijn waarden 

die beter in de buurt komen van onder praktijkomstandigheden belast asfalt (S1 tussen de 0.30 

en de 1.30) maar nog steeds laag zijn.  Dit bracht ons tot de conclusie nog een derde methode 

in de beschouwing mee te nemen; het licht stralen van het gezaagde oppervlak van de kern.  

 

ad  c) Licht stralen van het gezaagde oppervlak van de kern: 

 

Er bleef toch nog een nadeel kleven aan de tot nu toe besproken methoden. Uit visuele 

beoordeling van de oppervlakken van gyrator vervaardigde proefstukken blijkt met name het 

asfalt aan boven en onder oppervlak erg gevoelig voor ontmenging. Dit blijkt duidelijk 

waarneembaar bij vergelijking van het kern oppervlak met een gezaagd oppervlak (zie figuur 

6). Dit pleit voor het gebruiken van het gezaagde proefstukoppervlak omdat dit gezaagde 

oppervlak een goed homogene spreiding van het witte materiaal laat zien. Het asfaltoppervlak 

is echter na zagen erg glad ten opzichte van de praktijk vervaardigd asfalt. Indien we deze 

gezaagde kant echter licht stralen, blijkt de overeenkomst met onder praktijk omstandigheden 

vervaardigd en belast asfalt een verrassend goed te zijn. Dit blijkt kwantitatief te worden 

ondersteund na meting van de spiegelwaarden (S1, zie tabel 1).  

Door de gezaagde oppervlakken licht te stralen en niet zwaar zoals bij methode a blijft tevens 

de variatie die kan ontstaan door de handmatige behandelwijze beperkt.   

De methode blijkt geschikt om op laboratorium schaal reproduceerbare proefstukken te 

maken voor het bepalen van de lichttechnische eigenschappen. Omdat in de praktijk altijd 

sprake is van randeffecten zoals vervuiling en verschillen in slijtage is het van belang dat de 

lichttechnische potentie van asfaltmengsels op een uniforme wijze kan worden vastgesteld.  



 

Figuur 6: Een vergelijking van het  oppervlak van een laboratorium kernen; boven: het boven- en onder- 

oppervlak,  onder; het bijbehorende gezaagde oppervlak. In het boven- en onder- oppervlak zien we ontmenging, 

met name AC Surf mengsels zijn hier gevoelig voor.  

 

Vergelijking van de verschillende licht reflecterende grootheden op basis van metingen op 

behandelde kernen ten opzichte van de praktijk.  

      
                 Behandeling testmetode # op KonwéBright  11B                  

      
 1 2 3 referentie  
 Zandstralen Borstelen Zagen + Praktijk  

Luminantie   licht stralen  eenheid 

Rl 34 29 25 22 mcd.m-2.lx-1 

Qd 97 118 135 91 mcd.m-2.lx-1 

Qo 0.088 0.094 0.166 0.111 cd.m-2.lx-1 

S1 0.150 0.236 0.395  0.550 
-
/- 

      
   Behandeld materiaal:  kern rond 150, SMA 11B 30 

v
/v% granusil  

      
 

Tabel 1: een vergelijk tussen de lichttechnische grootheden gemeten aan kernen met als referentie de praktijk 

situatie.  

De reflectiemetingen welke InfraLinQ tot nu toe heeft laten vaststellen, zijn allen gemeten op 

gyrator vervaardigde profstukken met een diameter van 150 mm.  

Zoals aangegeven zijn op alle proefstukken na behandeling (verschillende methoden) de 

lichtreflectie grootheden vastgesteld (S1, Rl, Qo en Qd), evenals op in praktijk enige tijd door 

verkeer belast asfalt, zie tabel 1.  Uit de vergelijking van alle meetresultaten blijkt methode c, 

het licht stralen van het gezaagde oppervlak van een proefkern, de meeste potentie te bezitten. 

De witte elementen zijn hier netjes gespreid over het oppervlak (geen ontmenging) en door 

het lichte stralen blijft de invloed van de handmatigheid beperkt. De spiegelwaarde S1 blijkt 

met een waarde van ≥0.55 overeen te stemmen met S1 waarden zoals deze voor praktijk-

situaties worden gemeten. Ook de overige gemeten luminantie-waarden gemeten op de kern 

behandeld met methode c geven goede overeenkomst met enige tijd door verkeer belast in de 

praktijk aangebracht asfalt. Omdat de referentie situatie zoals genoemd in tabel 1 nog slechts 

één jaar in gebruik is, verwachtten we dat de hierop gemeten S1 waarde nog wel licht zal 

zakken, waarbij de Qo waarde naar verwachting nog enigszins zal toenemen. In dat geval 

komen de waarnemingen op basis van “referentie situatie”  en “methode c” nog dichter bij 

elkaar te liggen. Er dient te worden genoemd dat het verstandig is om nog enigszins met de 



methode “licht stralen” te experimenteren (iets meer en/of minder stralen) om aldus de 

methode nog enigszins te optimaliseren.  

 

De door KWS-Infra ontwikkelde vier soorten reflecterende mengsels: 

De vier soorten ontwikkelde mengsels betreffen respectievelijk:  

1. KonwéBright als SMA 11 variant 

2. KonwéBright als AC Surf 11 variant 

3. SMA 11 reflectief  

4. AC Surf 11 reflectief  

 

De KonwéBright mengsels (nummers 1 en 2) worden met volledig witte toeslagstoffen 

gemaakt. Deze mengsels zullen niet overal (binnen alle verkeersklassen) worden geadviseerd 

omdat de licht steenslagsoorten nu eenmaal andere kwalitatieve eigenschappen hebben dan de 

gebruikelijke steenslagsoorten als Porfier, Morene en Bestone (denk aan polijstgetallen en 

verbrijzelings-getallen).  

Het tweede duo mengsels, SMA 11 en AC Surf 11 reflectief, hebben enigszins lagere reflectie 

waarden in vergelijking met de KonwéBright’s. De mengsels voldoen echter wel aan de eis 

zoals deze in de regel in bestekken worden gesteld (Q0>0.09). Deze mengsels bevatten in de 

steenfractie ca. 70 
v
/v% porfier voor het SMA mengsel en 70 

v
/v% bestone bij de AC surf 

variant.  Daarmee zijn deze mengsels geschikt voor de zwaarste verkeerklassen.  

Alle mengsels hebben een grootste korrel van 11 mm, dit sluit aan voor wat in de regel wordt 

gevraagd binnen bestekken als deklaag.  

 

5. Conclusies:  

 

De visuele waarneming verzorgt voor een belangrijk deel de benodigde informatie voor de 

verkeersdeelnemer zodat deze zich veilig en met voldoende comfort door het verkeer kan 

bewegen. Lichtreflectie is nauw betrokken bij de visuele waarneming. Het is daarom 

belangrijk de reflectie-eigenschappen van wegverhardingsmaterialen nauwkeurig te 

kwantificeren. 

Het meten en vaststellen van reflectie-eigenschappen van wegdekken is voor Nederland 

relatief nieuw alhoewel al op meerder locaties sterker reflecterende deklaag-mengsels zijn 

toegepast. Een belangrijke omissie hierbij is het ontbreken van een methode om metingen te 

doen op laboratorium samples en deze op betrouwbare wijze te kunnen vertalen naar praktijk 

situaties. KWS meent hierin een stap te hebben gezet door de hier beschreven methode te 

ontwikkelen.  

Ten aanzien van licht en reflectie belangrijke luminantie grootheden betreffen: Qo (gemiddel-

de luminantie), Qd (dagzichtbaarheid), Rl (nachtzichtbaarheid) en S1 (spiegelfactor). 



Opdrachtgevers vragen tegenwoordig in bepaalde bestekken een gemiddelde luminantie 

groter of gelijk aan 0.09 [cd.m-2.lx-1]. Een waarde die gehaald wordt door alle hier genoemde 

mengsels en waaraan in de regel voldaan kan worden door toepassing van 30 
v
/v % echt witte 

steenslag in de mineraal fractie van het mengsel.  

In de totale ontwikkelingsfase van de lichtreflecterende mengsels is als belangrijkste stap een 

methode ontwikkeld om lichtreflecterende eigenschappen te meten op laboratoriumkernen en 

deze met voldoende betrouwbaarheid te kunnen vertalen naar luminantie waarden voor 

praktijksituaties. Een aantal methoden om oppervlakken van kernen te behandelen is binnen 

de methode getest. Van behandelde kernoppervlakken zijn lichttechnische grootheden bepaald 

en vergleken met lichttechnische grootheden gemeten in praktijksituaties. De spiegelfactor S1 

speelt een belangrijke rol om te beoordelen of behandelmethoden van kernoppervlakken 

daadwerkelijk qua lichttechnische grootheden representatief zullen zijn voor het voorspellen 

van luminanties van enige tijd door verkeer belaste asfalt wegoppervlakken. De methode licht 

stralen van gezaagde laboratorium proefstukken kwam langs deze wijze als beste uit de bus. 
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