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Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer van de 40e jaargang van het blad 
Asfalt. En het eerste nummer van de VBW, de Vakgroep 
Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. De vakgroep is 
op 1 juli 2012 ontstaan na de fusie van de in 1928 opgerichte 
VBW-Asfalt met Bouwend Nederland. 

Met de fusie hebben beide partijen de wens ingevuld om te 
komen tot één grote, sterke bouworganisatie, die efficiënt 
richting geeft aan wet- en regelgeving rond asfalt; een primaire 
activiteit. Bij de uitwerking van de regelgeving vormen de 
techniek en de duurzaamheid de belangrijkste pijlers. 

Een andere primair doel is de bevordering van de toepassing van 
het product asfalt. Daartoe organiseert de vakgroep de jaarlijkse 
Asfaltdag, waarvan in dit nummer het verslag van de bijeenkomst 
in 2012 is opgenomen, beheert websites en geeft publicaties als 
het blad Asfalt uit. Asfalt is het vakblad waarin ontwikkelingen 
rond het product asfalt worden gepubliceerd. Ontwikkelingen 
op alle gebieden van de keten van grondstoffen, via productie 
en verwerking tot en met het hergebruik. En waarin uiteraard 
ook melding wordt gemaakt van veranderende regelgeving. Alle 
artikelen zijn digitaal toegankelijk gemaakt zodat de onderwerpen 
eenvoudig zijn terug te zoeken.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Bij de opening bracht de dagvoorzitter, 
Jolande Baudet van RWS Dienst 
Infrastructuur, direct de sfeer in de zaal. 
Met haar aftrap werd de toon gezet van 
een dag waar in een ontspannen sfeer 
een enorme hoeveelheid informatie over 
de deelnemers zou worden uitgestort. 
Een aantal bijdragen is via een apart 
artikel in dit nummer opgenomen. 
Van andere voordrachten volgt hier-
onder een samenvatting.

Belang precisiedata
Stefan Vansteenkiste van het OCW 
(Opzoekings Centrum voor de Wegen-
bouw) deed verslag van zijn ervaringen 
bij de beoordeling van proefresultaten 
op bitumineuze bindmiddelen. Maar de 
achterliggende boodschap was dat deze 
ervaringen mogelijk ook voor andere 
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proeven gelden. Na een toelichting op 
een aantal definities werd ingegaan op 
de analyse van beschikbare precisiedata 
van proefmethodes van vooral polymeer 
gemodificeerd bitumen (PmB). Daaruit 
volgde dat de nauwkeurigheden die in 
het verleden werden vastgesteld soms 
van toepassing werden verklaard op 
nieuwe producten. Ook de effecten van 
veranderingen in meetapparatuur en 
procedures, die per land kunnen 
verschillen, blijken invloed te hebben. 
De CEN commissie waaronder de 
verkenning viel, heeft daarop besloten 
data te verzamelen uit literatuur en 
ringonderzoeken. Het belang van de 
kennis van de precisie werd geïllus-
treerd aan de hand van de impact van 
imprecisie bij het vastleggen van grenzen 
of (prestatie)klassen. 

Kennis van de precisie is ook van belang 
om het onderscheidend vermogen en 
bijgevolg de inzetbaarheid of zeggings-
kracht van een proef te bepalen. Bij de 
beoordeling van de uitkomst van een 
proef, de vastgestelde waarde, moet 
rekening worden gehouden met de 
spreiding om onterechte goed- of af-
keuring te voorkomen. Een spreiding die 
bestaat uit een combinatie van de proef- 
uitvoering en het onderzochte product.

Stroefheid en polijsten
Om veilig te kunnen rijden is een zeker 
niveau van stroefheid noodzakelijk. Deze 
stroefheid wordt gemeten volgens proef 
72 uit de Standaard RAW Bepalingen.
Alex van de Wall van Infralinq gaf aan 

Dinsdag 11 december 2012 stond in het teken van de Asfaltdag 2012. 
Vertegenwoordigers vanuit alle disciplines van de asfaltbranche kwamen in 
De Flint te Amersfoort bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Het grote 
aantal sprekers dat in het programma vermeld stond maakte al duidelijk dat 
er veel te melden zou zijn. Maar ook dat er per onderwerp maar weinig tijd was 
en de verdieping dus naderhand zou moeten plaatsvinden. Korte presentaties 
vanuit diverse invalhoeken dus. Daarnaast was de ruimte rond de congreszaal 
volledig bezet met 56 bedrijven en organisaties die ieder voor zich voldoende 
noviteiten hadden te melden om langer bij stil te staan. 

In 2010 werd men opgeschrikt door de 
resultaten van sommige stroefheids-
metingen op wegvakken waar de steen 
met de verhoogde PSV- waarde was 
voorgeschreven. De stroefheid op enkele 
van deze wegvakken bleek veel sneller 
achteruit te gaan dan verwacht. Deze 
achteruitgang ging zo snel dat de kans 
ontstond dat stroefheid het maatgevende 
criterium zou worden om de deklaag te 
vervangen. En dat bij een verhoogde eis 
aan de polijstwaarde. Hoe kan dat? RWS 
verhoogde de inspanning om na te gaan 

Apparaat om de PSV waarde te bepalen.

Product A valt volledig in klasse 1
Product B valt gemiddeld in klasse 1 maar 
voldoet deels ook aan klasse 2
Product C valt gemiddeld in klasse 2 maar 
een deel in klasse 1
Product D valt gemiddeld in klasse 2 maar 
een deel in klasse 3 en een deel in klasse 1

dat de stroefheidsontwikkeling en de 
weerstand tegen polijsten van het grove 
aggregaat een relatie hebben. Deze 
weerstand wordt van oudsher vereen-
zelvigd met de polijstwaarde (PSV). Dit 
is een meetwaarde die volgt uit een 
laboratoriumproef op een specifieke 
korrelmaat van de steenslag. Toen eind 
2004 ongelukken plaatsvonden op weg-
vakken waarvan de stroefheid sneller 
achteruit was gegaan dan verwacht, 
heeft RWS de eis aan de polijstwaarde 
verhoogd van 53 naar 58. Sinds die tijd 
is ook onderzoek gestaart naar andere 
mogelijkheden om de ontwikkeling van 
de stroefheid te voorspellen. Inmiddels 
is er voor ZOAB 16 een model, op basis 
van de materialen die in het verleden 
zijn gebruikt, dat aangeeft na hoeveel 
jaar de stroefheid te laag wordt.
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welke factoren de stroefheid beïnvloeden. 
Daarbij werd ook de opdrachtnemer 
via de VBW betrokken en gezamenlijk 
zijn de onderzoeken op monsters uit 
de betreffende wegvakken besproken. 
Deze onderzoeken bestonden o.a. uit het 
bepalen van de PSV-waarde op de steen 
uit de monsters en alternatieve proeven. 
Tot de alternatieve proeven behoren de 
Wehner Schulze en FAP (Friction After 
Polishing). Tevens werd van gedachten 
gewisseld over de verantwoordelijk-
heden van de verschillende partijen. 

Uit de analyses bleek dat de probleem-
vakken vulkanisch materiaal bevatten. 
Maar ook bleek dat de PSV van het
materiaal uit de probleemvakken niet 
overeenkwam met de PSV-waarde van 
de CE-markering. Ondanks dat er nog 
geen echte verklaring kon worden 
gevonden heeft RWS besloten voorals-
nog het vulkanische augiet porfier niet 

meer toe te staan. Maar ook andere 
vulkanische materialen worden als 
risico gezien omdat het volgens het 
huidige model te snel tot gladde 
wegen leidt.

In een gezamenlijk vervolgonderzoek 
worden zowel de karakterisering 
van het steenslag als de modellering 
van de stroefheid verder ontwikkeld. 
Vooruitlopend op dit vervolgonderzoek 
concludeert Van de Wall dat alleen 
de PSV-waarde onvoldoende inzicht 
oplevert om de stroefheidsontwikke-
ling van een weg te voorspellen. Maar 
ook proeven als FAP bieden mogelijk 
onvoldoende soelaas. De basis voor het 
begrip van stroefheid en het verloop 
van de stroefheid ligt in de geologische 
en mineralogische eigenschappen. Die 
zouden vertaald moeten worden naar de 
functionele eisen van een wegoppervlak. 

Om de gewenste wegdekeigenschappen 
daadwerkelijk te realiseren, is het van 
belang dat opdrachtgevers, opdracht-
nemers en leveranciers van de partij zijn 
bij het onderzoek. Daarbij altijd de vraag 
in het achterhoofd houdend: hoe vaak 
gaat het eigenlijk mis?

Nieuwsflitsen
Zelfs in een programma met veel 
sprekers zijn er nog tal van onder-
werpen die over het voetlicht moeten 
worden gebracht. Jan Voskuilen van 
RWS-DVS bracht maar liefst zeven 
onderwerpen voor het voetlicht waar 
Rijkswaterstaat het afgelopen jaar 
aandacht aan besteedde. Daaronder het 
onderzoek aan membranen voor ZOAB 
constructies op stalen bruggen waar 
een 5-puntsbuigproef is ingezet. 
Het resultaat is ingebracht in de 
Richtlijn voor het ontwerp van asfalt 
wegverhardingen op betonnen en stalen 
brugdekken. Een ander onderwerp 
was het vervolg op ‘Functionele eisen 
in contracten (FEC)’ waarin de relatie 
tussen laboratorium, molengemengd 
en verwerkt asfalt wordt gezocht. 
Tevens wordt daarin aandacht besteed 
om het voorspellend vermogen van 
proeven voor schade vast te stellen. En 
meer specifiek wordt nagegaan welke 
functionele proeven mogelijk zijn voor 
de open mengsels SMA en ZOAB. Tot 
slot van dit onderdeel verdient de relatie 
tussen reologische eigenschappen van 
bitumen/mastiek en de levensduur van 
ZOAB aandacht. Daarbij hoort de ont-
wikkeling van het schadecriterium voor 
ZOAB op basis van het LOT (Lifetime 
Optimalisation Tool).

Opstelling Wehner-Schulze proef

Vijf punts buigproef.

Om de gewenste 
wegdekeigenschappen 
daadwerkelijk te realiseren, 
is het van belang dat 
opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en 
leveranciers van de partij 
zijn bij het onderzoek.

Asfaltdag 2012
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Internationale ontwikkelingen
Een panel van internationaal georiën-
teerde deskundigen werd door Jolande 
Baudet bevraagd naar hun ervaringen 
en opgestoken inzichten. De omvang 
van de internationale reizen bleek zeer 
beperkt maar de verkregen kennis en 
kennissen zeer waardevol. Ondanks 
dat blijkt dat overal een andere aanpak 
en visie bestaat, is er wel degelijk een 
trend te ontdekken. Bijvoorbeeld de 
opkomst van de computerberekeningen 
met eindige elementenprogramma’s. En 
het toenemende gebruik van polymeer 
modificaties, waarin Nederland duidelijk 
achter loopt. Daar staat weer tegenover 
dat Nederland met duurzaamheid via 
hergebruik een koppositie inneemt. 
Evenals het functioneel specificeren 
en de toepassing van ZOAB. 
Duidelijk werd dat nieuwe ontwikkeling- 
en en technieken moeten worden 
opgepakt en conservatisme, vasthouden 
aan het oude, moet worden uitgebannen. 
Veranderingen in de markt, de rol 
van leverancier en opdrachtnemer/
opdrachtgever, zullen mede door de 
internationalisering leiden tot keuzes 
voor nog onbekende methoden. 

De aanbiedingsprijs als enige gunnings-
criterium past daar niet meer in. Wel 
de ontwikkeling van het programma 
DuboCalc om de duurzaamheidseffecten 
van verschillende oplossingen te verge-
lijken en te waarderen. Rijkswaterstaat 
gaat dit systeem in 2013 inzetten op 
alle werken waar duurzaamheidswinst 
is te verwachten. Een jaar later, zo is 
de bedoeling, wordt het op alle werken 
ingezet.

Ontzorg de gemeenten! 
Een oproep van Gerard van den Hengel, 
wethouder van de gemeente Barneveld, 
aan alle aannemers. Barneveld is een 
doorsnee gemeente en de voorbeelden 
die hij aanhaalde zullen bij alle aan-
wezige gemeentevertegenwoordigers 
een gevoel van herkenning hebben 
opgeroepen. De essentie van zijn betoog 
was de ontwikkeling van een uitvoerings- 
naar een regiegemeente. De gevolgen 
illustreerde hij aan de hand van het 
verloop van de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Harselaar. Het eerste 
deel van dit terrein dateert uit de 
zestiger jaren en het is in de zeventiger 
jaren uitgebreid met Harselaar Oost.

Het westelijke en oudste deel is in 2011 
en 2012 gerevitaliseerd. De ondergrond-
se waterhuishouding en het rioolstelsel 
zijn vernieuwd en verbeterd, de wegen 
zijn aangepakt en de aansluiting met de 
ontsluitingswegen zijn verbeterd door 
aanpassingen in de kruisingen en het 
realiseren van een megarotonde. 
De komende jaren worden kostbare 
ingrepen voorzien om het gehele gebied 
optimaal te laten functioneren. De voor-
bereidingen zijn jaren geleden, toen de 
gemeenten zelf nog veel uitvoeringstaken 
op zich namen, gestart. Gedurende de 
voorbereidingen werden de plannen, en 
daaraan verbonden financiering, bijge-
steld en aangepast. Inmiddels is er veel 
geld besteed aan de voorbereidingen 
waarin externe adviezen een toenemend 
aandeel van de financiering opslokten. 
Er is echter nog geen bouwer bij het 
proces betrokken, terwijl de zorgen over 
gemeentelijke financiën toenemen en 
het risico dat er daardoor een streep 
door het project wordt gehaald ontstaat.
De les uit deze ervaringen is dat de 
deskundigheid van partijen die het 
project eventueel kunnen uitvoeren 
onvoldoende wordt gebruikt. 

De ontwikkeling van uitvoerende naar 
een regie voerende gemeente betekent 
dat de ambtenaren veel deskundigheid 
op verschillende terreinen moeten 
bezitten. Specifieke vakinhoudelijke 
kennis wordt van buiten gehaald. Daarbij 
ligt onzekerheid over de totale kosten en 
onduidelijkheid over verantwoordelijk-
heid op de loer. 
Voor de uitvoerende opdrachtnemers 
ligt hier een kans. Afwachten tot de 
gemeente zijn huiswerk klaar heeft en 

Panelgesprek met v.l.n.r. Jolande Baudet (gespreksleiding), Tine Tanghe, 
Arian de Bondt, Egbert Beuving, Christ van Gurp en Jan Voskuilen.

Gerard van den Hengel (rechts) ontving uit 
handen van de voorzitter van de werk-
groep Evert de Jong (links) het eerste 
exemplaar van het rapport ‘Laagtem-
peratuurasfalt (LTA) voor een duurzame 
verharding’.

Veranderingen in de markt, de rol van leverancier en 
opdrachtnemer/opdrachtgever, zullen mede door de 
internationalisering leiden tot keuzes voor nog 
onbekende methoden.
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daarop een offerte uitbrengen is verleden 
tijd. Ondernemers die hun deskundig-
heid tijdig inzetten om oplossingen aan 
te dragen krijgen een voorsprong. Zowel 
op hun collega’s als op de gemeentelijke 
organisaties. 

Daarnaast is het heel goed mogelijk 
dat investeringsbeslissingen door de 
overheid eerder worden genomen als 
de werkelijke kosten bekend zijn. Vooral 
als er bespaard wordt als ondernemin-
gen totaalaanbiedingen doen, inclusief 
beheer en onderhoud. Want ook daar 
geldt dat vaak dubbele kosten gemaakt 
moeten worden als de gemeente eerst 
zelf de plannen maakt zonder de 
kennis van de aannemer over de meest 
optimale realisatie.

Kortom, zet als opdrachtnemer de 
kennis in om mee te denken over de 
beste oplossing. Steek energie in het 
vroegtijdig meedenken met de gemeen-
te en doe voorstellen over oplossingen 
en financiering. Met andere woorden: 
ontzorg de gemeente!

Bitumen
Jeroen Besamusca van Kuwait 
Petroleum ging vanuit bitumen in op 
het samenspel met vulstoffen. Daar-
bij attendeerde hij op de ervaring dat 
verandering van het bindmiddel in een 
asfaltconstructie soms een dramatisch 
effect kan hebben als dit niet past bij de 
gebruikte vulstof. Met andere woorden 
als het niet compatibel is. De nieuwe 
bindmiddelspecificaties, performance 
grading, die nu ontwikkeld worden 
binnen de Europese normalisatie orga-
nisatie CEN, zullen een beperkt voor-
spellend vermogen hebben als 

de compatibiliteit met de toegepaste 
vulstof niet meegenomen wordt in het 
vooronderzoek. 

Dichtheid is altijd beschouwd als een 
van de belangrijkste parameters voor 
de kwaliteit van asfalt. Maar met de 
opkomst van de open mengsels is meer 
aandacht nodig voor de contactvlakken. 
Het optimale contactvlak wordt bepaald 
door de smering tijdens verdichten. 
Smering tijdens de verdichting is sterk 
afhankelijk van het samenspel tussen 
bindmiddel en vulstof. Ook hier geldt de 
compatibiliteit als een nieuw in te voe-
ren parameter om betere asfaltmeng-
sels te verkrijgen. Het optimale contact-
vlak is afhankelijk van de temperatuur 
tijdens verdichting, die anders kan zijn 
dan de welbekende EVT (equivalente 
viscositeit temperatuur). Meting van de 

contactvlakken is mogelijk tijdens het 
vooronderzoek door asfaltkernen in de 
lengte in schijven te zagen en de ligging 
van het aggregaat te analyseren.
Samenwerking tussen alle disciplines 
die de asfalteigenschappen bepalen, 
aggregaat, vulstof, bindmiddel, asfalt-
producent en opdrachtgever, zal Neder-
land een stap vooruit helpen in veiliger 
wegenbouw.

Tine Tanghe van Nynas meldde dat de 
bitumenleveranciers producten ontwik-
kelen die afgestemd zijn op de gewenste 
asfalteigenschappen. De Europese 
normen voor bitumen beschrijven de 
standaardbitumen voor gebruikelijke 
toepassingen. Opdrachtgevers met 
bijzondere vereisten kunnen bijkomende 
eisen vragen naast de normen. Daarbij 
kan gedacht worden aan haventerreinen 

Multi Stress Creep Recovery test: 
18 verschillende vulstoffen, drie straight 
run bitumen en een bijna altijd beter 
presterende PmB. Wijziging van vulstof 
kan tot een groot kwaliteitsverschil leiden.

Haven Hamburg. Containerhaven met extreme eisen aan weerstand tegen 
permanente deformatie.

Impressie van de nieuwe Botlekbrug, de grootste beweegbare brug in Europa
Twee overspanningen van 87,35 meter breed.
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met extreme belastingen. Maar ook 
voor specifieke producten wordt een 
bijbehorende bitumen gekozen. 
Bijvoorbeeld bitumen voor LTA op basis 
van schuimbitumen. De normen zijn een 
prima start om een zekere kwaliteit te 
beschrijven. Omdat de grondstof bitu-
men deel uitmaakt van een lange keten 
om te komen tot een prestatie is betrok-
kenheid van de partijen in die keten van 
belang. Want een hogere kwaliteit is te 
leveren: vraag er naar! 

MaVa ‘On the move’
De presentatie van Egge van Huizen van 
Ballast-Nedam over de realisatie van 
het MaVa project van de Maasvlakte tot 
Vaanplein was een vervolg op de 
toelichting op de voorbereidingen van dit 
DBFM contract een jaar eerder. 
De uitvoering van de nieuwe Botlekbrug 
is het huzarenstuk binnen het project. 

Verder omvat het werk onder andere de 
volgende werkzaamheden:

  Grondwerken 2.200.000 m3

  Zandleverantie 800.000 m3 
  Secundaire bouwstoffen 450.000 m3

  Verticale drainage 3.400.000 m1 
  Paalmatras      60.000 m2

  Funderingsmateriaal 300.000 ton
  Asfaltonderlagen:    550.000 ton
  Asfaltdeklagen:    200.000 ton

  Geluidschermen       11.750 m2

Bij het ontwerp van de wegverharding 
is de kwaliteit van de bestaande infra-
structuur geïnventariseerd en zijn de 
gegevens aangevuld met valgewicht 
deflectiemetingen, asfaltboorkernen en 
het vastleggen van het digitaal terrein 
model. Bij het verhardingsontwerp 
moest rekening worden gehouden 
met verkeersprognoses tot 2035 en 
een aandeel zwaar verkeer van 30.000 
tot 40.000 vrachtbewegingen per dag. 
Daarmee behoort de A15, waar het 
MaVa project deel van uitmaakt, tot de 

zwaarst belaste wegen van Nederland. 
Voor de dimensioneringsberekening is 
het programma CARE aangevuld met 
het nieuwe OIA (Ontwerp Instrument 
Asfaltverharding). Uitgangspunt is het 
gebruik van EcoSTAB dat voor een groot 
deel bestaat uit herbruikt materiaal. Dit 
vloeit voort uit de life cycle gedachte die 
ten grondslag ligt aan het ontwerp en de 
uitvoering. Bij de dimensionering van de 
constructie zijn zowel de theoretici als 
praktijkmensen met elkaar aan de slag 
gegaan. Daaruit volgde dat er een ver-
scherpte toetsing op de ingangscontrole 
van alle grondstoffen moest komen. 

En ook tijdens de uitvoering is de 
kwaliteitscontrole intensiever dan 
gebruikelijk om het meerjarig 
onderhoud zoveel mogelijk te beperken. 
De opdrachtnemer is 25 jaar verant-
woordelijk voor de beschikbaarheid. 
De asfaltopbouw bestaat uit vijf lagen 
waarvan de te ontwikkelen poreuze 
deklaag apart is ontwikkeld om een 
langere levensduur te halen. Hierbij is 
de opdrachtgever Rijkswaterstaat nauw 
betrokken, evenals diverse onder-
zoeksinstellingen.

Realisatie van een werk in een bedrij-
vige omgeving vereist overleg met veel 
stakeholders met diverse, soms tegen-
strijdige, belangen. Dat is zichtbaar in 
de vereiste 2.000 vergunningen. Om het 
werk te verwerven moet de beste aan-
bieding worden neergelegd. In dit geval 
speelde een korte bouwtijd en hinder-
vrije uitvoering een belangrijke rol. Als 
het werk dan gegund wordt moet in zeer 
korte tijd een organisatie van ongeveer 
350 man worden opgetuigd. Een organi-
satie die de detaillering tijdens het werk 
nog moet verzorgen. 

Bij de overgang van realisatie naar 
exploitatie wordt een groot deel van de 
aanneemsom overgemaakt (beschik-
baarheidsvergoeding). Op de uitvoering 
ligt een zware druk om dat moment zo 
snel mogelijk te bereiken. Maar zonder 

Principe verhardingsopbouw

ZOAB 
(te ontwikkelen poreuze deklaag)

Winter STAB

EME
10/20 MultiGrade en
30 % P.R.

Fundering
250 mm
E = 600 MPa
Hydraulisch menggranulaat/
betongranulaat

Zand
E = 120 MPa

het risico te verhogen op boetes wegens het 
niet beschikbaar zijn in de exploitatiefase. 
Want die boetes zijn extreem hoog.

De uitvoering komt altijd wel onverwachte 
zaken tegen. Zo was in dit zettingsgevoelige 
gebied wel bekend dat de aanwezige asfalt-
verharding niet gelijkmatig van opbouw zou 
zijn. Maar de aangetroffen asfaltlaagdikten 
tot 1,80 meter overstegen toch de verwach-
tingen. 

Omdat de grondstof bitumen deel uitmaakt van een lange 
keten om te komen tot een prestatie is betrokkenheid van de 
partijen in die keten van belang. Want een hogere kwaliteit is 
te leveren: vraag er naar!

Jolande Baudet, dagvoorzitter, visualiseert 
de abstracte getallen. 
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Innovatieafdelingen van bedrijven 
hebben altijd wel een paar ingenieuze 
koppen in huis die goed zijn in het 
ontwikkelen van nieuwe meetappara-
tuur om vervolgens uit te zoeken of er 
belangstelling voor bestaat. Dat is de 
verkeerde weg. Tegenwoordig werken 
we gelukkig steeds meer vraag gestuurd 
en luisteren we beter naar de wensen 
van de klant. 

Na de oorlog was Nederland een land 
in opbouw. Door de snelle toename van 
de bevolking en economie ontstond een 
grote behoefte aan nieuwe infrastruc-
tuur en het was daarom logisch dat de 
focus lag op de constructie van wegen 
en op de structurele kant van metingen. 
Tegenwoordig hebben we nog steeds 
veel aandacht voor de draagkracht van 
de wegen. Niet alleen om te kijken of 
de restwaarde nog in orde is, of welke 
versterkingsmaatregel bij een oude weg 
nodig is, maar ook om te verifiëren of de 
opdrachtnemer inderdaad heeft aange-
legd wat hij beloofde aan te leggen. 

Maar we kunnen veel meer meten; 
teveel eigenlijk. Waar zouden we ons 
moeten concentreren? We zijn van huis 
uit gewend om heel veel aandacht te 
schenken aan de materiaalmengsels en 
bouwstoffen die we in wegen toepassen. 
Dat betekent dat we regelmatig de kor-
relverdeling, samenstelling of dichtheid 
van een asfaltmengsel toetsen. Alle 
ervaringen die we met deze metingen 
hebben opgedaan hebben we opge-
slagen en toegankelijk gemaakt in de 
Standaard RAW Bepalingen. Maar met 

Met de komst van de nieuwe contractvormen is er steeds meer aandacht voor 
de eisen en wensen van de gebruikers. Het is mogelijk om met voertuigen 
uitgerust met een scala aan instrumenten al rijdend gegevens te verzamelen 
over het wegdek maar ook verkeersborden en bermen. De relatie tussen al 
die meetgrootheden en de gebruikerseisen is onontbeerlijk om te weten, 
wat we moeten meten. En het wegenbouwjargon moet worden omgezet in 
klare taal om budgetten voor beheer en onderhoud zeker te stellen.

Wat kunnen we meten? 
Wat willen we weten?

Christ van Gurp; KOAC-NPC

de komst van de nieuwe contractvormen 
is er steeds meer aandacht voor de ei-
sen en wensen van de gebruikers en de 
daarvan afgeleide functionele eisen. Van 
de diverse gebruikersgroepen die zijn te 
onderscheiden, is die van de weggebrui-
kers verreweg de grootste. Dagelijks 
maken miljoenen mensen gebruik van 
de openbare weg. Welke eisen zou deze 
weggebruiker aan de weg stellen? Uit 
ervaring weten we dat hij niet zo geïn-
teresseerd is in de draagkracht of in de 
hoeveelheid scheurvorming. De weg-
beheerder echter, heeft hier wel zeer 
grote belangstelling voor. De kwaliteit 
van het wegdek boeit de weggebruiker 
des te meer. De weg moet voor hem vlak 
en stroef zijn, zodat hij geen problemen 
heeft met sturen en remmen en een 

comfortabele en veilige reis kan maken. 
Een stil wegdek vindt de weggebruiker 
ook prettig, al is het alleen maar dat stille 
wegdekken meestal open wegdekken 
zijn en dus tijdens een regenbui minder 
spat- en stuifwater opwerpen dan een 
dicht wegdek.

Op basis van deze gebruikerseisen kan 
de aannemer nog geen weg bouwen en 
weet de leverancier niet welke bouw-
stoffen hij moet leveren. Er is dus drin-
gend behoefte aan eenduidige relaties 
tussen de gebruikerseisen en meetbare 
kwaliteitsbepalende indicatoren op con-
structie- en materiaalniveau, zodat we 
daarna weten wat we moeten meten. De 
meetparameters moeten bij voorkeur op 
het wegdek en onder verkeer gemeten 

Tussen het verkeer meten van kwaliteit wegdek maar ook bebording en wegbermen
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kunnen worden. Gaten boren is ten 
eerste tijdrovend, maar ten tweede ook 
destructief. Omdat de analyse van de 
meetdata meestal op kantoor gebeurt, 
levert een trage analyse doorgaans geen 
onoverkomelijke hindernissen op. Het 
moet natuurlijk niet zo zijn dat de ana-
lyse zo complex is, dat de uitwerking tot 
relevante meetresultaten pas weken na 
de metingen beschikbaar komt.

Op het hoofdwegennet is, vanwege het 
gebruik van ZOAB, rafeling een van 
de belangrijkste kwaliteitsbepalende 
indicatoren. Op dit wegennet willen we 
graag informatie hebben over de locatie 
van de schade, de omvang en ernst 
ervan, maar ook hoe de schade in de tijd 
toeneemt. De informatie over de huidige 
status en het verloop in de tijd zijn van 
vitaal belang met het oog op planning 
van het onderhoudsmoment en de best 
passende maatregel.

De vraag is: Wanneer moet de meting 
worden uitgevoerd en welke meting kan 
het beste worden ingezet? Rafeling is 
het verlies van stenen uit het wegop-
pervlak. Met een visuele inspectie kan 
daarom een indruk over de schade 
worden verkregen. Uit de praktijk blijkt 
echter dat, ondanks verwoede pogingen 
om resultaten van visuele inspecties van 
rafeling consistent te maken, er toch 
altijd sprake is van een lage reprodu-
ceerbaarheid. Daarnaast zijn inspecties 
te voet op drukke wegen natuurlijk 
uit den boze. Een snellere en veiligere 
methode bestaat uit de inzet van 
ARAN-achtige systemen. 

Deze meetsystemen zijn uitgerust met 
een scala van instrumenten om onder 
verkeer tal van wegdekeigenschappen 
en andere zaken, zoals verkeersborden 
vast te leggen. Steeds meer metingen 
worden met elkaar gecombineerd en 
worden bij steeds hogere meetsnelheid 
ingewonnen. De standaard meetsnel-
heid van stroefheidsmetingen was en is 
50 km/h, terwijl voor het meten van de 
langsvlakheid de viagraaf voortsukkelt 
met een snelheid van een gemiddelde 
fietser. Op het hoofdwegennet worden 
stroefheidsmetingen en langsvlakheids-
metingen tegenwoordig gecombineerd 
met textuurmetingen en zijn rijsnelhe-
den van 70 km/h gebruikelijk. Laag-
diktes kunnen met Ground Penetrating 

Radar onder verkeer worden gemeten. 
Hetzelfde geldt ook al voor draagkracht-
metingen. Hiervoor zijn sinds enige 
jaren geavanceerde, snel rijdende meet-
systemen op de markt gekomen.

Wat betreft rafeling, meten de 
ARAN-achtige systemen de ernst en 
omvang van dit schadebeeld niet direct, 
maar leiden deze af van andere meet-
parameters, waarvan de textuur van 
het wegdek één van de belangrijkste 
is. Meetinstrumenten blijken voor de 
detectie van rafeling van zoab voldoende 
betrouwbare resultaten op te leveren. 
De ontwikkeling van rafelingdetectie-
modellen op andere wegdekken is nog 
in volle gang.

Wanneer van een bepaalde eigenschap 
bekend is dat deze constant in de tijd 
van waarde verandert, is een eenmalige 
meting voldoende om een beeld te krij-
gen van het verloop van de eigenschap. 
De verandering is namelijk lineair. He-
laas is de praktijk complexer en veran-
dert de status van de meeste weg(dek)
eigenschappen niet lineair met de tijd. 
Tijdstippen en hoeveelheid van meetcycli 
moeten zijn afgestemd op het verwachte 
conditieverloop, maar nog meer op de te 
lopen risico’s. Bij toenemende scheur-
vorming zal de kans op toetreden van 
water in de weg toenemen, maar wordt 
de verkeersonveiligheid nauwelijks 
beïnvloed. 

Dat ligt anders met stroefheid. Als een 
bepaald mineraal aggregaat in het 
wegdek onder invloed van verkeer en 
weer gepolijst wordt, neemt de kans op 
een ontoelaatbare lage stroefheid toe. 
Daarmee neemt ook de ongevallenkans 
toe, iets wat zo veel mogelijk moet 
worden vermeden. In deze situatie is dus 
inzicht in de relatie tussen ongevallen-
kans en meetgrootheden onontbeerlijk. 
Sommige relaties tussen gebruikereis 
en meetprestaties op constructie- of 
materiaalniveau zijn keurig vastgelegd. 

In de meeste gevallen ontbreken deze 
relaties echter nog, of zijn slechts ruwe 
handvatten beschikbaar.

Voor de toekomst is het absoluut nood-
zakelijk om relaties te vinden tussen de 
belangrijkste gebruikerseisen en snel 
meetbare en analyseerbare parameters 
op constructie-, materiaal- en bouw-
stofniveau. Op dit moment is het vaak 
nog onduidelijk hoe deze relaties liggen. 
Deze relaties moeten niet alleen voor 
het hoofdwegennet worden bepaald, 
maar ook voor het lokale wegennet. 
Door de jaren heen zijn tal van richtlijnen 
gebaseerd op het hoofdwegennet 
en klakkeloos doorvertaald naar de 
beheerders van lagere ordewegen. De 
relaties tussen technische eisen en 
gebruikerseisen zijn ook nuttig om het 
wegenbouwjargon te vertalen naar voor 
niet-deskundigen begrijpelijke taal. Een 
stroefheidscijfer van 0,35 zegt alleen de 
ingewijden iets en roept geen budget op 
voor herstelmaatregelen. De respons 
zal veel beter zijn, zodra duidelijk wordt 
gemaakt dat het betreffende lage stroef-
heidscijfer leidt tot een verdubbeling van 
de ongevallenkans. Dat is voor iedereen 
klare taal.
We kunnen van alles meten als maar 
duidelijk wordt wat we willen weten, pas 
dan maken we een stap voorwaarts in 
het verzamelen van relevante meetdata.
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Autosnelweg
Overige rijksweg

Stroefheidsklasse

Een lage stroefheid leidt tot meer ongevallen.

METINGEN  Draagkracht weg  Samenstelling  
                 Rafeling  Verdichtingsgraad  Scheurvorming  
Dichtheid  Holle ruimte  Remvertraging  
        Vochtbestand  Spoordiepte  Geluidsniveau  
     Textuurdiepte  Retroflectie markering  Langsvlakheid  
             Stijfheid  PAK-gehalte  Stroefheid  Laagdikte
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ASPARi fase 1
Binnen de vakgroep Construction 
Management & Engineering van de 
U Twente wordt al enige jaren erkend 
dat professionalisering van asfaltver-
werkingsprocessen belangrijk is. 
In 2005 kwamen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers bij elkaar om een 
impuls te geven aan de verbetering van 
het uitvoeringsproces in de asfalt-
wegenbouw. Uit dit initiatief is een 
netwerk opgebouwd, genaamd ASPARi, 
dat staat voor ASphalt PAving, Research 
& innovation. De eerste stappen binnen 
dit netwerk waren: 

1)  De ontwikkeling van een framework 
om meer inzicht in het asfaltuit- 
voeringsproces te krijgen met  
technologieën zoals GPS, laser en 
infrarood. De methode heet het 
‘Process Quality improvement’ (PQi). 
Essentieel in de PQi-cyclus is het 
kenbaar maken van de resultaten aan 
het asfaltteam en het benoemen van 
verbetervoorstellen voor volgende 
projecten (de PQi-cyclus). 

Veranderingen in de wegenbouw dwingen de sector tot professionalisering van 
het asfaltwegenbouwproces. Voorbeelden van de veranderingen zijn de lange-
re garantieperioden, beperkingen in tijd en ruimte om het werk uit te voeren 
en tekorten aan goed opgeleid personeel. Elf wegenbouwbedrijven en de 
Universiteit Twente hebben in netwerk-verband (ASPARi) de missie 
uitgesproken om dit asfaltwegenbouwproces verder te professionaliseren. 
De bedrijven streven naar inzicht in de eigen processen, bedrijfsmatiger 
werken (procedures en methoden), optimalisering van inzet van mensen en 
middelen, betere beheersing van de (proces)kwaliteit en onderscheidbaarheid. 
Historisch gezien leidde optimalisering van asfaltmengsels tot een betere 
voorspelling van levensduren en een betere inschatting van wegenbudget. 
En uiteindelijk heeft dit geleid tot langere levensduren in de praktijk. 
Vele onderzoeken van de TU Delft zijn hier het voorbeeld van. Hetzelfde kan 
gelden voor optimalisering van het uitvoeringsproces. Dit kan leiden tot een 
betere voorspelling van het proces. Een betere organisatie van het proces in 
tijd, geld en kwaliteit. Deze denklijn volgende, kan deze optimaliseringsslag 
in de uitvoering de levensduur positief beïnvloeden met de daaraan gepaarde 
invloed op economie en milieu. Uit de wetenschappelijke inspanningen om de 
variabiliteit bij de uitvoering in kaart te brengen en te verkleinen blijkt dat 
kwaliteitsverbetering mogelijk is. 

ASPARi is paving forward 

Frank Bijleveld 
en André Dorée, 
Universiteit Twente

2)  De ontwikkeling van een logistiek  
model. Met dit model kunnen de 
effecten van hogere of lagere ontlaad-
tijden op de bouwplaats, variaties in 
reistijden, inzet van meer of minder 
vrachtwagens, worden geanalyseerd. 
Hiermee wordt een efficiëntere inzet 
van middelen beoogd en dus ook 
voordelen in CO2-reducties.  
De ontwikkeling en validatie van 
dergelijke logistieke modellen wordt 
inmiddels ook belangrijker in het 
kader van boetes op stopplaatsen.

3)  De ontwikkeling van verschillende 
visualisatie- en simulatiegereed-
schappen. Zo worden ‘Temperatuur 
Contourplots’ en ‘Compaction  
Contourplots’ gebruikt om de  
variabiliteit in temperatuur en het 
aantal walspassages zichtbaar te 
maken. Met afkoelingscurven wordt 
inzicht verkregen in de afkoeling van 
het asfaltmengsel en ook de dicht-
heidsprogressie na elke walsover-
gang. Deze visualisatie-tools helpen 
asfaltploegen om meer inzicht in hun 

Professionalisering uitvoeringsproces 2.0
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eigen werkzaamheden te krijgen en 
de andere werkzaamheden beter af 
te stemmen op het uitvoeringsproces. 
Voor de simulatie van het wegen-
bouwproces (achteraf) zijn Propave 
en Asphalt-Open ontwikkeld. Deze 
software-tools zijn gebaseerd op de 
resultaten uit de PQi-metingen. De 
simulatie-tools kunnen scenario’s na-
bootsen, zodat geoefend en getraind 
kan worden op bijzondere situaties. 

ASPARi fase 2
Met de ontwikkelde methoden, tools en 
procedures is het mogelijk om inzicht 
te krijgen in het uitvoeringsproces en 
worden verschillen tussen asfaltploegen 
duidelijk gemaakt. Echter, dit geeft nog 
geen direct inzicht in de relatie met 
de uiteindelijke kwaliteit en ook niet in 
mogelijke economische en milieutechni-
sche voordelen. Om de professionalise-
ring te versterken worden de volgende 
onderzoeken uitgevoerd: 
1)  Een brede inpassing van de PQi- 

methode in de praktijk.
2)  Gezamenlijk labonderzoek naar de 

relaties tussen uitvoeringsprocessen 
en de eindkwaliteit.

3)  Doorontwikkeling van de virtuele 
bouwplaats waarin geoefend en  
getraind kan worden.

4)  De ontwikkeling van een doorlopende 
onderwijslijn op het gebied van  
asfaltuitvoering.

PQi’s
In de periode 2007 tot 2010 is de 
PQi-methode ontwikkeld en getest in 
acht wegenbouwprojecten. Om naar 
meer generieke modellen en verbe-
teringslagen toe te kunnen werken 
zijn in 2011 de wegenbouwbedrijven in 
tweedaagse cursussen getraind om de 
metingen binnen de PQi zelf uit te 
kunnen voeren en te analyseren. 
Het streven is twee projecten per 
aannemer per jaar, oftewel 22 projecten 
per jaar, te monitoren. 

De verwerking van alle data is verkort 
zodat de asfaltploeg bijna direct, bij 
één project zelfs na één dag, feedback 
krijgt. Verder automatisering maakt dit 
eenvoudiger. 

De meetgegevens van de laserscanner 
achter de balk van de asfaltspreid-
machine worden doorgestuurd naar de 
walsmachinist die zo direct de homoge-

niteit van de temperatuur achter de balk 
ziet. Dit is gekoppeld aan de GPS-data 
van de spreidmachine, zodat een 
positie-gestuurd beeld van de initiële 
temperatuur van het gehele werkvak 
ontstaat. Nog een stap verder is de 
weergave van de posities van de walsen 
zodat de walsen hun positie op dat 
temperatuur-beeld beter zien. Met uit-
eindelijk de toevoeging van de afkoeling 
van het asfaltmengsel. 

Verder zijn er projecten gemonitord bij 
bijzondere omstandigheden. Waaronder 
ZOAB verwerking bij vorst op de A58, op 
bijzondere mengsels als asfalt gepro-
duceerd bij lagere temperaturen, dunne 
deklagen en met bijzonder materieel 
(shuttle-buggy). 

Bij de dunne deklagen was opvallend dat 
zelfs onder zomerse omstandigheden 
slechts weinig tijd beschikbaar is om 
de verdichting tot stand te brengen. Dit 
werd wel verwacht, maar de metingen 
toonden aan dat de eerste wals al bin-
nen een paar minuten zijn verdichting-
senergie in het mengsel moet brengen. 
Ook vrachtwisselingen, al zijn deze nog 
zo kort, brengen sterke temperatuur-
wisselingen in het asfaltmengsel teweeg 
en zijn dus belangrijk om te beheersen. 

Laboratoriumonderzoek
In aansluiting op de brede toepassing in 
de praktijk van de PQi-methode, wordt 
ook een stap gezet om de relatie tussen 
uitvoeringsprocessen en de eind-
kwaliteit te bepalen in het gezamenlijk 
laboratoriumonderzoek. Uit de gemo-
nitorde projecten blijkt veel variabiliteit 
in werkmethoden. Naar aanleiding van 

deze variabiliteit rijst de vraag op: 
“Heeft de ene uitvoeringsmethode andere 
effecten dan een andere werkmethode, 
en zo ja, welke?” Het is wenselijk als 
de praktijk vooraf in het laboratorium 
gesimuleerd kan worden om de effecten 
van verschillende uitvoeringsprocessen 
te bepalen in plaats van trial-and-error 
in de praktijk of tal van test secties aan 
te leggen. Hiertoe zijn de eerste stappen 
gezet. 

In het laboratorium wordt in een korte 
periode verdicht bij één temperatuur, 
terwijl in de praktijk verschillende wals-
overgangen tijdens het afkoelingsproces 
worden uitgevoerd. In dit onderzoek 
worden twee verschillende asfaltmeng-
sels (AC 16 base, SMA) volgens twee 
verschillende walsstrategieën verdicht 
met een walssegmentverdichter en met 
een kleine wals in het laboratorium. 

 

PQI cursus

Walssegmentverdichter

Professionalisering uitvoeringsproces 2.0
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Andere onderzoeksvraagstukken die 
behandeld worden in het laboratorium 
van ASPARi zijn: 
−  Wat zijn de effecten van het inzetten 

van een tandemwals en daarna een 
drierolwals of juist andersom bij SMA?

−  Wat is nu werkelijk het effect van de 
snelheid van walsen bij verschillende 
typen walsen? 

−  Wat is het effect van doorwalsen 
terwijl de dichtheid al behaald is en 
wanneer wordt dit eventueel kritisch 
voor de kwaliteit? 

−  Sommige walsmachinisten zitten 
vrijwel direct achter de spreidmachine, 
terwijl andere machinisten het asfalt 
eerst even laten rusten. Wat de effec-
ten hiervan voor de streefdichtheid en 
de eindkwaliteit? 

−  Moet bij LTA eerder worden begon-
nen met walsen of kan er langer door 
worden gewalst? Of moet er sneller 
worden gewalst om hetzelfde aantal 
walsovergangen in hetzelfde tempera-
tuurgebied uit te kunnen voeren?

Virtuele bouwplaats
De ervaringen en inzichten worden 
verwerkt in een 4D-simulatie waarin de 
mensen getraind worden, waardoor de 
oefentijd in de praktijk afneemt. Net als 
piloten die in een simulator leren een 
vliegtuig te besturen voordat ze de lucht 
in gaan.
Er wordt gepoogd om met de simulator 
een kwaliteitsbewustzijn te bereiken 
en een trainingsfaciliteit te faciliteren. 
In 2011 is gestart om deze ‘Virtuele 
asfaltwegenbouwplaats’ te ontwikkelen, 
naar een hoger niveau te brengen en 
deze zo echt mogelijk in te richten.

Doorlopende leerlijn onderwijs
De SBW verzorgt opleidingen over het 
asfaltverwerkingsproces, met nadruk op 
de machinistenopleiding. Vanuit de SBW 
en het ASPARi netwerk zijn ervarings-
deskundigen bereikbaar om deze erva-
ringskennis expliciet te maken. Mede 
gesubsidieerd door RWS wordt voor het 
expliciet maken van deze kennis een 
doorlopende onderwijslijn ontwikkeld. 
Doorlopend wil zeggen dat de onder-
wijsprogramma’s van de verschillende 
opleidingsniveaus (MBO-HBO-WO) op 
elkaar aansluiten. Saxion Hogescholen 
en de Universiteit Twente werken samen 
om hiermee een impuls aan het wegen-
bouwonderwijs te geven. 

Internationale ontwikkelingen
In de internationale wegenbouwindustrie 
zijn ontwikkelingen om het wegenbouw-
proces verder te professionaliseren. 
Walsleveranciers ontwikkelen systemen 
om het aantal walsovergangen en de 
temperatuur real-time af te lezen. Er 
zijn uitbreidingen mogelijk om de dicht-
heid (eigenlijk stijfheid) van asfalt onder 
de rol te meten. Vanuit de machinebouw 
probeert men steeds meer inzicht te 
krijgen in het proces en de mogelijkhe-
den van automatisering. Evenzo wordt er 
onderzoek gedaan om de walssegment-
verdichter beter aan te laten sluiten bij 
de praktijk en verder te automatiseren. 

Infrarood camera op de wals

Dit onderzoek richt zich op verbeterin-
gen voor het inbrengen van het asfalt-
mengsel in de mal, het vlak maken van 
de asfaltplaat en de voorverdichting van 
de asfaltspreidmachine.

Tot slot 
Verdere professionalisering van het 
asfaltwegenbouwproces is gerealiseerd 
door opschaling van de PQi-methode in 
de praktijk (15 projecten in één jaar) en 
gezamenlijk laboratoriumonderzoek. 
Ook zijn er stappen gezet om een virtue-
le bouwplaats te ontwikkelen en worden 
de kennis en ervaringen geïmplemen-
teerd in een doorlopende leerlijn in het 
onderwijs. De PQi-metingen blijken 
goed bruikbaar voor het analyseren 
van bijzondere omstandigheden (regen, 
sterke wind), bijzondere mengsels (LTA, 
dunne deklagen) en de inzet van nieuw 
materieel als een shuttle-buggy. Verder 
leiden de nieuwe technologieën tot kwa-
liteitsverbetering en efficiëntere inzet 
van middelen en mogelijke economische 
en milieutechnische voordelen. 
Feedback van de asfaltploegen is 
noodzakelijk in het verbeterproces. 
Vooralsnog blijkt het erg moeilijk om 
asfaltploegen beschikbaar te krijgen 
voor dit soort feedbacksessies. Willen 
de bedrijven werkelijk toewerken naar 
een kwaliteitsbewustzijn, dan is deze 
feedback essentieel. 

Virtuele bouwplaats; beeld van de 
walsmachinist in de simulator.

De PQi-metingen blijken goed bruikbaar voor het analyseren 
van bijzondere omstandigheden (regen, sterke wind), 
bijzondere mengsels (LTA, dunne deklagen) en de inzet van 
nieuw materieel als een shuttle-buggy.

GPS basis station
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De maatschappij vraagt al vele jaren om 
op allerlei gebieden te komen met initi-
atieven voor het besparen van energie. 
Kernvragen hierbij zijn het verminderen 
van het brandstofverbruik en het terug-
dringen van de uitstoot van emissies als 
CO2. Om die initiatieven te stimuleren 
heeft de overheid zich verplicht om 
duurzaam in te kopen. 

Als stimulans is de CO2 prestatieladder 
ontwikkeld waarbij bedrijven op een 
hogere trede een voordeel krijgen bij de 
gunning. Deze maatschappelijke vragen 
liggen er ook voor de asfaltindustrie. In 
het MJA-convenant (Meerjarenafspra-
ken Energie-efficiency) tussen overheid 
en bedrijfsleven, heeft de asfaltindustrie 
zich verplicht om zich in te spannen om 
tot 2020 jaarlijks een energie efficiency 
van twee procent te bereiken.

Milieuwinst
Dat bij de productie van asfalt ener-
giewinst te behalen valt, is al lang 
bekend. Sinds het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw was er 
een hernieuwde belangstelling voor 
asfaltmengsels op basis van bitume-
nemulsies. In 2003 gaf CROW hierover 
de publicatie ´Warmlopen voor koude 
bitumineuze mengsels´ uit. Hierin werd 
indicatief gesteld dat de energiewaarde 
van deze mengsels circa 35 procent 
bedroeg van die van heet asfalt. In deze 
publicatie werd ook aangegeven dat de 
milieuwinst in potentie hoog is, maar 
dat de civieltechnische toepasbaarheid 
beperkt blijft tot minder zwaar belaste 
verhardingen.

Laagtemperatuurasfalt 
is gewoon asfalt

Niets staat de toepassing van laagtemperatuurasfalt nog in de weg. 
Asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen is gewoon asfalt. Er worden 
dezelfde eisen aan gesteld en na aanleg is er geen verschil met traditioneel 
asfalt. De CROW publicatie waarin de achtergronden kort staan verwoord is 
tijdens de Asfaltdag 2012 uitgebracht. 

Marc Eijbersen; CROW

Om verder invulling te geven aan de 
maatschappelijke vragen heeft de as-
faltindustrie nieuwe wegen ingeslagen. 
De uitdaging was om milieuvriendelij-
kere producten te ontwikkelen die ook 
in zwaar belaste verhardingen kunnen 
worden toegepast. 

Dit laagtemperatuurasfalt is nu beschik-
baar in de vorm van half warm en warm 
asfalt. De CROW publicatie ‘Laagtem-
peratuurasfalt (LTA) voor een duurzame 
verharding’ beschrijft de verschillende 
technieken waarmee laagtemperatuur- 
asfalt geproduceerd kan worden. 
De publicatie gaat ook in op de milieu-
hygiënische en civieltechnische eigen-
schappen van deze asfaltmengsels. 

Civieltechnisch
Voor de opdrachtgever geldt dat een 
verharding moet voldoen aan een aantal 
functionele eisen. Eén daarvan is de 
zekerheid dat de weg vele jaren functio-
neert, een lange levensduur. Nederland 
heeft in 2008 gekozen voor de invoering 
van functionele proeven om het lange 
duurgedrag van asfalt te bepalen. 

Daarmee is het mogelijk de eisen 
te stellen aan eigenschappen als de 
sterkte en weerstand tegen vermoeiing 
zonder voorwaarden aan het productie-
proces. Terzijde geldt dat voldoende er-
varing is opgedaan om te onderbouwen 
dat volstaan kan worden met het stellen 
van functionele eisen.

LEAB Noordammerweg Uithoorn
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Half warm of warm?
Laagtemperatuurasfalt is een verzamel-
naam van verschillende soorten asfalt-
mengsels die bij lagere temperaturen 
zijn geproduceerd. Maar onduidelijk was 
wanneer een mengsel nu precies een 
laagtemperatuurasfalt is, en welke on-
derverdeling hierin verder kon worden 
gemaakt. In de CROW publicatie is voor 
de uniformiteit de volgende verdeling 
aangehouden. 

 

De relatie tussen productietemperatuur 
enerzijds en energieverbruik en CO2 uit-
stoot anderzijds is vrij direct te leggen. 
Dit hoeft echter niet het geval te zijn 
voor het totale milieuhygiënisch profiel 
van het mengsel. Dit profiel wordt ook 
bepaald door de toevoegingen die bij 
sommige mengsels worden gedaan.

In de categorie half warm asfalt vallen 
voornamelijk asfaltmengsels op basis 
van schuimbitumen. Een veel gebruikte 
techniek om schuimbitumen te maken is 
door het inblazen van stoom in het hete 

bitumen. Populair gezegd heeft schuim-
bitumen een dusdanig lage viscositeit 
(stroperigheid) dat het goed gemengd 
kan worden met het aggregaat.

In de categorie ‘warm asfalt’ vallen over 
het algemeen asfaltmengsels waaraan 
additieven zijn toegevoegd. Dat kunnen 
waxen of chemische additieven zijn. 
Deze additieven zorgen er ook voor dat 
de viscositeit tijdens de productie van 
het asfalt wordt verlaagd en dat het 
bitumen goed gemengd kan worden met 
het aggregaat.

Hergebruik
In Nederland wordt in nieuw asfalt een 
hoog percentage oud asfalt gebruikt. 
Met een aantal technieken is zelfs hon-
derd procent hergebruik mogelijk! Door 
de besparing op primaire grondstoffen 
als steenslag en bitumen is herge-
bruik van oud asfalt van grote invloed 
op het milieuprofiel van asfalt. Uit de 
ervaringen in projecten met laagtem-
peratuurasfalt is gebleken dat in deze 
asfaltmengsels vergelijkbare percenta-
ges asfaltgranulaat mogelijk zijn als in 
heet asfalt. 
Met hergebruik van laagtemperatuuras-
falt in heet asfalt of in nieuw laagtem-
peratuurasfalt is in Nederland nog geen 
ervaring opgedaan. De verwachting van 
de werkgroep is dat dit in de toekomst 
ook geen problemen hoeft op te leveren 
gezien de huidige samenstelling van het 
laagtemperatuurasfalt. Deze is namelijk 
gelijk aan die van heet asfalt.

Toepassing
Gezien de ervaringen tot nu toe staat 
in principe niets de toepassing van 
laagtemperatuurasfalt meer in de weg. 
In diverse projecten is aangetoond dat 
het product kan voldoen aan dezelfde 
civieltechnische eisen als heet asfalt. En 
tegen vergelijkbare kosten. De milieu-Onder kookpunt

winst is, bijvoorbeeld met DuboCalc, 
te kwantificeren. Die winst kunnen 
opdrachtgevers en -nemers opstrijken.
Bovenstaande wil niet zeggen dat laag-
temperatuurasfalt overal kan worden 
voorgeschreven. Om een goede afwe-
ging te maken is in de CROW publicatie 
een afwegingskader opgesteld. De 
meeste ervaring is tot nu toe opgedaan 
met toepassing van laagtemperatuur 
asfalt in onder- en tussenlagen. Met de 
toepassing in zwaarbelaste deklagen is 
nog weinig ervaring. 

‘Gewoon’ asfalt
Laagtemperatuurasfalt is wat samen-
stelling betreft gelijk aan heet asfalt. 
Daarmee is laagtemperatuurasfalt een 
gewoon asfalt. Door andere productie-
technieken heeft het echter belangrijke 
milieuhygiënische voordelen ten opzich-
te van heet asfalt. Daardoor is het een 
asfaltmengsel met extra waarde en is 
het toch weer niet zo’n ‘gewoon’ asfalt. 

Om deze maatschappelijke extra waarde 
te creëren moeten opdrachtgevers deze 
extra waarde ook waarderen in het 
contract. Dat betekent dat de milieu-
voordelen van laagtemperatuurasfalt 
gewaardeerd moeten worden, bijvoor-
beeld door dit aspect op te nemen in de 
EMVI-criteria. Dit is noodzakelijk, want 
alleen door een brede toepassing van 
laagtemperatuurasfalt kan invulling 
gegeven worden aan de vraag tot 
vermindering van het energieverbruik.

Onbekend maakt onbemind
Alhoewel laagtemperatuurasfalt, een-
maal aangelegd, gelijk is aan traditio-
neel asfalt, beschouwen opdrachtgevers 
het als een nieuw, onbekend product. 

Het belangrijkste doel van de publicatie 
is om de koudwatervrees voor laagtem-
peratuur asfalt weg te nemen. 

Verwerking koud asfalt Garderen

Asfaltdag 2012

Mengsel          Productie-
    temperatuur (OC)

Heet asfalt 

Warm asfalt 

Half warm asfalt 

Koud asfalt 

> 140

110-140

<110

Omgevingstemperatuur
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Het eerste Reken en Meetvoorschrift 
Verkeerslawaai
Het wegdektype is belangrijk voor de 
geluidemissie van wegverkeer. Al bij 
de invoering van het eerste Reken- en 
Meetvoorschrift Verkeerslawaai in 1981 
was het mogelijk om bij een geluid-
berekening het effect van het wegdek 
mee te nemen. Er was in het voorschrift 
keuze uit drie wegdektypen, het 
referentiewegdek, een ruw wegdek en 
een klinkerverharding. Voor de laatste 
twee wegdektypen werd in de berekening 
rekening gehouden met een geluid-
toeslag. Het Reken- en Meetvoorschrift 
bood dus de mogelijkheid om de 
geluideigenschappen van het wegdek 
mee te nemen in akoestische onder-
zoeken voor wettelijke procedures. 
De mate waarin een wegdektype meer 
of minder geluid maakt dan het ‘refe-
rentiewegdek’ was gedefinieerd als de 
wegdekcorrectieterm (Cwegdek). Met de 
komst van ZOAB op autosnelwegen eind 
jaren tachtig werd het eerste geluid 
reducerende wegdek geïntroduceerd. 
Het wegdek werd vanaf toen een bron-
maatregel tegen wegverkeerslawaai. 

14 standaardwegdektypen
Het beleid van (destijds) VROM om 
verkeerslawaai te bestrijden met 
bronmaatregelen heeft er toe geleid dat 
er in de afgelopen decennia een keur 
aan geluid reducerende wegdekken is 
ontstaan. De meest recente wegdek-
correcties van de verschillende  
wegdektypen staan in de in 2012  
uitgekomen CROW-publicatie 316 ‘De 
wegdekcorrectie voor geluid van weg-
verkeer 2012’. Hierin staat ook de 
methode beschreven om van een weg-
dekproduct wegdekcorrectie (Cwegdek) 
vast te stellen. Wie de publicatie van 

Verkeersgeluid is een belangrijke bron van hinder. 
Reductie van het verkeersgeluid draagt daarom bij 
aan het verhogen van welzijn. 
Regelgeving en geluidmetingen zijn een voorwaarde 
om een gefundeerde discussie aan te gaan. 
In de loop van de jaren is de kennis over geluid-
effecten enorm toegenomen. Vanaf juli 2012 is ook 
de tijdsafhankelijke ontwikkeling van het wegdek 
op het geluidniveau in de regelgeving opgenomen.

De nieuwe methode Cwegdek en de 
gevolgen voor de (gemeentelijke) 
opdrachtgevers 

Ronald van Loon; M+P raadgevende ingenieurs

CROW openslaat, ziet dat een variatie 
van drie wegdektypen in 1981 geëvolueerd 
is naar veertien standaardwegdektypen 
in 2013. Er is keuze uit wegdektypen met 
een geluidreductie van 7 dB tot wegdekken 
met een toeslag van 6 dB.

Verouderingscorrectie
In de methodiek van de wegdekcorrectie 
is echter een nieuw fenomeen geïn-
troduceerd. Uit metingen is namelijk 
gebleken dat de akoestische prestatie 
van de geluid reducerende wegdekken 
zich anders ontwikkelt in de tijd dan bij 
traditionele wegdektypen. In de nieuwe 

rekenmethode, die sinds juli 2012 van 
kracht is, wordt de achteruitgang van 
de geluidprestatie verrekend met een 
‘verouderingscorrectie’ (Ctijd).
Hoe groot zijn die verouderingseffecten? 
Wat is het geluid reducerend effect van 
een stil wegdek volgens deze nieuwe  
rekenmethode? Wat betekent dat voor de 
afspraken in bestekken en contracten?

Wijzigingen
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van 
de nieuwste Cwegdek-methode?
•  De emissie (geluidproductie) van het 

verkeer is opnieuw vastgesteld met 

Tijdlijn van verschenen publicaties.
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metingen. Het blijkt dat de geluid-
productie van lichte motorvoertuigen 
(personenauto’s) in de afgelopen 10 tot 
15 jaar gestegen is. Omdat de emissie 
van het verkeer ook gebruikt wordt 
als referentiewaarde in de methode, 
zijn de referentiewaarden in Cwegdek 
geactualiseerd.

•  In de meetmethode is de meethoogte 
nu 3 meter in plaats van 5 meter  
hoogte. De berekeningsmethode is 
eenduidiger en robuuster geworden.

•  In de bepaling van de Cwegdek is van het 
akoestische gedrag van stille wegdek-
ken gedurende de gebruiksperiode 
meegenomen. De Cwegdek representeert 
een levensduurgemiddelde geluidre-
ductie in plaats van een geluidreductie 
kort na aanleg.

Gedrag gedurende gebruiksperiode
Bij het ontwikkelen van de eerste versie 
van de methode Cwegdek bestonden er 
geen concrete inzichten over het leef-
tijdgedrag van de geluidarme deklagen. 
De aanname is gedaan dat alle wegdek-
typen een ongeveer gelijk gedrag tijdens 
de gebruiksperiode zouden vertonen als 
het referentiewegdek (dicht asfaltbeton). 
Uit ervaringen in de afgelopen vijftien 
jaar is inmiddels bekend dat poreuze en 
semi-dichte wegdekken zich akoestisch 
significant anders gedragen dan dichte 
deklagen. Voor het inzicht in dat gedrag 
zijn vooral de grote hoeveelheid moni-
toringsgegevens uit projecten als het 
InnovatieProgramma Geluid (IPG) en de 
Stimuleringsregeling Stille Wegdekken 
(SSW) erg belangrijk. In 2010 was er 
voldoende inzicht en draagvlak om de 
leeftijd effecten in de methode Cwegdek te 
gaan verwerken. Dat heeft twee jaar 
later geresulteerd in de nieuwe CROW-
publicatie 316.

Vóór 2012 was een Cwegdek representatief 
voor het geluideffect van het nieuwe 
wegdek in vergelijking tot een nieuw 
dicht asfaltbeton. In de geactualiseerde 
Cwegdek-methode is een factor Ctijd  
geïntroduceerd. De term Cwegdek is  
opgebouwd als de som van de initiële  
reductie Cinitieel en Ctijd. Deze laatste 
beschrijft de gemiddelde achteruitgang 
van de geluidtechnische wegdekpresta-
tie ten opzichte van de nieuwe situatie. 
De term Cinitieel is gedefinieerd als de 
reductie van het betreffende wegdek in 
nieuwstaat ten opzichte van de 
referentiewaarde die betrekking heeft 
op een mix van DAB-wegdekken van een 
gemiddelde leeftijd. 

Cwegdek = Cinitieel + Ctijd

De totale Cwegdek is nu dus de som van 
de reductie in nieuwstaat (Cinitieel)  en de 
gemiddelde achteruitgang gedurende de 
levensduur (Ctijd). Dit is een belangrijke 

wijziging van de definitie. Het typische 
gedrag van een dunne geluidreduce-
rende deklaag is linksonder grafisch 
weergegeven.

Nieuwe wegdekcorrectie getallen
De nieuwe Cwegdek-methode zal tot andere 
wegdekcorrecties leiden. Immers, er 
zijn twee belangrijke wijzigingen:
1.  De referentiewaarden zijn gewijzigd. 

De hogere referentiewaarden leiden 
voor stille geluidreducerende weg-
dekken over het algemeen tot hogere 
(initiële) geluidreducties.

2.  De overgang naar levensduurgemid-
delde geluidreductie. Wat over het 
algemeen tot afwaardering van de 
geluidreductie leidt.

De combinatie van deze twee factoren 
leidt voor de meeste wegdekcategorieën 
tot lagere geluidreducties. We maken 
onderscheid tussen twee groepen weg-
dekcorrecties:
a)  Die van de standaardcategorieën 

(ZOAB, Tweelaags ZOAB, DGD A en B, 
elementenverhardingen, etc.) zoals 
die nu in publicatie 316 zijn beschreven.

b)  De Cwegdek-getallen zoals die voor pro-
ducten (merknamen) via de website 
www.stillerverkeer.nl beschikbaar zijn.

Standaard wegdekcategorieën
De nieuwe publicatie levert voor alle (nu 
reeds bekende) standaardcategorieën 
wegdekcorrecties. Behalve de uiteinde-
lijke wegdekcorrecties (leeftijd gemid-
delde geluidreducties) bevat de publi-
catie ook de achterliggende informatie 
over de initiële geluidreductie en de ge-
bruikte Ctijd van elke standaardcategorie. 
Deze wegdekcorrecties zijn gebaseerd 
op een in 2010 uitgevoerde analyse van 

Voorbeeld van relatie tussen initiële geluidreductie en de levensduur gemiddelde 
geluidreductie.

Op de websites www.stilasfalt.nl en www.stillerverkeer.nl zijn de actuele gegevens over geluid en 
wegdekken te vinden.
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(voldoende) recente meetgegevens en 
zijn tot stand gekomen volgens de nieu-
we methode Cwegdek.

De wegdekcorrecties van de standaard-
categorieën zullen in de praktijk vooral 
gebruikt worden voor de akoestische 
onderzoeken (wettelijke procedures). In 
de meest gangbare rekensoftware zijn 
deze wegdekcorrecties al opgenomen 
en wordt, bijvoorbeeld door ‘dunne 
deklagen B’ als wegdektype aan te 
vinken, automatisch gerekend met de 
wegdekcorrecties van de standaard-
categorie ‘dunne deklagen B’.

De wegdekcorrecties van de standaard-
categorieën zullen ook gebruikt worden 
om eisen op te nemen in bijvoorbeeld 
contracten en bestekken. Er kan dan bij-
voorbeeld geëist worden dat voor lichte 
motorvoertuigen bij 50 km/h de weg-
dekcorrectie moet voldoen aan de Cwegdek 
van ‘dunne deklagen B’, met verwijzing 
naar het vigerende Reken- en meetvoor-
schrift en de CROW- publicatie. Vaak 
wordt dit gekoppeld aan een verplichting 
om achteraf via metingen aan te tonen 
dat aan de eis wordt voldaan. Een der-
gelijke eis vraagt aanvullende informatie 
hoe dit aangetoond moet worden en 
wanneer voldaan wordt.

Bedacht moet worden dat de wegdek-
correctie een gemiddelde waarde is van 
een aantal wegvakken. Door één op één 
dit gemiddelde als eis over te nemen, is 
de verwachting dat (statistisch gezien) in 
50 procent van de situaties niet aan de 
eis wordt voldaan. In de praktijk wordt 
dit meestal opgelost door een onzeker-
heidsmarge op te nemen voor de contro-

lemeting. Bij de nieuwe Cwegdek-methode 
moet bedacht worden dat de wegdek-
correctie een levensduurgemiddelde 
geluidreductie betreft. Deze waarde kan 
dus niet één op één gebruikt worden als 
(initiële) eis, die na aanleg van het weg-
dek via een meting te controleren is.

Product gebonden wegdekcorrectie
De huidige Cwegdek-rapporten van produc-
ten zijn in combinatie met het nieuwe 
Reken- en meetvoorschrift (Rmg2012) 
niet meer bruikbaar en geldig. Door de 
belangrijke wijzigingen in de Cwegdek-
methode zouden grote fouten gemaakt 
worden als deze oude wegdekcorrecties 
gebruikt worden in combinatie met het 
nieuwe Reken- en meetvoorschrift.
In veel situaties zal het mogelijk zijn 
om zonder het uitvoeren van nieuwe 
metingen een actualisatie te maken van 
de wegdekcorrecties naar de nieuwe 
Cwegdek-methode. Voor het toetsen of 
het mogelijk is, spelen bijvoorbeeld de 
volgende punten een rol:
•  De gebruikte metingen mogen niet 

ouder zijn dan 10 jaar.

•  Aan elke afzonderlijke geluidmeting 
zijn eisen gesteld aan de betrouwbaar-
heid van een meting.

•  Zijn er al recentere metingen beschik-
baar die ook gebruikt kunnen worden 
(bijvoorbeeld uit monitoringsprogram-
ma’s, of vanuit controlemetingen in 
het kader van een contract).

Voor de meeste producten zullen nog 
onvoldoende meetgegevens beschik-
baar zijn over het tijdsgedrag van de 
geluidreductie gedurende de gebruik-
speriode. De nieuwe Cwegdek-methode 
beschrijft drie manieren om aan een Ctijd 
te komen:
•  door de Ctijd af te leiden uit metingen 

aan ten minste vijf oudere wegvakken 
(ouder dan 75% van de civieltechni-
sche levensduur);

•  door de Ctijd af te leiden uit de extrapo-
latie van metingen aan ten minste vijf 
wegvakken die vier jaar of ouder zijn;

•  door de Ctijd te gebruiken van de 
standaardcategorie, die past bij het 
product.

Voor een actualisatie van de product 
Cwegdek-rapporten ligt voor de korte 
termijn de laatstgenoemde methode 
voor de hand en zal tot een werkbaar 
resultaat leiden.

Lonend
Met de nieuwe methode is het echter 
ook lonend om een wegdekproduct 
te optimaliseren voor een duurzame 
geluidreductie. Het kan zijn dat in zo’n 
geval het wegdekproduct akoestisch 
beter presteert in de tijd dan volgens 
de tabel met standaardcategorieën is 
aangenomen. Deze geluidwinst kan 
verzilverd worden door voor het product 
niet alleen de Ciniteel maar ook een aparte 
Ctijd te bepalen.

Meethoogte is nu 3 meter.
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Stil Mastiek als geluidsreducerende
(dunne?) deklaag 

Henny ter Huerne; Reef Infra B.V.* 

Nederland wordt voller en voller en de mens krijgt in zijn woonomgeving 
steeds meer last van geluid welke wordt veroorzaakt door onder andere onze 
transportbehoefte. Reden te meer om te zoeken naar oplossingen om het 
gebruik van onze infrastructuur stiller te maken. Al meer dan 25 jaar is men 
hier mee bezig door te sleutelen aan zowel banden als wegdekken. De ont-
wikkeling van ZOAB en het tweelaags ZOAB zijn hier voorbeelden van. ZOAB 
kan perfect worden toegepast op autosnelwegen, wegen met relatief weinig 
wringend verkeer en waar wordt gereden met hoge snelheid. Voor provinciale 
en gemeentelijke wegen zijn de Dunne Geluidsreducerende Deklagen (DGD) 
de tegenhangers van ZOAB. Deze lagen halen geluidsreductie meer uit fijnheid 
van het wegoppervlak en minder uit absorptie door “openheid” van de deklaag. 
Een probleem met een DGD is dat de levensduur vaak te beperkt is, vooral als 
er “zwaar wringend verkeer” op het betreffende vak zit. Als tegenhanger voor 
een dergelijke DGD heeft Reef Infra daarom een nieuw mengsel ontwikkeld. 
Stil Mastiek 0/8, een mengsel met een grotere korrel, dat tevens met een iets 
dikkere laagdikte kan worden gedraaid. Het heeft een langere levensduur en 
goede geluidsreducerende eigenschappen bij snelheden tussen de 50 en 80 
km/u. 

Rondweg Borne wordt voorzien 
van duurzame geluidarme SMA 
deklaag.

*nu werkzaam bij KWS infra bv
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Wil men een goede geluidsreductie 
op doorgaande provinciale wegen of 
(binnen) stedelijke rondwegen dan is 
een ZOAB of een tweelaags ZOAB vaak 
niet haalbaar. Dit komt mede door het 
gladheids bestrijding regime (geen 
ZOAB vakken). Voor stedelijk gebied 
en lagere snelheden zijn in de laatste 
decennia geluidreducerende (dunne) 
deklagen ontwikkeld die veelal verwant 
zijn aan een SMA 0/5 c.q. 0/6 met een 
open (HR >20%) of semi-dichte (HR 
9-14%) structuur. Naarmate het percen-
tage Holle Ruimte groter wordt, wordt 
de weerstand tegen wringend verkeer 
slechter. Verder geldt dat naarmate de 
laagdikte toeneemt de geluidsreductie 
beter wordt. 

De DGD’s blijken vaak niet te kunnen 
voldoen aan de gevraagde levensduur 
eisen. In Duitsland is een variant ontwik-
keld op basis van een SMA 0/8. 
Reef Infra heeft van oorsprong de SMA 
geïntroduceerd in Nederland, vanuit 
Duitsland (G. Rinckes in samenwerking 
met de provincie Overijssel) en Reef 
Infra vindt dit een prima “follow-up”. 
Een belangrijke aanvulling op het assor-
timent van wegverhardingsmaterialen, 
belangrijk omdat hieraan steeds vaker 
functionele eisen worden gesteld. 

Mengsel ontwikkeling
In het laboratorium is een testprogramma 
doorlopen om de optimale samen-
stelling van het mengsel te bepalen. 
Daarmee zijn mengseleigenschappen 
ontworpen die zo goed mogelijk 
aansluiten op gewenste waarden 
(geluidsreductie én lange levensduur). 
Hierbij moet worden gedacht aan het 
percentage Holle Ruimte, de hoeveel-
heid vulstof, de mengselgradering en 
het type zand en steen.

Er is bewust uitgegaan van een meng-
sel met een 0/8 gradering. De meeste 
geluidsreducerende mengsels in het 50 

Stil Mastiek als geluidsreducerende
(dunne?) deklaag 

tot 80 km/u regime van het type 0/5 of 
0/6 hebben een laagdikte rond de 
25 mm. De door Reef Infra ontwikkelde 
Stil Mastiek 0/8 kan door de aangepaste 
gradering worden aangebracht in laag-
dikten variërend van 30 tot 40 mm. Het 
voordeel dat hierdoor ontstaat, is dat 
kleine variaties in laagdikte beter 
kunnen worden opgevangen zonder 
kwaliteitsverlies. Een tweede voordeel 
is, dat dit nieuwe mengsel onder een 
bredere range aan weersomstandig-
heden kwalitatief hoogwaardig kan 
worden verwerkt. Door de toegenomen 
laagdikte koelt het mengsel tijdens de 
verwerking langzamer af. Deze Stil 
Mastiek 0/8 heeft dan ook gegarandeerd 
een betere levensduur dan de Dunne 
Geluidsreducerende Deklagen. Uiteraard 
mits het juiste mengsel is geproduceerd 
en vakkundig wordt aangelegd. 

Eerste proefvak in Enschede
In 2010 zijn in samenwerking met de 
gemeente Enschede het eerste proefvak 
aangelegd op de Knalhutteweg. Bij de 
daadwerkelijke productie en toepassing 
van een nieuw mengsel staan bijvoor-
beeld de volgende vragen centraal: 
- Hoe komt het mengsel uit de molen? 
- Hoe laat het zich verwerken?
-  Moet het walsregime worden  

aangepast?
Deze vragen kunnen pas worden 
beantwoord nadat het mengsel in de 
praktijk een aantal keren is verwerkt. 
Proefvakken zijn nodig om te testen of 
de eigenschappen van een mengsel, ook 
daadwerkelijk in de praktijk zijn vruchten 
afwerpt. Op de Knalhutteweg is eerst 
een uitvullaag aangebracht en daarna de 
35 mm dikke Stil Mastiek 0/8 deklaag. 

Overgang met gewoon SMA
De Stil Mastiek deklaag is de tweede 
keer aangelegd in Ootmarsum, in de 
gemeente Dinkelland. Hier is getest 
om de Stil Mastiek 0/8 vloeiend te laten 
overgaan in een gewone SMA 0/8 op 
kruispunten. Dit is een speciale functio-
naliteit die vaker voorkomt bij zwaar-
belaste kruispunten en rotondes. 

Dit is een prettige oplossing omdat: 
1  De stukken waar op snelheid wordt 

gereden en relatief minder wringende 
verkeers-belasting aanwezig is, wel 
geluidsreductie wordt gehaald. 

2  Op plaatsen waar (meer) wringen-
de verkeersbelastingen actief zijn 
(kruispunten en rotondes) maar ook 
langzamer wordt gereden, SMA 0/8 
wordt toegepast. Op deze plekken is de 
geluidsreductie niet nodig terwijl extra 
stabiliteit wel wenselijk is. 

Hoe gaat nu de uitvoering van zo een 
vloeiende overgang tussen twee meng-
sels in zijn werk? 
Een vakbekwame asfalt verwerkings-
ploeg kan feilloos inschatten waar zij 
uitkomen met de hoeveelheid asfalt in 
de “paver hopper”. Door op de juiste 
plek voor het kruispunt (10 à 15 m) te 
wisselen van aanvoer van het mengsel 
wordt een vloeiende overgang gecreëerd 
van Stil Mastiek 0/8 op SMA 0/8. 
Visueel valt dit niet op omdat beide 
mengsels nagenoeg dezelfde structuur 
aan het oppervlak laten zien. 
Op deze wijze ontstaat een oplossing 
die op beide plaatsen de meest 
optimale functionele eigenschappen 
biedt. Stil waar het moet en extra sterk 
waar nodig. 

Prima geluidsreductie én een goede levensduur!!!

Er is bewust uitgegaan van een mengsel met een 
0/8 gradering. De meeste geluidsreducerende mengsels in 
het 50 tot 80 km/u regime van het type 0/5 of 0/6 hebben 
een laagdikte rond de 25 mm.



Rondweg Borne
Daarna deed zich een prima mogelijk-
heid voor, het mengsel aan te bieden 
binnen een contract van de Provincie 
Overijssel; vervangen van de deklaag 
N743 Rondweg Borne. In de vraag-
specificatie werden functionele eisen 
gesteld aan de deklaag met betrekking 
tot geluidsreductie. Daarnaast werden 
er eisen gesteld aan de uitvoeringsduur 
van het werk en aan de maximaal aan 
te brengen dikte van de asfaltlaag. Reef 
Infra heeft een voorstel ingediend om de 
bestaande deklaag te frezen (fijne frees), 
geen uitvullaag toe te passen en een Stil 
Mastiek 0/8 deklaag aan te brengen met 
een laagdikte van 40 mm. Hiermee werd 
voldaan aan de geëiste uitvoeringsduur, 
(ontwerp)levensduur van de asfaltcon-
structie en de eisen betreffende geluids-
reductie. De provincie heeft dit voorstel 
geaccepteerd en zo ontstond voor alle 
partijen een win-win situatie. 

De resultaten 
Op zowel de Knalhutteweg als op de 
N743 in Borne en in de gemeente Din-
kelland zijn geluidsmetingen uitgevoerd 
volgens SPB en CPX methode die de 
uitstekende geluidreductie bevestigden. 
Daarnaast hebben de opdrachtgevers 
een wegdek dat kwalitatief overeenkomt 
met de duurzaamheid van traditioneel 

SMA. Dus een levensduurverwachting 
van tien tot vijftien jaren. Daarmee is 
een tweemaal zo lange levensduur dan 
met de gebruikelijke dunne geluidredu-
cerende deklagen verkregen. Bijkomend 
voordeel is de vloeiende aansluiting 
op traditioneel SMA waardoor er geen 
naden (altijd een zwakke plek) nodig 
zijn. De belangrijkste eigenschappen 
van de nieuwe Stil Mastiek 0/8 worden 
in onderstaande tabel weergegeven in 
relatie tot een traditionele DGD zoals 
uitgevoerd binnen Nederland. 

Eigenschappen Stil Mastiek 0/8 t.o.v. traditionele  DGD’s

Snelheidsregime                               Geluidreductie        Geluidreductie DGD
                                                                Stil Mastiek 0/8

50 km/u [dB(A)]

80 km/u [dB(A)]

Laagdikte [mm]

Verwachte levensduur [jr]

3,0

3,9

30 - 40

10 - 15

3,7

4,9

20 - 30

5 - 10

Geluidsreducerende waarden gemeten op de N743 Rondweg Borne na aanleg van Stil 
Mastiek 0/8 naast de gemiddelde waarden van een DGD. 
(bron: rapportage provincie Gelderland april 2011). 

Aanleggen van Stil Mastiek 0/8 met een laagdikte van 40mm.

Een geluidarm 
wegdek met een 
levensduur 
verwachting van 
10 tot 15 jaren.

Asfaltdag 2012
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Aanleggen van Stil Mastiek 0/8 met een laagdikte van 40mm.

Polymeren en bitumen kunnen elkaar 
versterken. Met SBS polymeer 
gemodificeerde bitumen is een grote 
besparing op de laagdikte van de 
asfalt-verharding mogelijk boven een 
zeker minimaal modificatie niveau. 
Een versnelde praktijktest wijst uit 
dat een dunne, hoog gemodificeerde 
constructie één derde van de 
spoorvorming vertoonde van de 
referentie met normaal modificatie 
niveau en tot op heden geen falen op 
vermoeiing. Samen met de resultaten 
van laboratoriumonderzoek en 
andere praktijkervaringen heeft 
dit geleid tot een wereldwijde 
belangstelling voor nieuwe 
verhardingsontwerpen met SBS hoog 
gemodificeerd asfalt.

NCAT: Versneld beproeven met 8-assige 
70 tons vrachtwagens.

SBS gemodificeerd 
bitumen bespaart asfalt

Erica Jellema en Erik Scholten; Kraton Polymers

Polymeer gemodificeerd bitumen staat al jaren in de 
belangstelling vanwege de kwaliteitsverbetering van het 
asfalt, voornamelijk in deklagen. Laboratoriumonderzoek 
en versnelde praktijkproeven wijzen uit dat hoog 
gemodificeerde bitumen een aanzienlijke besparing op de 
constructiedikte mogelijk kan maken.

Polymeer gemodificeerd bitumen of 
kortweg polymeerbitumen wordt toe-
gepast om de duurzaamheid van wegen 
te vergroten. Ongeveer 70 procent van 
de markt van polymeerbitumen bestaat 
uit SBS gemodificeerd bitumen. Dit 
komt overeen met het gebruik van circa 
500.000 ton SBS op jaarbasis. SBS is 
een blok copolymeer dat wordt gevormd 
door een polybutadieen middenblok 
voorzien van één of meerdere poly-
styreen eindblokken. 

Werking van SBS in bitumen
Sinds de uitvinding van SBS (Styreen 
Butadieen Styreen) in de jaren zestig van 

de vorige eeuw, heeft het zich uitermate 
geschikt bewezen als bitumenmodifica-
tie om het asfalt beter bestand te maken 
tegen verkeersbelastingen en tempe-
ratuurswisselingen. Dit komt doordat 
er een zeer goede affiniteit tussen SBS 
en bitumen bestaat; in het vloeibare 
bitumen zwelt het polymeer op door de 
absorptie van olieachtige componenten 
uit het bitumen (maltenen). Bij afkoe-
ling groeperen de polystyreenblokken 
zich tot polystyreendomeinen en het 
polybutadieen vormt de elastische 
verbinding tussen de domeinen. Dit leidt 
tot een omkeerbaar driedimensionaal 
netwerk in het bitumen, waardoor 

recyclebaarheid van bitumen blijft 
behouden. SBS is één van de weinige 
polymeren die een dergelijke interactie 
met bitumen heeft, waardoor met een 
relatief lage polymeerconcentratie een 
groot effect bereikt kan worden. Het 
driedimensionale elastische netwerk 
zorgt ervoor dat het bindmiddel elas-
tischer blijft bij hoge temperaturen en 
taaier wordt bij lage temperaturen. 

Tot op heden wordt SBS voornamelijk 
toegepast in deklagen om vermoeiing, 
spoorvorming of rafeling tegen te gaan. 

Port of Napier, Nieuw Zeeland; een hoog gemodificeerde onderlaag is aangelegd om 
spoorvorming tegen te gaan ten gevolge van vorkheftrucks met 110 ton aslast op de 
vooras.
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Sinds begin negentiger jaren wordt dit 
breed toegepast in de meeste West 
Europese landen, Noord-Amerika, 
Japan en Australië. Rond de eeuwwisse-
ling verbreidde dit zich tot Oost Europa 
en later China. Ook in Nederland zien 
we polymeerbitumen de laatste jaren 
vaker toegepast worden voor contracten 
waarin langere garanties op het asfalt 
gegeven moeten worden.

SBS in onderlagen
Kraton Performance Polymers is in 
2004 samen met de vakgroep Weg- en 
Railbouwkunde van de TU Delft een 
studie begonnen naar de effecten van 
polymeermodificatie in onderlagen. De 
insteek was niet alleen levensduurver-
lenging, maar ook het onderzoeken van 
mogelijkheden om dunnere constructies 
te maken. Asfaltonderzoek toonde aan 
dat de mengsels met een bindmiddel 
met 6 tot 7,5 procent SBS een enorme 
verbetering van de weerstand tegen 
vermoeiing vertoonden ten opzichte van 
de mengsels zonder SBS of met drie 
procent SBS. Dit heeft te maken met 
de vorming van een continu polymeer-
netwerk bij SBS gehaltes boven ca. vijf 
procent. Door de continue polymeerfase 
ondervindt een scheur veel meer weer-
stand bij het doorgroeien. Dit manifes-
teert zich in een verhoogde weerstand 
tegen vermoeiing evenals een grotere 
breuktaaiheid. Dat laatste is zeer be-
langrijk bij lage temperaturen, wanneer 
materialen brosser worden. 

Met een nieuwe polymeergrade was 
het mogelijk om hardere bitumen die 
gebruikt worden in onderlagen te modi-
ficeren met 6 tot 7,5 procent SBS zonder 
dat het viscositeitsproblemen opleverde 
bij het mengen en verdichten. Deze poly-
meergrade lost relatief snel in bitumen 

op, maar voor optimale kwaliteitsbor-
ging en effectiviteit dienen polymeer en 
bitumen vóór het asfaltproductieproces 
gemengd te worden. Zodoende krijg het 
polymeernetwerk de tijd om volledig 
op te zwellen en te interacteren met de 
bitumencomponenten.

Het vervolg was gericht op dit hoog 
gemodificeerde asfalt. Zowel de eindige 
element modelleringen als de empiri-
sche asfaltproeven (vierpunts buigproef 
en indirecte trekproeven) voorspelden 
dat een asfaltlaag van 25 centimeter met 
een standaard penetratiebitumen meer 
schade vertoonde dan een asfaltlaag van 
15 centimeter met een hoog gemodifi-
ceerd bindmiddel op basis van hetzelfde 
penetratiebitumen.

De volgende stap was het valideren in 
de praktijk van deze mogelijkheid om 
laagdikten te reduceren. 

Versneld beproeven
Voor het versneld beproeven van een 
wegvak met een hoog gemodificeerd 
asfalt is een project gestart bij het 
National Center for Asphalt Techno-
logy (NCAT) van Auburn University in 
Alabama, Verenigde Staten. NCAT heeft 
een 2,7 kilometer lang ovaal circuit waar 

vijf dagen per week de hele dag door 70 
tons vrachtwagens rijden met 70 km/u 
om de verharding versneld te belasten. 
Er liggen 46 verschillende vakken op het 
circuit. (Zie ook Asfalt nummer 3-2011)
In de zomer van 2009 is een vak met 
een hoog gemodificeerd bindmiddel in 
zowel de deklaag, de tussenlaag als de 
onderlaag aangelegd. Deze verharding 
was circa 20 procent dunner dan het 
referentie vak, met dezelfde opbouw 
en mengsels. Het enige verschil was 
het polymeergehalte in het bindmiddel; 
het referentie vak had in de deklaag en 
tussenlaag een bindmiddel met 
3 procent SBS (PG76-22), een standaard 
formulering in de Verenigde Staten. In 
twee jaar tijd is de verharding belast met 
tien miljoen ESALs (equivalent standard 
axle loads). De monitoring vindt onder 
andere plaats via rekopnemers in de 
asfaltlagen, spoordiepte metingen en 
ruwheidsmetingen aan het oppervlak en 
visuele inspecties op scheurvorming en 
andere afwijkingen. Daarnaast worden 

Overlaging van het NCAT vak van Oklahoma. 
Links de situatie van de oorspronkelijke overlaging na 4 miljoen ESALs en rechts de overlaging met hoog gemodificeerd asfalt 
na 5,3 miljoen ESALs.

Losse SBS moleculen zoals deze aanwezig zijn 
in vloeibaar bitumen.

Netwerk van SBS in bitumen; polystyreenblok-
ken zijn gegroepeerd tot polystyreendomeinen 
en polybutadieen vormt de elastische verbin-
ding tussen de domeinen. Dit is de situatie in de 
toepassing in de weg.
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de materialen die zijn gebruikt uitge-
breid getest in het laboratorium om het 
gedrag in de weg te correleren aan de 
materiaaleigenschappen.

Goede resultaten
Aan het einde van de twee jaar durende 
belastingcyclus was de gemiddelde 
wielspoordiepte van het vak met het 
hoog gemodificeerd asfalt slechts 
2,2 mm tegenover 7,1 mm voor het 
20 procent dikkere referentie vak. 
De vierpunts buig vermoeiingsproeven 
op het aangelegde materiaal lieten een 
vermoeiingsweerstand zien die tiental-
len malen beter was dan het materiaal 
van de referentie. Tot op heden zijn er 
geen scheuren aan het oppervlak waar-
genomen in zowel het hoog gemodifi-
ceerde vak als het referentie vak. Dat is 
op zich al een goed resultaat, aangezien 
het hoog gemodificeerde vak 20 procent 
dunner is. Eerdere ervaringen bij NCAT 
met asfaltverhardingen van circa 
12,5 centimeter dik, lieten zien dat deze 
binnen een jaar dusdanige vermoeiings-
scheuren vertoonden, dat onderhoud 
noodzakelijk was. 
De resultaten van het vermoeiings-
onderzoek voorspellen dat het hoog 
gemodificeerde asfalt veel langer mee 
zal gaan dan de referentie, zelfs met 
deze dunnere constructie. 
Van alle vakken die thans op het circuit 
van NCAT liggen, had alleen een vak met 
een hoog percentage RAP een lagere 
spoordiepte, maar dit asfaltpakket was 
even dik als het referentie vak en zat 
qua vermoeiingsweerstand bij de minst 
presterende mengsels.

Om na te gaan hoeveel langer het hoog 
gemodificeerde asfalt mee zal gaan, is 
onlangs besloten door te gaan met het 
testen van de beide wegvakken in de 
volgende testfase van NCAT. Deze fase 
gaat na de zomer van 2012 beginnen.
De resultaten hebben reeds geleid tot 
toepassing van hetzelfde mengsel in een 
naastgelegen NCAT proefvak. Dit vak 
van het Department of Transportation 
van de staat Oklahoma was voorzien van 
een lange levensduurverharding  op een 
zachte ondergrond. Hier was tussen-
tijds een zogenaamde “mill and inlay” 
toegepast waarbij een deel van het oude 
asfalt was vervangen door nieuw asfalt 
volgens de standaard reparatie methode 
in Oklahoma. Na minder dan één jaar 
(vier miljoen ESALs) vertoonde dit vak 

aanzienlijke spoorvorming en scheur-
vorming aan het oppervlak zoals te zien 
is op de foto, waardoor een noodrepa-
ratie nodig was om het testprogramma 
niet te hoeven onderbreken. Hiervoor is 
een nieuwe mill and inlay aangebracht 
met hoog gemodificeerd asfalt in drie 
lagen. Na 5,3 miljoen ESALs vanaf de 
aanleg van de nieuwe mill and inlay ligt 
dit vak er nog als nieuw bij. Dit fraaie 
resultaat heeft er toe geleid dat dit hoog 
gemodificeerde mengsel nu wordt toe-
gepast op wegen in Oklahoma.

Opbouw met laagdikten van het referentie vak en het vak met hoog gemodificeerd asfalt.

De grootste milieuwinst is te halen door materiaalbesparing. 
Dus reductie op de laagdikte en een verlengde levensduur. 

Naast de projecten in de Verenigde 
Staten zijn er ook verschillende projecten 
gestart in andere delen van de wereld, 
waaronder Europa, Brazilië en Australië.

Milieuwinst
Verkenningen van RWS tonen aan dat 
de grootste winst op milieugebied in de 
wegenbouw is te bereiken door materi-
aalbesparing. Dus reductie op de laag-
dikte en verlengde levensduur. Met hoog 
gemodificeerde SBS polymeerbitumen 
wordt hieraan voldaan.

Rio de Janeiro, Brazilië; aanleg van de Transoeste corridor met hoog gemodificeerd 
toplaagmengsel.

Hooggemodificeerd
(146 mm asfalt)

Referentievak (178 mm asfalt)
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Koud gebonden halfverharding 
draagt bij aan opwaardering 
historisch landschap

Koud gebonden halfverharding 
draagt bij aan opwaardering 
historisch landschap

Evert de Jong; Bouwend Nederland 
Thijs van Hoof; Versluys & Zoon B.V.

Langs de rivier De Vlist is het prachtig fietsen door het typisch Nederlandse polder-
landschap. In de opwaardering van de natuur- en cultuurhistorische waarden in de 
Hooge Boezem achter Haastrecht moest ook de fietsverharding passen. De keuze viel 
op een koud geproduceerd asfalt van het type halfverharding waarbij de natuurlijke 
kleuren van het aggregaat als vanzelf aansluiten op de omgeving.

Vanaf de middeleeuwen voerden molens 
het teveel aan water af op het riviertje 
De Vlist dat bij Haastrecht uitmondt op 
de Hollandse IJssel. Hierdoor ontstond 
bodemdaling waardoor de afvoer in de 
loop van de tijd moeilijker werd. 
In 1486 werd daarom een ‘hoge boezem’ 
aangelegd waarin het water uit De Vlist 
tijdelijk kon worden opgeslagen om bij 
lage rivierstanden af te voeren; de eerste 
tweetrapsbemaling in Nederland. In 1860 is 
het stoomgemaal De Hooge Boezem bij 
Haastrecht in gebruik genomen. 
Het poldergebied heeft een grote natuur- 
en cultuurhistorische waarde, die het 
Zuid-Hollands Landschap opwaardeert. 

Hieronder valt ook het aanleggen van 
fiets- en wandelpaden die zo goed 
mogelijk in het landschap moeten passen. 
Vanwege de zettings-gevoelige onder-
grond moet de verharding flexibel zijn. 
De belasting van het pad blijft beperkt 
tot wandelaars en fietsen.

Bestek
Het bestek beschreef de aanleg van een 
twee kilometer lang fietspad, tussen de 
polsstokclub Vlist en het zwembad De 
Loete. De deklaag moest bestaan uit een 
halfverharding met een natuurlijke uit-
straling en een stroef oppervlak dat ook 
geschikt moest zijn voor voetgangers. 

Op de omschreven constructie mocht 
een alternatief worden ingediend mits 
het resultaat voldeed aan de uitgangs-
punten. 

Alternatief
Versluys & Zoon B.V. heeft van de 
mogelijkheid tot het indienen van een 
alternatief gebruik gemaakt met een 
aanbieding voor de deklaag op basis 
van een okerkleurige dolomiet met een 
blank bindmiddel dat als schuim wordt 
toegevoegd. Daarbij kon nog gekozen 
worden tussen een plantaardig of een 
synthetisch bindmiddel. Dit voorstel 
werd voorgelegd aan de partijen die bij 
de besluitvorming betrokken waren: 
de Wandelaarsvereniging, de gemeente 
Vlist, de Provincie Zuid-Holland en het 
hoogheemraadschap. Het ingenieurs-
bureau DHV onderzocht het alternatief 
en concludeerde dat de aanbieding aan 
alle eisen voldeed. Nadat de partijen 
akkoord gingen met het visuele resul-
taat, is toestemming verleend om het 
product toe te passen.
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Het product
De ontwikkelde halfverharding wordt 
koud geproduceerd volgens het schuim-
bitumenproces. Om de gewenste kleur 
te bereiken is gekozen voor okerkleurig 
dolomiet 0/5, dat als Gravier d’Or op 
de markt wordt gebracht. Vanwege het 
kleureffect is gekozen voor het blanke 
bindmiddel Bitucolor. Het AKC (Asfalt-
KennisCentrum) te Venlo voerde de 
vooronderzoeken uit naar de optimale 
samenstelling om zo hoogwaardig 
mogelijke producteigenschappen te 
bereiken. Uiteraard is ook het verwer-
kingsgedrag daarbij betrokken. Daaruit 
volgde dat het optimale percentage 
bindmiddel voor dit mengsel in dit 
project op 4,5 procent uitkwam. 
Een zeer geringe hoeveelheid cement, 
minder dan één procent, bleek hier 
nodig om voldoende aanvangssterkte 
te krijgen en het restvocht te binden. 
Daarbij is vanwege het kleureffect 
gekozen voor wit cement.

Constructie
De verhardingsconstructie is opgebouwd 
uit een wapening met daarop een puin-
fundering. Hierop is, gerekend vanaf de 
polsstokclub, over de eerste 400 meter 
een tien centimeter dikke halfverhar-
ding voorzien met aan weerszijden een 
kantopsluiting van grasbeton tegels. De 
verharding van de overige anderhalve 
kilometer is acht centimeter dik. Dit 
verschil komt omdat over de eerste 
meters nog wat verkeer kan rijden van 
aanwonenden. 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de uitvoering is eerst 
proefgedraaid om de in het laboratori-
um ontwikkelde eigenschappen en het 
verwerkingsgedrag te vergelijken met 
de daadwerkelijke productie. Daaruit 
bleek dat er, als verwacht, ruim vol-
doende tijd was om het product tijdelijk 
op te slaan. Dus dat er een behoorlijke 

periode beschikbaar is tussen productie 
en verwerking. De hoop dat deze periode 
zo lang zou zijn dat de productie een dag 
voor de verwerking zou kunnen plaats-
vinden, werd echter niet waargemaakt. 

Het twee kilometer lange fietspad 
bestaat voor het grootse deel uit een 
in de loop van de eeuwen opgebouwd 
dijklichaam langs De Vlist. 
De resterende 800 meter is nieuw 
aangelegd. De draagkracht van de 
ondergrond van zowel de dijk als van 
het nieuw aan te leggen pad is zo gering 
dat de vrachtwagens hier niet overheen 
mochten rijden. Daarom is besloten bij 
het werk een overslagpunt in te richten 
waar het materiaal uit de vrachtwagens 
wordt overgeladen in dumpers die het 
vervolgens naar de afwerkmachine 
brengen. 

Uitvoering
De productie vond plaats op het terrein 
van Versluys & Zoon B.V. te Bodegraven. 
Daar werden de grondstoffen opgesla-
gen en de mengunit opgesteld. Op een 
koude, winderige voorjaarsdag, maar 
wel onder een vriendelijk zonnetje, is 
het materieel gereed gezet en werd 
de mengunit opgestart. Het gemengde 
product werd in vrachtwagens naar het 
overslagpunt gereden waar het werd 
overgeslagen. Daar vandaan moest 
het naar de afwerkmachine worden 
getransporteerd, waarbij het heen en 
weer rijdende materieel elkaar maar op 
enkele plekken kon passeren. Daarom 
is voor de beginfase, waarbij de afstand 
van twee kilometer moest worden over-
brugd, een wachttijd ingecalculeerd voor 
zowel de vrachtwagens als de afwerk-
machine. 

Bij het passeren van de dumpers, die 
beladen slechts een paar ton wegen, 
werd de verende ondergrond al goed 
gevoeld. Eerst is de onderste vier centi-

Productie bij omgevingstemperatuur.

De ontwikkeling halfverharding wordt koud geproduceerd
volgens het schuimbitumenproces. 

Overladen in dumpers.

De verende ondergrond werd goed gevoeld.

Wormwielen verdelen het mengsel. 25



meter tussen de kantopsluitingen aan-
gebracht. Op de anderhalve kilometer 
zonder kantopsluiting is in één keer de 
acht centimeter dikke constructie aan-
gebracht. Later op de dag is een tweede 
laag van zes centimeter aangebracht op 
het eerste deel zodat de totale laagdikte 
de daar vereiste tien centimeter bedroeg. 

Gemakkelijke verwerking
Direct merkte de ploeg dat het materiaal 
gemakkelijk te verwerken was. Mede 
door de gele kleur en de fijne gradering 
leek het net of er met alleen schoon 
zand werd gewerkt. Ook het handwerk 
was eenvoudig. 
 
De verdichting bestaat in feite uit het 
aandrukken van het materiaal. Een twee 
tons tandemwals is daarvoor voldoende. 

Koud gebonden halfverharding draagt bij aan opwaardering historisch landschap

Tijdens de verdichting worden de korrels 
geschikt en het vocht uit het mengsel 
gedrukt. 

Ervaringen
De uitvoering is vlekkeloos verlopen. 
Opmerkelijk was dat het materieel 
schoon bleef, er koekten geen resten 
aan in de vrachtwagens. Ook de afwerk-
machine zag er na afloop van het werk 
uit als nieuw. 
Ondanks dat het pad was afgezet voor 
passerende fietsers zijn er altijd wel 
mensen die de afzetting negeren en al 
tijdens de werkzaamheden menen dat 
borden en hekken niet voor hen gelden. 
De indrukken van de fietsbanden bleven 
echter beperkt tot een visuele indruk. 
Dat stemde de ontwikkelaars tot tevre-
denheid omdat de binding toch enige tijd 

vraagt. Als er vlak na aanbrengen geen 
indrukken ontstaan dan is het een dag 
later helemaal geen probleem.

Resultaat
Fietsend langs de knotwilgen over de 
Oost Vlisterdijk tussen het zwembad 
De Loete en de Polsstokclub Vlist kan 
men genieten van een idyllische 
omgeving, waarin de karakteristieke 
molen een markant punt vormt. Op de 
kwaliteit van de verharding hoeft men 
niet te letten: die is goed. Meer nog, 
die past perfect in de beleving van de 
omgeving. 

De gemeente Vlist, de beheerder, is 
tevreden met het onderhoudsarme pad 
en de waardering van de duizenden 
fietsers die hier gebruik van maken.

Hopper is na het leegdraaien helemaal schoon.

Het mengsel is tijdens de verwerking nog rul.

Verwerking lans de Vlist.

Aansluiting op de kantopsluiting van 
grasbetontegels.

Detail van het oppervlak.
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100 procent recycling asfalt: De zoektocht

Maatschappelijke wenselijkheid
In een markt waar grondstoffen 
schaarser en energie aanzienlijk duurder 
worden door zowel de stijging van de 
olie prijzen als ook door het belasten 
van de CO2 uitstoot zien we vele initia-
tieven voor het verantwoord hergebruik 
van kostbare grondstoffen. Voorbeelden 
zijn wel bekend. Zoals oud ijzer dat in 
veel van onze huidige metalen gebruiks-
voorwerpen is opgenomen. En ook voor 
non-ferro als koper, met een opbrengst 
van 2 7,50 per kg in 2012, bestaat een 
actief inzamelbeeld. Daarnaast worden 
producten als glas, papier en plastics 
in hoge percentages gerecycled. De 
overheid, en hier vooral Rijkswaterstaat, 
voert een actief beleid voor het besparen 
van grondstoffen en energie. 
In dit licht neemt ook de wegenbouw zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en zoekt naar verantwoorde toepassin-

100 procent recycling asfalt:
De zoektocht

Het volledig hergebruiken van grondstoffen in de wegenbouw is een 
al lang gekoesterde wens. In het verleden is al vaak gepoogd hier 
een sluitende oplossing voor te vinden zoals de M.A.R.S. (Microwave 
Asphalt Recycling System) in de jaren negentig en daarvoor nog het 
Renofalt project. In de afgelopen decennia zijn er dus al vele pogingen 
gedaan om een oplossing te vinden voor de grote hoeveelheden asfalt 
die uit onderhoudswerkzaamheden vrijkomen. De pogingen tot her-
gebruik werden vaak geïnitieerd door chemie- of asfaltproducenten 
waarbij meestal naar deelproblemen werd gekeken. Bijvoorbeeld 
het aanpassen van penetratie en verwerkingspunt van verouderd 
bitumen. Om diverse redenen zijn deze pogingen stukgelopen waarbij 
het terugbrengen van de kwaliteit en eigenschappen van bitumen op 
het oorspronkelijke niveau een belangrijke factor was.

Ton Eijkenboom; Van Weezenbeek

gen om de vrijgekomen hoeveelheden 
asfalt uit onderhoudswerkzaamheden zo 
hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. 
Aangezien asfalt voornamelijk bestaat 
uit zand, vulstof en stenen, waarvan de 
eigenschappen niet veranderen, moet 
het mogelijk zijn hoge percentages te 
hergebruiken. De aandacht moet zich 
richten op bitumen. Als het bij bierkratten 
en vuilniszakken kan (net als bitumen 
thermoplasten) dan zou het toch zeker 
mogelijk moeten zijn met asfalt. En zo 
begon de zoektocht.

Het begin
Rasenberg Infra had als sinds begin 
2006 een asfalt opwerk programma 
opgestart die later zou worden 
verzelfstandigd in de R.O.B. (Recycling 
en Overslag Breda). Hier werd de eerste 
belangrijke stap genomen in het volledig 
hergebruik van secundaire bouw-
materialen. Over de jaren heen is het 
systeem steeds verder verfijnd waarbij 
de uitgangspositie van prof. Michael 
Braungart  en William McDonough 
“Waste is Food” die in 2000 in de 

Hoeveelheid vrijkomend asfalt blijft groeien



28

Hannover Principles zijn gepubliceerd, 
in praktijk werden gebracht. Door beter 
te scheiden bij de bron is het mogelijk 
om een constante kwaliteit asfalt-
granulaat te garanderen. Doordat de 
samenstelling en de gradering van het 
granulaat bekend is, wordt het mogelijk 
om het daarmee te produceren asfalt te 
formuleren als met nieuwe materialen. 
De praktijk wijst uit dat asfalt één van de 
best herbruikbare producten is omdat 
nagenoeg alle grondstoffen onveranderd 
blijven en hergebruik vanzelfsprekend 
zou moeten zijn.

Samenwerking
Nadat bitumen percentage en gradering 
controleerbaar waren, bleef de grote 
uitdaging over; het bindmiddel bitumen. 
Hier kwam van Weezenbeek Specialties 
B.V. in beeld omdat hier de kennis 
aanwezig was voor het sturen van 
bitumen eigenschappen. Daarnaast 
was “Specialties” onafhankelijk, zodat 
het niet van te voren vast stond welke 
toevoeging zouden worden ingezet. 
De grote kracht van Van Weezenbeek 
Specialties ligt in het leggen van 
“kruisverbanden” tussen verschillende 
markten. Zo kunnen grondstoffen uit de 
kleefstoffenmarkt gecombineerd 
worden met ervaringen in de dispersie 
industrie en toegepast worden in 
bitumen. Juist hierdoor kunnen voor de 
wegenbouw onorthodoxe grondstoffen 
worden toegepast. Eén van de voor beel-
den hiervan is RheoFalt WKR-2, tot op 
de dag van vandaag de enige polymeer 
blend waarin verschillende Ethyleen 
Vinyl Acetaat typen zijn gemengd met 
harsen uit de hotmelt industrie in com-

binatie met Fischer Tropsch wassen en 
anti-oxidanten. De eerste proefvakken 
op de bus-baan Almere hebben het 
meer dan 17 jaar uitgehouden op de 
bushaltes. De centrale vraag was: 
is het mogelijke om verouderd bitumen 
te herstellen tot de oorspronkelijke 
eigenschappen?

Het project
In tegenstelling tot vele andere pro-
ducenten van toeslagstoffen aan de 
wegenbouw was hier niet de vraag wat 
hebben we en kan het wat verbeteren in 
verouderd bitumen. Er is eerst gekeken 
naar het verschil in samenstelling 
tussen nieuwe en oude bitumen. 
SGS Intron heeft hier veel onderzoek 
voor uitgevoerd. Naast het verschil in 
fysische eigenschappen is er vooral 
gekeken naar de verandering in 
chemische samenstelling. De SARA 
analyse (scheiden van groepen chemische 

verbindingen) vormde een belangrijk 
onderdeel van deze oriëntatie. SARA 
komt van:
-  Saturates (verzadigde  

koolwaterstoffen)
-  Aromates (aromatische  

koolwaterstoffen)
-  Resins (thermoplastische harsen)
- Asphaltenes (asfaltenen)

Hieruit bleek dat bij de bitumen uit oud 
asfalt er een verschuiving in samenstel-
ling heeft plaats gevonden. In grote lij-
nen nemen de asfaltenen toe en de lich-
te componenten af, waarbij de grootste 
verschuiving plaats vind in de maltenen 
fase (aromaten en harsen). Bij eerder 
onderzoek begin jaren 90 van de vorige 
eeuw was vast komen te staan dat ver-
jongen van bitumen met lichte fracties 
zoals oliën een ernstige verslechtering 
te zien gaf in het visco-elastisch gedrag, 
terwijl de penetratie en het verwekings-
punt juist goed gecorrigeerd konden 
worden. Olie wordt in bitumen naslag-
werken uit de jaren vijftig al bestempeld 
als weekmaker, dus ongeschikt voor 
het duurzaam verjongen van verouderd 
bitumen. Aangezien de asfaltenen zijn 
toegenomen in oud bitumen en deze 
juist de brosse eigenschappen geven, is 
het duidelijk dat het terugbrengen van 
de eigenschappen gezocht moet worden 
in de maltenen fase. Daarnaast diende 
de mogelijke toevoegingen zo effectief 
mogelijk te zijn; dus vloeibaar bij 
kamertemperatuur. De zoektocht was 
begonnen. De verjonging moest gezocht 
worden in een laagmoleculaire vloeibare 
hars. Na bijna een jaar van grondstoffen 
onderzoek zijn er 153 mogelijke 
kandidaten gevonden. 

100 procent recycling asfalt: De zoektocht

Laboratorium

Asfaltenen

Aromaten

Harsen

Bros gedrag Flexibel 
gedrag
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Selecteren / Wegstrepen
De hars moest naast vloeibaar ook 
geschikt zijn als toevoeging aan bitumen. 
Er is een screening gemaakt op onder 
andere de volgende eigenschappen: 
- langdurig temperatuur stabiel;
- niet milieu belastend;
- goed mengbaar met heet bitumen;
- niet irriterend;
-  geringe of geen verdamping bij hoge 

temperaturen;
-  economisch haalbaar zowel in  

verkrijgbaarheid als in kosten;
- volledig ongevoelig voor vocht. 
Na deze selectie bleven 39 producten 
over. Tot op dit punt is er nog geen  
enkele bitumen /asfalt proef gedaan, er 
is slechts gezocht en weggestreept. 

Maar de verdere selectie kan uitsluitend 
plaats vinden op basis van eigenschap-
pen in de bitumen.

Er is voor gekozen om eerst uitgebreid 
DSR (Dynamic Shear Rheometer) 
onderzoek uit te voeren waarbij naar 
visco-elastisch gedrag wordt gekeken. 
Hierbij hebben we nieuwe, niet thermisch 
belaste, bitumen als uitgangspunt ge-
nomen. De opgave was om de curve van 
de verouderde bitumen zo dicht moge-
lijk naar de “virgin” 40/60 bitumen te 
brengen. Aangezien er naast de DSR ook 
nagegaan moest worden wat de invloed 
is op het asfaltmengsel, is er gekozen 
voor een niet alledaagse methode na-
melijk de stempelproef voor gietasfalt. 
Hierbij kan men beter inschatten wat de 
interactie is tussen de bitumenmengsels 
en de vulstoffen en de zandfractie. De 
testen zijn uitgevoerd bij verschillende 

100 procent recycling asfalt: De zoektocht

doseerpercentages waarbij de effecti-
viteit van de hars duidelijk in beeld kon 
worden gebracht. Na deze procedure 
bleven er nog vier mogelijke additieven 
over. Voor het vervolgonderzoek is geko-
zen voor de natuurlijke hars aangezien 
deze in het duurzaam produceren de 
meest voordelige is. Deze hars is een 
product dat lijkt op bitumen omdat het 
ook een residu is van een distillatie. In 
tegenstelling tot bitumen is deze hars 
vrij van asfaltenen. En nu werd het tijd 
voor de testen op asfalt. 

Vertaalslag in asfalt
Het mengsel voor de asfalttesten is 
bepaald op STAB 0/16. Dit type asfalt 
wordt het meest geproduceerd en te-
vens wordt er al vaak asfaltgranulaat in 
dit mengsel ingezet, 50 procent recy-
cling is al gebruikelijk. Daarnaast is een 
mengsel met nieuwe grondstoffen als 
referentie meegenomen. De Type Test 
is gebruikt om de asfalteigenschappen 
te beoordelen. Voor het maken van de 
asfaltmonsters is gebruik gemaakt van 

de asfaltcentrale in Breda omdat “mo-
lengemengd” asfalt het meest repre-
sentatief is voor de homogeniteit van de 
monsters.

De testen zijn niet alleen uitgevoerd 
in verschillende doseerpercentages, 
er is ook nog getest bij nul graden om 
het lage temperatuurgedrag in kaart 
te kunnen brengen. Uit dit uitgebreide 
onderzoek bleek dat de hars de eigen-
schappen niet alleen terug brengt naar 
die van asfalt met nieuw bitumen, maar 
er waren ook duidelijke indicaties dat de 
asfaltenen beter gestabiliseerd worden 
door toevoeging van de natuurlijke hars. 
Parallel aan dit onderzoek is ook een 
“bitumendonor” meegenomen in het 
onderzoek, zodat we in staat waren om 
elke gewenst asfaltsamenstelling met 
secundaire materialen te produceren. 

Niet voorziene bijwerkingen
Tijdens het ontwikkelprogramma zijn 
enkele parameters opgevallen. 
Bij het laboratorium onderzoek zagen Stempelproef

Uit dit uitgebreide onderzoek bleek dat de harsen de 
eigenschappen niet alleen terug kon brengen naar die van 
asfalt met nieuw bitumen, maar er waren ook duidelijke 
indicaties dat de asfaltenen beter gestabiliseerd worden 
door toevoeging van de natuurlijke hars.
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we duidelijk dat het dakgranulaat, dat 
we als bitumendonor gebruikten, sterk 
verbeterde eigenschappen vertoonde 
naar mate we een hoger percentage 
hars toevoegden. Een duidelijke aan-
wijzing dat niet alleen bitumen werden 
verbeterd maar ook dat de polymeren 
in de samenstelling duidelijk actiever 
werden. 

Dit verschijnsel is ook waargenomen 
bij onderzoek gedaan op de Bergische 
Universität Wuppertal en de Technische 
Universität Braunschweig. Duidelijk was 
ook dat de gekozen hars de bitumen-
eigenschappen weer op het oude niveau 
terugbrengen waardoor 100 procent 
recycling mogelijk is. Een ander opval-
lend verschijnsel was waarneembaar 
tijdens de productie van 100 procent 
gerecycled asfalt. Hier zagen we dat 
bij een geringe toevoeging van 2 kg/ton 
hars er veel minder vermogen nodig was 
voor de mengbak, de homogeniteit 
verbeterde bij een kortere mengtijd. 
Bij de asfaltverwerking zien we dit 
verschijnsel ook optreden; het asfalt 
blijft langer verdichtbaar. 
Een verklaring voor het beter verwerken 
van het asfalt met de RheoFalt hars 
kan zijn dat de asfaltenen in bitumen 
beter stabiliseren (sterische hindering). 
Algemeen wordt aangenomen dat de 
maltenen (aromaten en harsen) in het 
bitumen dit voor hun rekening nemen. 

Uit de SARA analyse van verouderd 
bitumen bleek dat deze maltenenfase 
afneemt en de asfaltenen toeneemt. 
Deze asfaltenen zorgen niet alleen voor 

het brosse gedrag in de verouderde 
bitumen maar waarschijnlijk ook voor 
een hoge interne weerstand. Door het 
toevoegen van de RheoFalt HP-EM hars 
ontstaat er waarschijnlijk een omhulling 
van de asfaltenen die vervolgens door 
de hars niet meer in staat zijn om te 
agglomereren (sterische hindering). Dit 
verschijnsel moet in vervolg onderzoek 
nader worden bekeken. 

Dr. Ir. Niki Kringos van KTH in Stockholm 
heeft al aangetoond dat het mogelijk is 
“fysische” samenstelling te kunnen 
onderscheiden. Het optreden van 
sterische hindering kan waarschijnlijk 
het “fysical hardening” proces vertragen 
waardoor standaard wegenbouwbitumen 
langzamer verouderen.

Implementatie
Rasenberg Infra heeft in samenwerking 
de gemeente Breda “het Steenenhoofd” 
voorzien van 100 % recycled asfalt 
ML-TRAC. Dit is niet alleen een makke-
lijk te monitoren wegvak, het ligt voor 
de deur van de asfaltcentrale en het 
laboratorium, maar ook een zeer zwaar 

belaste weg waar dagelijks meer dan 
350 zwaar belaste vrachtwagens over- 
heen rijden.

Besparingen
Royal Haskoning berekende dat door het 
hergebruik van grondstoffen bij de asfalt 
productie bij elke 100.000 ton (tussen de 
halve en een kwart van de jaar productie 
van een gemiddelde asfalt centrale) er 
8.400 ton CO2 wordt bespaard doordat 
men geen nieuwe grondstoffen inzet. 
Jaarlijks komt er ongeveer vier miljoen 
ton asfalt vrij uit wegenonderhoud. 
Deze hoeveelheid zal de komende jaren 
toenemen naar circa zes miljoen ton. 
Dit komt neer op een gemiddeld recycle-
percentage van 60 tot 75 procent. Maar 
een deel van de productie moet hogere 
percentages bevatten vanwege markt-
schommelingen en specifieke mengsel-
eisen (extreme stroefheid) waarin geen 
hergebruik mogelijk is. Dit project heeft 
aangetoond dat 100 procent hergebruik 
makkelijk haalbaar is tegen de zelfde 
kosten. De CO2 besparing loopt op tot 
meer dan een half miljoen ton per jaar 
ten opzichte van gebruik van nieuwe 
grondstoffen. Een besparing waar de 
asfaltindustrie trots op mag zijn.

Out of the Box
Deze zoektocht heeft aangetoond dat het 
leggen van verbanden tussen verschil-
lende industrieën tot onconventionele 
oplossingen kan leiden. Resultaat 
gericht onderzoek - en niet product 
gericht onderzoek - in combinatie met 
gedegen grondstoffenkennis, heeft 
geleid tot een oplossing om verouderd 
bitumen weer in zijn oorspronkelijke 
eigenschappen terug te brengen. 
Deze zoektocht kwam uit op een toe-
voeging van natuurlijke harsen waarvan 
de voorraad jaarlijks wordt aangevuld. 
Hiermee is weer aangetoond dat asfalt-
granulaat geen afvalstof is maar een 
grondstof.

Effect hars toevoeging op teruggewonnen bitumen zonder toevoeging en met verschillende 
percentages toegevoegde hars. 

Verwerking van 100% gerecycled asfalt.



Vulstof is meer dan vulling

Waarom is er aparte aandacht nodig 
voor de effecten van vulstof in asfalt? 
De hoeveelheid toegevoegde vulstof in 
asfalt bedraagt immers slechts enkele 
gewichtsprocenten? Toch is de invloed 
op het gedrag groot. Een verkeerde 
keuze wordt direct afgestraft, al tijdens 
de verwerking. Maar ook in de gebruiks-
fase speelt de vulstof een belangrijke 
rol. Volgens diverse onderzoekers moet 
de bitumen-vulstof fractie samen als 
bindmiddel worden beschouwd in een 
asfaltmengsel. In het onderzoek naar 
de verhoging van de weerstand tegen 
rafeling in ZOAB is diep ingegaan op de 
invloed van de vulstof. Een ander nieuw 
belangrijk onderzoeksaspect is dat we 
sinds 20 jaar steeds intensiever hoge 
percentages asfaltgranulaat gebruiken 
in warm asfalt. Naast de al aanwezige 
fijne fractie in het asfaltgranulaat komt 
er door het frezen nog extra fijn materi-
aal vrij, waarvan de eigenschappen sterk 
kunnen fluctueren.

Pionieren
In de meeste landen is het grof en fijn 
aggregaat afkomstig uit een steengroeve 
en bevat veel aanhangend stof. Het 
percentage stof is meestal voldoende 
om geen vulstof te hoeven toevoegen. 
Nederland kent geen steengroeven en 
het grove aggregaat werd verkregen uit 
gebroken en gewassen riviergrind. In de 
pioniersfase van de asfaltbranche werd 
duidelijk dat toevoegen van vulstof in de 
Nederlandse situatie noodzakelijk was 
om een goed functionerend mengsel te 
krijgen. De verschillende producten 
bleken echter te leiden tot verschillen 
en al snel werd een onderscheid 

In Nederland werd vanouds gebroken, gewassen grind in asfalt verwerkt.  
Dit grind bevatte, anders dan steenslag uit steengroeven, weinig stof en  
toevoeging van fabrieksmatig geproduceerde vulstof was nodig om een  
kwalitatief goed asfaltmengsel te produceren. De kennis van de effecten van 
vulstof op de eigenschappen van asfalt is de laatste jaren verder uitgebreid  
met studies aan de TU Delft.

Vulstof is meer dan vulling
Martin van der Ven; TU Delft 
Evert de Jong; Bouwend Nederland

gemaakt in zeer zwakke, zwakke en 
middelsoort vulstoffen. Evenals eisen 
aan de variatie van eigenschappen 
binnen één soort. Het onderscheid was 
gebaseerd op het bitumengetal en de 
holle ruimte Rigden, waarbij zeer zwakke 
vulstof uit kalksteen moest bestaan. 
Voor de diverse asfaltsoorten werd het 
bijbehorende type vulstof voorgeschreven. 
Zeer zwakke vulstof werd alleen in 
gietasfalt toegepast en in zandasfalt en 
grindasfaltbeton mocht alleen zwakke 
vulstof worden opgenomen. De pio-
niersfase is in 1966 afgesloten met de 
publicatie van het werk van Heukelom.
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Vulstof (omschrijving)
Vulstof is de fractie in het mineraal 
aggregaat kleiner dan 0,063 mm.
Het gehalte kleiner dan 0,063 van  
fabrieks- of aanvoervulstof moet  
minimaal 70 % bedragen, het gehalte 
grover dan 0,063 mm wordt tot de 
fijne fractie gerekend.
Het vulstofgehalte in het asfalt-
mengsel bestaat uit ‘eigen stof’ en 
toegevoegd (fabrieks)vulstof.

Functie vulstof
De vulstof geeft stabiliteit aan bitumen 
tijdens de verwerking aan het asfalt-
mengsel in de gebruiksfase.  
Het vergroot de samenhang van het 
mengsel via de vulling van de opbouw 
van het mineraal aggregaat. Ondanks 
het geringe aandeel in gewichts-
procenten heeft het een groot specifiek 
oppervlak waardoor het asfaltmengsel 
voldoende bitumen kan bevatten om 
weerstand tegen vermoeiing te bieden 
en toch een hoge stabiliteit heeft.

Soorten vulstof
Kalksteenmeelvulstof
- Kalksteen
- Kalkhydraat
Composietvulstof, met daarin een op 
elkaar afgestemde hoeveelheid grond-
stoffen van verschillende 
herkomst als:
- Kalksteen
- Poederkoolvliegas
- AEC-vliegas
- SVI-as
- Papieras
- Kalkhydraat
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Kwaliteitscontrole
Om de kwaliteit van de vulstoffen te be-
heersen is de Stichting Vulstof Controle 
(SVC) opgericht die later is omgezet tot 
de Stichting Vulstof Certificatie waarvan 
de functie sinds 1995 is overgenomen 
door de certificering onder KOMO op 
basis van de BRL 9041. In de jaarlijkse 
uitgave van het SVC boekje stonden 
alle toegelaten soorten vulstof met hun 
kenmerken. Tegenwoordig brengt de 
NEVUL elke twee jaar een soortgelijk 
boekje uit. Het ‘College van Deskundigen 
Vulstof voor Asfalt’ (met vertegen-
woordigers van de opdrachtgevers, 
aannemers en vulstofproducenten) 
bewaakt de kwaliteitscriteria in 
BRL 9041. Een onafhankelijke certificatie- 
instelling is verantwoordelijk voor 
de kwaliteitscontrole. 

Hydroxide
Een volgende aandachtsfase ontstond bij 
de introductie van vulstof met hydroxide. 
Deze toevoeging bleek een duidelijke 
verbetering van de hechting op te leveren, 
vooral bij het gebruik van zeegrind 
(vuursteen). RWS stelt het gebruik van 
hydroxide verplicht voor ZOAB en deze 
verplichting is ook in de RAW Standaard 
Bepalingen opgenomen.

Introductie vliegassen
Toen het opslaan van vliegassen van 
electriciteitscentrales en afvalverbran-
dingsinstallaties (tegenwoordig 
afvalenergiecentrales) problematisch 
werd, kwam de nuttige toepassing in 

asfalt in beeld. Aan de eis van een kor-
relgrootte minder dan 0,063 millimeter 
werd, bij AEC vliegas na malen, voldaan. 
Na wat experimenteren met de korrel-
vorm werd het mogelijk om ze in de 
civieltechnische systematiek op te 
nemen. Hiermee werd wel een 
milieu-aspect geïntroduceerd omdat 
deze vliegassen in meer of mindere 
mate zware metalen kunnen bevatten 
die niet door de nuttige toepassing 
in asfalt in het milieu terecht mogen 
komen. Bitumen is echter een zeer dicht 
bindmiddel dat de verspreiding van on-
gewenste verontreinigingen voorkomt. 
Ondanks dat het aandeel vliegassen 
beperkt blijft tot enkele procenten in het 
asfalt en de assen volledig worden ge-
immobiliseerd door bitumen, is in 1994 
in overleg met de leveranciers besloten 
tot een rem op verdere verhoging van 
het gehalte vliegassen in asfalt. Dit is 
verder uitgewerkt in de BRL 9041.

Wetenschappelijke aandacht
In de VS werd vanouds het eigen stof 
gebruikt voor de vulstoffractie en de 
aandacht beperkte zich tot het gewenste 
percentage. De noodzaak tot een 
kwaliteitsverbetering leidde tot diverse 
onderzoeksprojecten naar de grondstof-
fen en mengselsamenstelling. 
Prof. Hussain Bahia van de Universiteit 
van Wisconsin startte met een inventa-
risatie van de kennis van (fabrieksmatig) 
toegevoegde vulstof. De ervaring in 
Nederland en België was daarbij van 
grote waarde. Voortbordurend op de 

veelal empirische kennis is het gedrag 
van vulstof en bitumen en de daarmee 
te produceren mengsels bestudeerd. 
Dit onderzoek liep gelijk op met de 
wetenschappelijke onderzoeken aan de 
TU Delft die deels werden ingegeven 
om de rafeling van ZOAB te analyseren, 
maar vooral om de rol van de vulstof bij 
hoge percentages (50 procent en meer) 
hergebruik te onderzoeken.

Kennisverspreiding
In 2012 organiseerde de TU Delft samen 
met NEVUL een workshop over vul-
stoffen waar in de resultaten van de 
regelgeving en praktijkinzichten aan bod 
kwamen. In de workshop werd de relatie 
tussen het bitumengetal en de holle 
ruimte Rigden duidelijk aangetoond. 
De holle ruimte Rigden is daarmee, 
naast andere aspecten, geschikt om 
de vulstof te karakteriseren. Waarbij 
opgemerkt wordt dat optimalisering van 
de proefuitvoering mogelijk is. 
De stijfheid van de mastiek (bitumen 
en vulstof) neemt toe bij stijging van 
het aandeel vulstof, tot een maximum 
waarna de stijfheid dramatisch afneemt. 
Daarmee heeft het vulstofgehalte 
invloed op de prestatie van het asfalt-
mengsel, bijvoorbeeld de rafelings-
gevoeligheid van ZOAB. Dit optimum is 
afhankelijk van het type vulstof en 
bitumen. Duidelijk is gemaakt dat er 
meer aandacht besteed moet worden 
aan het samenspel van bitumen en 

Aspecten die de kwaliteit bepalen

Geometrie: gradering, vorm, hoekigheid en textuur

Fysisch:  dichtheid, holle ruimte

Samenstelling: mineralogische samenstelling en kalkhydraat

Chemisch: wateroplosbaarheid, zwelling

Gelijkmatigheid: bitumengetal, dichtheid

De noodzaak tot een kwaliteitsverbetering leidde tot 
diverse onderzoeksprojecten naar de grondstoffen en 
mengselsamenstelling.

Ronde vulstofkorrels zorgen voor een ander 
gedrag dan hoekige korrels.
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Robotisering in de asfaltwegenbouw

vulstof. Met name de verdeling van de 
asfaltenen in bitumen wordt beïnvloed 
door de eigenschappen van de vulstof. 
Dit speelt zich af op een schaal van en-
kele nanometers rond de vulstofkorrels. 
Op zich lijkt de invloed vanwege deze 
kleine dikte van de schil rond de vulstof 
maar beperkt. Echter, het enorm grote 
specifiek oppervlak van de vulstof maakt 
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dat deze invloed wel degelijk groot is. 
Tot slot werd gewezen op de ontwik-
keling van het toenemend percentage 
asfaltgranulaat in de mengsels. De 
speelruimte om de eigenschappen te 
wijzigingen met de nieuwe grondstoffen 
wordt daardoor kleiner. Het is de vraag 
of één procent toegevoegde vulstof 
invloed heeft op de mengseleigenschap-
pen, terwijl een juiste dosering aan 
vulstof een grote invloed kan hebben op 
prestatie en de levensduur van asfalt. 

(Functioneel) specificeren van vulstof
Net als bij asfaltmengsels is er een 
sterke ontwikkeling op het ogenblik om 
over te gaan op functioneel specificeren 
van vulstoffen. Zowel aan de TU Delft als 
in de Verenigde Staten lopen onder-
zoeken of, en hoe, de mastiek kan 
worden gebruikt voor het specificeren 
van vulstoffen. Duidelijk is aangetoond 
dat er grote verschillen bestaan tussen 
de vulstoffen en hun effecten. Verschil in 
herkomst, specifiek oppervlak, korrel-
vorm leiden tot andere eigenschappen 
van de mortel. En daarmee andere 
eigenschappen van het asfalt. 
Controle op het effect van vulstoffen op 
het gedrag van het mengsel is mogelijk. 

In een framework kan de verwerkbaar-
heid, weerstand tegen permanente 
deformatie, lage temperatuurgedrag, 
vochtgevoeligheid en weerstand tegen 
vermoeiing worden meegenomen. In 
dit framework wordt een zelfde sys-
tematiek gebruikt als in de Superpave 
specificaties voor bitumen, maar in dit 
geval uitgevoerd op de mastiek. Hierbij 
speelt de DSR (Dynamic Shear Ratio) 
een belangrijke rol. 
In de nabije toekomst dient nog het no-
dige onderzoek op dit gebied te worden 
uitgevoerd alvorens tot een gedragen 
functioneel specificatie systeem voor 
vulstoffen te komen.

Verwerking van asfalt bestaat uit het 
aanleggen van een homogene laag van 
de juiste breedte en dikte. De kunst is 
om in te spelen op lokale afwijkingen. 
Bij lokale oneffenheden moet er wat 
extra overhoogte worden meegegeven 
om na verdichting een vlak resultaat te 
krijgen. Aansluitingen vereisen flexibili-
teit van de machinist en balkman. 

Robotisering in de 
asfaltwegenbouw

Asfaltverwerking is een ambacht waarbij goed 
opgeleide vaklieden de diverse taken uitvoeren. 
De meet- en regeltechniek is zo ver ontwikkeld dat 
de controle van het materieel van achter het 
beeldscherm mogelijk is. De eerste verkenningen 
wijzen uit dat computergestuurde walsen en 
afwerkmachines kunnen functioneren.Evert de Jong; Bouwend Nederland

Tevens moet de snelheid van de machine 
afgestemd worden op de aanvoer, dit om 
stoppen met de kans op oneffenheid te 
voorkomen. Een recht toe rechtaan werk 
zonder bijsturen komt eigenlijk alleen 
op een snelweg voor. Toch is er veel 
mogelijk om het werk ‘automatisch’ te 
laten verlopen. Maar dat vereist wel een 
heel andere voorbereiding. 

Voorbereiding
De basis van automatisering bestaat uit 
het nauwkeurig inmeten van de situatie. 
Alle relevante punten moeten exact worden 
bepaald in plaats (x en y coördinaat) en 
hoogte (z coördinaat). Met deze gegevens 
is een 3-D weergave van de bestaande 
situatie te maken, het Digitale Terrein 
Model (DTM). Tot voor kort waren deze 

Schematische weergave bitumen 
rond vulstofkorrel

Stijfheidsverloop van door 
adsorptie beïnvloed bitumen

Vrij bitumenGefixeerd bitumen

Vulstof korrel
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inmetingen met GPS, en vooral de hoog-
te (z) onvoldoende nauwkeurig om te 
gebruiken voor het verwerken van asfalt. 
GPS, het algemeen bekende plaatsbepa-
lingsysteem, heeft een nauwkeurigheid 
van centimeters. Dit voldoet voor vele 
toepassingen maar staat ver af van de 
noodzakelijke nauwkeurigheid van de 
asfaltverwerking. Maar aangevuld met 
een zonelaser van Topcon kan binnen 
een straal van 150 meter rond dit station 
wel de gewenste nauwkeurigheid in 
millimeters ten opzichte van het station 
worden gehaald. Deze laser kan zowel 
voor de inmetingen als voor de verwer-
king gebruikt worden.

Over het inmeten van het dwarsprofiel is 
in Asfalt nummer 2-2008 al geschreven. 
Samen met de grove GPS plaatsbepaling 
en de ingemeten controlepunten is 
met speciale software het lengte- en 
dwarsprofiel van het bestaande weg-
dek in millimeters nauwkeurig vast te 
leggen in een 3D model, men heeft dan 
een DTM.

Daarnaast moet ook in de bestaande 
constructie worden gekeken als het gaat 
om de vervanging van de bovenste laag 
en er eerst gefreesd moet worden. In-
formatie over de freesdiepte moet voor-
alsnog via boorkernen worden bepaald. 
Maar ook op dit vlak zijn er ontwikkelin-
gen die later aan orde komen.

Ontwerp
Behalve dat het ontwerp digitaal moet 
worden uitgewerkt, gelden hier ook 
eisen aan de omvang van de hoeveelheid 
vast te leggen punten. Elk punt in de 

nieuwe situatie moet gerelateerd zijn 
aan het ingemeten model. Dus naast de 
nieuwe hoogtes ook alle aansluitingen. 
Dit lijkt ingewikkelder dan het is omdat 
de hoogte van de verschillende lagen, 
freesdiepte en aan te brengen asfalt-
lagen, gerelateerd worden aan de  
bovenkant van de constructie.  
Via software is dan exact aan te geven 
hoeveel materiaal moet worden  

verwijderd en hoeveel materiaal er 
aangebracht wordt. Per punt!
 
Uitvoering
Om de machines aan te kunnen sturen 
moet de exacte, absolute positie (plaats 
en hoogte) en richting van het materieel  
worden vastgesteld. Een basisstati-
on, opgesteld op een vast punt binnen 
drie kilometer van het werk is daarbij 
de referentie. De laserstralen van de 
zonelasers worden opgevangen door 
de ontvangers op het materieel die de 
hoogtes op millimeter niveau doorgeven 
waardoor een nauwkeurige aansturing 
mogelijk is. Op bouwplaatsen wordt al 
jaren gebruik gemaakt van deze 
techniek waarbij een waterpasvlak 
ontstaat en de hoogte ten opzichte van 
dit vlak wordt bepaald. Voor de hoogte 
en plaatsbepaling van bewegend 
materieel is echter een ontvanger nodig 
met een groot hoogtebereik. Topcon 
heeft recent een laser ontwikkeld waar-

Digitaal terrein model.

Om de machines aan te kunnen sturen moet de exacte, 
absolute positie (plaats en hoogte) en richting van het 
materieel worden vastgesteld. 
Een basisstation, opgesteld op een vast punt binnen 
drie kilometer van het werk is daarbij de referentie.
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bij de stralen een horizontale bundel van 
tien meter hoogte vormen. Hierdoor is 
zowel de hoogte als de afstand tot de 
zender via een relatief kleine ontvanger 
te bepalen. 

Hoe vindt de aansturing plaats?
Op de frees en afwerkmachine zit een 
computer met de gegevens van het 
uiteindelijke ontwerp weergeven in een 
driehoeksmodel, het Digitaal Terrein 
Model (DTM). Uit het 3D ontwerp volgt 
de freesdiepte ten opzichte van het inge-
meten DTM. De afwerkmachine brengt 
na het frezen de gewenste laagdikte 
aan waarbij op één zijde van de balk een 
ontvanger zit die de bovenkant van de 
balk exact aanstuurt. De andere zijde 
wordt, ook vanuit het model, via een 
dwarsregelaar aangestuurd. Daarmee 
is de hoogte en de helling van de balk 
automatisch aangestuurd. 
Met twee GPS antennes wordt de 
richting van de machine bepaald. 
De koppeling met het besturingsysteem 
stuurt de machine volledig automatisch 
aan. Met breedte sensoren op de uit-
schuifdelen van de balk kan het uit of 
inschuiven van de balk worden aange-
stuurd. Hiermee is het niet meer nodig 
strepen te zetten voor de rijrichting. 
Ook is het verdere lassenplan overbodig 
geworden. 

Bij het aanbrengen van meerdere lagen 
wordt telkens de bovenkant van de laag 
gerelateerd aan het ontwerp DTM waar-
bij de software de overhoogte door de 
verdichting in de berekening verwerkt. 
Deze overhoogte is afhankelijk van het 
mengsel en de laagdikte.

Verdichting
In principe kunnen ook de walsovergan-
gen worden geregistreerd en zichtbaar 
gemaakt in de cabine. Daarbij is een 
koppeling te leggen tussen de walsen 
onderling en met de afwerkmachine 
waardoor elke wals op het optimale 
moment over de te verdichten asfalt-
laag komt en zorgt voor een optimaal 
walspatroon. Vanuit dit systeem zou de 
walsmachinist niet eens meer op de 
wals hoeven te zitten. In theorie zou er 
zelfs geen walsmachinist meer aan te 
pas hoeven te komen en kan de aanstu-
ring vanuit een willekeurige werkplek 
plaatsvinden. Voor dit toekomstbeeld 
werkelijkheid wordt zijn we vele jaren 
verder. Gelukkig maar voor de huidige 
walsmachinisten.

Ervaringen 
Er zijn al diverse projecten in binnen- en 
buitenland gerealiseerd waarbij gebruik 
is gemaakt van volautomatisch gestuur-
de machines. In april 2012 ontving in 
Californië de eerste onbemande auto 
een rijbewijs. Deze auto mag zonder 

bestuurder tussen het andere verkeer 
door de steden rijden. Terwijl juist in 
het verkeer tal van onverwachte situ-
aties voorkomen. Dit toont aan dat de 
ontwikkelingen al ver gevorderd zijn. En 
op de planeet Mars rijdt een boorwagen 
rond die kernen boort en het gesteente 
analyseert. 

Toekomst
Vergaande automatisering is meer 
dan alleen maar registratie van veel 
gegevens. Het leidt tot telkens bijsturen 
van de organisatie en de materieelopti-
malisatie. Er ontstaat een zeer nauw-
keurig actueel beeld van de realisatie. 
In één oogopslag is duidelijk hoeveel 
materiaal er nog moet worden ver-
werkt. En wanneer de vrachtwagen bij 
de installatie moet vertrekken om op 
het juiste moment op het werk aan te 
komen. Want de rijtijden zijn op basis 
van verkeersdrukte en afstand in te 
schatten. De installatie weet tot op de 
minuut nauwkeurig hoeveel voorraad 
er moet liggen om alle werken van het 
juiste soort asfalt te voorzien. Dit vindt 

In theorie zou er zelfs geen walsmachinist meer 
aan te pas hoeven te komen en kan de aansturing vanuit 
een willekeurige werkplek plaatsvinden. 

Robotisering bij praktijktest.
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Laagdiktemeting
Meten van de laagdikte is uitermate belangrijk in de asfaltwegenbouw omdat de laagdikte direct van invloed is op de levens-
duur. In het verleden was de meting vooral bedoeld om te controleren of de opdrachtnemer wel voldeed aan het  
contract. Met het toenemende aantal contracten waarbij de opdrachtnemer voor vele jaren verantwoordelijk is voor het 
functioneren heeft ook de opdrachtnemer er belang bij de juiste laagdikte aan te brengen. Boorkernen, de traditionele toets, 
geven achteraf en alleen ter plaatste van de boorkern informatie.  
Het nemen van boorkernen is niet altijd gewenst en bij dunnere lagen (dunne deklagen, toplaag tweelaags-ZOAB) is de 
bepaling te onnauwkeurig. Een niet destructieve meetmethode tijdens verwerking is daarom gewenst. Dit is mogelijk door 
het aanbrengen van een plaatje net voor de afwerkmachine. Op de balk van de afwerkmachine wordt de dikte van het asfalt 
gemeten en vergeleken met de ingegeven waarde. De hoogte van de balk wordt telkens gecorrigeerd. Ook na verwerking is 
de laagdikte te controleren zodat boorkernen voor het bepalen van de laagdikte achterwege kunnen blijven.

Het principe van de meting bestaat er uit dat een meetsensor over het ingebouwde cirkelvormige plaatje van een speciale 
legering gaat waarbij de stroom door de spoel in de sensor een magnetisch veld opwekt. De kracht van het magneetveld is 
een maat voor de diepte die in millimeters nauwkeurig wordt geregistreerd. 

Ook wegbeheerders hebben veel belangstelling voor het systeem. Als na vele jaren vervormingen zijn ontstaan maar 
alleen de laagdikte van de bovenste laag is afgenomen, is vervangen van die lagen de oplossing. Is de dikte van de bovenste 
asfaltlagen gelijk gebleven dan moet de vervorming in de ondergrond zitten en is aanvullend onderzoek nodig om de juiste 
maatregel te kiezen.

De reflectoren zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en materialen, de keuze hiervan is afhankelijk van de diepte en 
type van het materiaal waarop men wil meten. 

op dit moment ook al plaats maar de au-
tomatisering verwerkt in ‘real time’ alle 
afwijkingen. Denk aan een ongeval met 
wegafsluiting op de route, onvoorspelde 
weersverandering of materieeluitval. 
Mocht ondanks de zorgvuldige voorbe-
reiding toch een afwijking in de hoe-
veelheid asfalt optreden dan wordt dit 
direct en ‘vanzelf’ zichtbaar. Behalve het 
computergestuurde materieel wordt de 
hele organisatie geautomatiseerd. Inclu-
sief de administratie.

Verre toekomst?
De kantorenbouw is robotisering al vele 
jaren een belofte. Vanwege de repetitie 

bij de verschillende bouwlagen zijn in 
Japan diverse kantoren met hulp van 
robots gebouwd. Maar het is nog steeds 
niet algemeen ingevoerd. Er komen toch 
te vaak afwijkingen voor die menselijk 
ingrijpen vereisen. Eind jaren 90 orga-
niseerde VBW-Asfalt een bijeenkomst 
voor de medewerkers van de asfaltin-
stallaties waarin werd gemeld dat het 
technisch mogelijk was om alle asfaltin-
stallaties vanaf één willekeurige plaats 
in de wereld aan te sturen. Zo ver is het 
nog niet en het is de vraag of dit ooit zal 
gebeuren. Maar de gestage invoering 
van de automatisering is wel zichtbaar 
en gaat door.

Effect voor de vaklieden
Vooralsnog hoeven de vaklieden nog 
niet voor hun werk te vrezen. Maar 
een goede vakman is op de toekomst 
voorbereid. Daarom de waarschuwing: 
balkmannen let op uw zaak! Het accent 
verschuift naar het uitzetten en inmeten. 

Nieuwe technieken 
geven steeds nieuwe 
mogelijkheden. 

Ingebouwd plaatje. Meetsensor.
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Naden, scheuren en spookmarkering

Aangieten en afstrooien van de naad 
wordt veel toegepast omdat het econo-
misch aantrekkelijk is. Bij deze techniek 
ontstaat er echter op het wegdek een 
geringe verhoging en het ingestrooide 
steenslag wordt er na verloop van tijd 
in- of uitgereden. Daardoor ontstaat een 
gladde, glimmende strook op de weg. 
De controle op de stroefheid van naden 
met de SRT (Skid Resistance Test) is in 
de praktijk haast niet uitvoerbaar zonder 
de doorstroming van het verkeer te 
hinderen. En daarmee zit de wegbeheer-
der met het probleem van een gladde 
strook opgezadeld.

Rijkswaterstaat wordt veelvuldig 
geconfronteerd met klachten over te 
gladde naden en zelfs schadeclaims 
vanwege ongevallen die te wijten waren 
aan een te glad oppervlak van de naad. 
Ook worden klachten ontvangen omdat 
weggebruikers bij een nat wegoppervlak 
de gladde naad aanzagen voor weg-
markering. Specifiek in bochten waar 
de naad tussen de markering ligt, leidt 
deze spookmarkering tot gevaarlijke 
situaties.
Reden voor Rijkswaterstaat als weg-
beheerder om na te gaan of er betere 
methoden zijn om goede naden te 
maken die stroef blijven en niet gaan 

Naden, scheuren en 
spookmarkering

Jan Voskuilen; RWS-DVS
Evert de Jong; Bouwend Nederland

Naden zijn vanouds een zwakke plek. Of dit nu bij 
het oplappen van kleding is of de aansluiting van 
nieuw op oud asfalt bij een inlage. Maar het geldt 
ook voor het in banen aanbrengen van een nieuw 
wegvak, als de eerste strook al is afgekoeld.
Om een kwalitatief goede naad te krijgen, is al 
veel studie verricht en zijn tal van verbeter- 
processen onderzocht. Het beste is rijbaanbreed 
in één keer aanleggen, maar ook a aanbrengen, 
waarbij heet tegen heet asfalt wordt verwerkt, 
geeft goede resultaten. Helaas zijn deze twee 
uitvoeringstechnieken niet altijd mogelijk. Goede 
alternatieven zijn de inzet van de naadverwar-
mer en de snijarol op walsen of het aanbrengen 
van een bitumenband. Het gebruik van asfaltlak 
was een technisch goede techniek maar is vanwege 
milieuoverwegingen niet meer toegestaan.

glimmen. Samen met de leden van de 
VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) 
is een workshop georganiseerd om de 
problematiek nader toe te lichten en om 
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 
De deelnemers kregen vooraf de vraag 
om zich in de materie te verdiepen en 
een oplossing in te dienen. Aan het eind 
van de workshop zou nagegaan worden 
wie de meest vooruitziende blik had.

De opening verzorgde Ellen Buisman 
van de Landelijke Informatielijn van 
Rijkswaterstaat (0800-8002), waar 
klachten en schadeclaims worden ge-
meld. Zij deed verslag van vele klachten 
over naden, bijna ongevallen en onge-
vallen. Daaruit bleek voldoende de ernst 
en noodzaak om een goede oplossing te 
vinden voor de uitvoering van de naad. 
In diverse groepjes in wisselende 
samenstelling werd ingegaan op de 
oorzaak en de mogelijke oplossingen. 
De creatieve overlegvormen leidden 
aan het eind van de workshop tot goede 
ideeën maar ook tot de conclusie dat de 
huidige aanbestedingsprocedures de 
introductie niet bevorderen. Een goede 
oplossing werkt namelijk prijsverho-
gend, waardoor de kans afneemt dat de 
aanbieder het werk gegund krijgt. Om 
dit te doorbreken stelde Rijkswaterstaat 

voor om begin 2013 een prijsvraag uit te 
schrijven. De oplossingen die naar ver-
wachting goed functioneren worden in 
de praktijk gevalideerd. Daarna is het de 
opzet dat alleen gevalideerde methoden 
mogen worden toegepast. 
Jan Voskuilen en Evert de Jong beoor-
deelden tot slot de vooraf ingediende 
oplossingen en concludeerden dat 
Huub Strous van Rasenberg de beste 
oplossing had ingediend met een grote 
kans om als beste methode uit de bus te 
komen bij de uit te schrijven prijsvraag.

Bij regen wordt de naad aangezien voor de markering, spookmarkering. 

Met een zaklantaarn op zochten de deelnemers, 
hier Huub Strous, naar het naadje van de weg.

Bloemlezing van (bijna) ongevallen ter 
introductie.
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Scheuren in verhardingen

De wetenschappelijke opzet van dit onder 
de vlag van RILEM georganiseerde  
congres was door de praktische presen-
taties goed toegankelijk. De ook gehou-
den theoretische analyses en resultaten 
van wetenschappelijke research waren 
daarom goed te volgen en schetsten een 
goed beeld van de ontwikkelingen. 
Bij de opening toverde prof. Robert  
Lytton in zijn keynote speech een aantal 
ingewikkelde formules tevoorschijn. 
Maar als je die voor kennisgeving  
aannam bleef de boodschap hangen dat, 
naar zijn mening, alle relevante eigen-
schappen van een asfaltmengsel met 
eenvoudige proeven binnen een dag zijn 
te bepalen. Inclusief de nu nog onbekende 
healingcapaciteit, het zelfherstellend 
vermogen. Omdat het Nederlandse 
onderzoek naar het bepalen van de  
healingcapaciteit dreigde dood te lopen 
was dit een uitgelezen kans om in de 
pauzes dieper op dit onderwerp in te 
gaan. Later werd in één van de  
parallelsessies nog een presentatie 

Scheuren in verhardingen
Scheurvorming behoort tot de belangrijkste schades in verhardingen. 
De oorzaak voor de scheur is voor de wegbeheerder van het grootste belang 
om te beoordelen of, en zo ja welke, maatregelen moeten worden getroffen. 
Een incidentele scheur in een fietspad betekent nog niet dat het einde van de 
constructie in zicht is. Wel moet er zorgvuldig beoordeeld worden wat de 
oorzaak is en of volstaan kan worden met een eenvoudige reparatie of dat er 
drastischer maatregelen nodig zijn. Eén van de specialisten op het gebied van 
scheurvorming is prof.dr.ir. A.A.A. Molenaar die jaren geleden samen met 
enkele collega’s het initiatief heeft genomen voor de organisatie van een 
internationaal congres over het onderwerp. Ter gelegenheid van zijn 
afscheid werd de zevende versie van dit congres van 20 tot 22 juni 2012 in 
Delft georganiseerd.

gehouden die sterk leek op het Neder-
landse onderzoek en dus de hoop deed 
opflakkeren dat nadere analyse tot 
resultaten leidt. Rijkswaterstaat heeft 
inmiddels besloten de gegevens uit 
eerder uitgevoerd onderzoek nog eens 
toetsen op de nieuwe inzichten.

Meten
Meettechnieken worden in rap tempo 
gedetailleerder. Met lasertechnieken 
kan een meetwagen bij 100 km/uur 
detailinformatie over het wegoppervlak 
verzamelen tot een millimeter nauw-
keurig. De techniek is ook geschikt in 
het laboratorium de structuur van het 
aggregaat te bepalen. Dit biedt onder-
meer mogelijkheden om de ontwikkeling 
van de stroefheid op micro schaal te 
visualiseren. 

Internationale samenwerking
Het gaat te ver om hier alle ontwikke-
lingen te melden, met één uitzondering 
omdat dit zowel de praktische insteek 
weergeeft en de invloed van de 
internationale samenwerking aantoont. 
Hamzah uit Maleisië toonde een 
apparaat met een ‘douchekop’ op 
kernen van ZOAB waaronder een 
filterpapier was bevestigd. Na enige tijd 
wordt de hoeveelheid bitumen in het 
filterpapier bepaald, wat een indicatie 
is voor de weerstand tegen stripping. 
Zowel het onderwerp als de presentatie 
is duidelijk voortgekomen uit de 
Nederlandse samenwerking.

Wegenbouwers zijn artiesten
Prof. Molenaar toonde een aantal eeuwen- 
oude, soms sterk gecraqueleerde, 
schilderijen waarvan hij de restauratie 
vergeleek met het onderhoud van een 
wegconstructie. De weg als een kunst-
werk. Net als kunstenaars verleggen 
wegenbouwers telkens grenzen waarbij 
ze buiten het ervaringsgebied treden. 
Hierbij verwees hij naar zijn leermeester 
prof. Span die al doceerde dat je bij het 
ontwerp van bijzondere constructies 
als vliegveldverhardingen af moet gaan 
op je intuïtie, gebaseerd op kennis en 
ervaring. Net als een kunstenaar zijn 
wegenbouwers artiesten.

Het was een intensief congresprogramma 
waarvan de 132 papers zijn opgenomen 
in twee uitstekend verzorgde boeken. 
Het digitaal beschikbaar stellen van 
de presentaties zou bijdragen aan de 
kennisontsluiting. 

Evert de Jong; 
Bouwend Nederland

Vanuit het Georgia institute of technology kwam een praktische uitwerking van het onderzoek 
in de vorm van een automatische scheurendetector en –vuller.
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Wegen worden beter van de Infradagen

Evert de Jong; Bouwend Nederland

In de discussies werd ondermeer de 
vraag gesteld wat het nut is van steeds 
gedetailleerder onderzoek, tot nano 
niveau, van de grofstoffelijke wegen-
bouw. Op uitvoeringsniveau is immers 
nog een grote winst in kwaliteits-
verbetering te halen? Deze discussie 
werd afgesloten met de opmerking dat 
beide sporen bewandeld moeten worden 
omdat de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek de basis vormen 
voor productverbetering. Deze discus-
sie is in het verleden gevoerd toen het 
mogelijk werd op micro schaal stoffen 
te onderzoeken. Deze hebben een schat 
aan informatie opgeleverd waardoor nu 
ondermeer de weerstand tegen rafeling 
kan worden verhoogd. De papers met 
resultaten van onderzoek naar de 
veroudering van bitumen, ondermeer 
van Nynas, waren in dit kader 
illustratief omdat ze inzicht geven in de 
ontwikkeling van haarscheuren in het 
bitumenoppervlak die de basis vormen 
voor de scheuren in het asfalt. Worden 

Wegen worden beter 
van de Infradagen

De ontwikkelingen van de 
Nederlandse infra bespraken de 
bijna 200 deelnemers aan de 
tweejaarlijkse CROW Infradagen in 
mei 2012 aan de hand van meer dan 
honderd papers, met als vanouds 
een groot aandeel over asfalt-
verhardingen. Dit jaar was er een 
nieuwe sessie toegevoegd over 
kabels en leidingen waarin onder-
werpen als verontreiniging van de 
bodem en het beheer van de wirwar 
van de ondergrondse leidingen aan 
bod kwamen. De bijdragen (papers 
en presentaties) zijn te vinden in 
het ‘archief papers’ van 
www.crow.nl/infradagen2012. 

de haarscheuren in bitumen geremd 
dan kan dat bijdragen aan uitstel van 
scheuren in het asfalt.
Kwaliteitsverbetering vormde in principe 
de basis voor de bulk van de papers. 
Of het nu ging over contracten, uitvoe-
ring, modellen, meten & monitoring 
of ontwerp. De vraagspecificatie van 
de opdrachtgever blijkt nog steeds 
discussie op te leveren. Discussies die 
gingen over het kwaliteitsniveau van de 
vraagspecificatie en de beoordeling van 
gelijkwaardige oplossingen maar ook 
over het verwachtingspatroon van de 
opdrachtgever.

Bij de opening werd de vraag voor alle 
sessies neergelegd om te beoordelen of 
de wegen beter worden van de gepre-
senteerde ontwikkeling, in de zin of het 
bijdraagt aan het beter voorspellen van 
het gedrag tijdens gebruik of dat verspil-

Stap 1: Grijswaarden instellen Stap 2: Tamponneren 
Doel: wegfilteren kleine deeltjes 
en gladdere randen 

Stap 3: Contrastverhoging Stap 4:4 Verwijderen kleine  
gaatjes in het granulaat

Stappen in het beeldherkenningsproces

ling wordt voorkomen. Verspilling in de 
zin dat een te zware (te dure) of te lichte 
constructie (voortijdig bezwijken) wordt 
aangebracht.
Uit de slotsessie, waarin de resultaten 
werden toegelicht, mag worden ge-
concludeerd dat de dagen inderdaad 
bijdragen aan de verbetering van de 
kennis over het gedrag van de wegcon-
structie. Of die kennis voldoende wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld om de toekomsti-
ge generatie enthousiast te krijgen voor 
een carrière in de infrastructuur, is nog 
de vraag. Eenvoudiger ontsluiting van de 
kennis is een wens die de begeleidings-
commissie al vele malen bij het CROW 
heeft neergelegd. 

De illustraties komen uit de beste paper 
die de mogelijkheden van de SCB-proef 
beschrijft en werd ingediend door Bert 
Dillingh van TNO.

Toegang tot de papers en presentaties.



40

Asfalt, de duurzame weg naar succes

Nadrukkelijk werd stilgestaan bij de 
verschillen tussen gevaar en risico. 
Risico = gevaar + blootstelling. 

IARC (International Agency for 
Research on Cancer) heeft producten 
ingedeeld in gevaarklassen. Mede op 
basis van het epidemiologisch onder-
zoek naar de gezondheid van werkers in 
de asfaltbranche valt penetratiebitumen 
en dampen van penetratiebitumen in 
klasse 2B, dezelfde klasse als bijvoor-
beeld koffie.

De verplichte risico-inventarisatie die 
in het kader van REACh door de bitu-
menindustrie is uitgevoerd geeft de 
overtuiging dat wanneer bitumen op een 
juiste manier wordt gebruikt, waarbij de 
aanwijzingen van de producent worden 
opgevolgd, er geen risico bestaat voor 

de gezondheid van de werknemers. 
De gezamenlijk aanpak van de Europese 
asfaltindustrie (EAPA) en de bitumen-
industrie (EUROBITUME) heeft 
onduidelijkheden op het gebied van 
asfalt, bitumen en gezondheid weg-
genomen. De gestructureerde samen-
werking met wetenschappers op het 
gebied van gezondheid, zoals die bij IARC, 
heeft daar belangrijk in bijgedragen.

Duurzaamheid, energieverbruik en 
klimaatverandering
Duurzaamheid spitst zich momenteel 
toe op het beperken van de CO2-emissie. 
Over de volle breedte is een bewust-
wordingsproces op gang gebracht, wat 
leidt tot innovaties in de bedrijfstak. 
Voor LCA’s en het opstellen van de 
CO2-footprint is harmonisatie gewenst 
om een onderlinge vergelijking mogelijk 

te maken. Ook de Europese Bouwproducten 
Verordening (CPR), die in juli 2013 van 
kracht wordt, bevat kaders voor het in-
vullen van het begrip duurzaamheid. De 
nadruk komt te liggen op recycling en de 
duurzame inzet van grondstoffen. 

Daarmee komt het honoreren van de 
duurzaamheid of CO2-reductie, naast 
whole-life-costing, door de opdrachtge-
ver dichterbij. De hele levenscyclus van 
een infra-project moet in de beschou-
wing worden meegenomen. Ook het 
aspect user-costs, bijvoorbeeld 
gekwantificeerd via de verminderde 
rolweerstand, kan daarbij een rol 
spelen. Extreme weersomstandigheden 
vereisen steeds meer aandacht voor 
aangepaste maatregelen om het 
wegennet operationeel en begaanbaar 
te houden. 

Asfalt, 
de duurzame weg naar succes

Harry Roos; Bouwend Nederland

Het vierjaarlijkse Eurasphalt en Eurobitume congress dat van 13 tot en met 
15 juni 2012 plaatsvond in Istanbul was weer omvangrijker dan de voorgaande 
edities. Met ‘Asfalt, de duurzame weg naar succes’ als algemeen thema 
kwamen onderstaande aspecten aan de orde.

5e Eurasphalt & Eurobitume Congress
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Asfalt, de duurzame weg naar succes

Grondstoffengebruik en recycling
Het nuttig toepassen van afvalstoffen is 
een terugkerend onderwerp, onder 
andere gegranuleerde autobanden, 
zwavel, bitumineuze dakbedekking en 
kunststofafval. Aandacht werd gegeven 
aan de kwaliteitsborging van de rest-
stoffen, de compatibiliteit met bitumen, 
de eventuele schadelijke emissies bij 
het gebruik van zwavel, het effect op de 
LCA of de CO2-footprint van het asfalt-
mengsel, het effect op de mechanische 
eigenschappen. Maar bovenal blijft de 
vraag bij dit soort toepassingen of een 
asfaltweg de aangewezen plaats is voor 
het opbergen van deze afvalstoffen. 
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de 
mogelijkheden van toekomstig 
hergebruik? Zeker als de diversiteit van 
de inzet van deze reststoffen steeds 
groter wordt?

Duurzaamheid betekent oplossingen 
voor nu zonder dat toekomstige 
generaties problemen ondervinden. 
Aanbevolen werd om bij het toepassen 
van reststoffen in asfalt nog eens heel 
bewust de afweging te maken of aan 
de essentie van duurzaamheid wordt 
voldaan.

Asfalt bij lage tempratuur
Er vindt uitgebreid onderzoek plaats 
naar de kwaliteit van asfalt geprodu-
ceerd bij lagere temperaturen. Daar-
naast is het hergebruik een belangrijk 
aandachtspunt en dan met name de 
interactie tussen oud en nieuw bitumen. 
De drijvende, of remmende, factor voor 
de opdrachtgever is een punt van 
discussie. Aandacht moet nog gegeven 
worden aan het ontwikkelen van test-
methoden om het gedrag (op lange 
termijn) te voorspellen evenals het 
omschrijven van een geschikte methode 
voor het type-onderzoek, inclusief de 
proefstukvoorbereiding. Het is opvallend 
dat warm asfalt in de Verenigde Staten 
in zeer korte tijd een grote vlucht heeft 
genomen terwijl in Europese landen, die 
de bakermat zijn van deze technieken, 
de verder uitrol stagneert.

Duurzaamheid en prestaties van 
bindmiddel en asfalt
Onder het begrip duurzaamheid wordt 
hier verstaan de mate waarin het niveau 
van een bepaalde eigenschap gehand-
haafd blijft in de loop van de tijd onder 
de gebruiksomstandigheden (durability).
Via geavanceerde rheologische proeven 

als de Dynamic Shear Rheometer (DSR) 
en de Multi Stress Creep Recovery Test 
(MSCRT) ontstaat steeds beter inzicht 
in het effect van diverse (gemodificeerde) 
bindmiddelen op het gedrag van het uit-
eindelijke asfaltmengsel. Kennis in het 
materiaalgedrag, ook op lange termijn, 
in samenhang met de keuze van 
grondstoffen en samenstelling, geeft 
ook inzicht in de milieuprestaties. 
Onderhoudsarme constructies 
resulteren in minder materiaalgebruik 
en veelal in minder energiegebruik. 
Inzicht in het gedrag door middel van 
laboratoriumproeven is één aspect. 
Maar de invloed van de kwaliteits-
borging tijdens de productie en de 
verwerking op de technische levensduur 
werd nadrukkelijk naar voren gebracht. 

Stille en duurzame 
voegovergangen

Het Nederlandse wegennet wordt zeer intensief gebruikt. Voegovergangen 
en opleggingen bij bruggen, viaducten en tunnels vormen relatief kwetsbare 
onderdelen van de wegconstructie en vergen veel onderhoud. 

Sinds 1990 legt RWS al stillere wegdekken 
aan, maar een weg is pas echt stil als de 
voegovergangen ook stil zijn. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van geluidarme 
constructies. Die toegepaste ‘stille’ of 
bitumineuze voegovergangen hebben 
echter een relatief korte levensduur 
van drieëneenhalf jaar, terwijl ZOAB 
gemiddeld zo’n twaalf jaar meegaat. 

Bovendien levert onderhoud aan stille 
voegovergangen veel verkeershinder op 
en is relatief duur. 
Daarom ging RWS in 2007 op zoek naar 
een betere oplossing en daagde de 
markt uit voor ideeën via een prijsvraag. 
De opdracht luidde: “Ontwikkel duurzame 
voegovergangen die stil zijn èn een levens-
duur van tenminste tien jaar hebben.” 

Vier inzendingen kwamen door de 
selectie en zijn verder onderzocht
(zie Asfalt 3-2009). In 2009 werden de 
voegovergangen aangebracht bij twee 
viaducten in de A50 bij Nistelrode. 
Rijkswaterstaat heeft deze voegover-
gangen twee jaar gevolgd en gelijktijdig 
aanvullende proeven uit laten voeren. 
Met de Lintrack van de TU Delft zijn 
op ware grootte in korte tijd een groot 
aantal lastherhalingen aangebracht bij 
een toenemende belasting. Hieruit is de 
levensduur in korte tijd te bepalen. 
Bij het Zwitserse EMPA zijn de voegen 
bij lage temperaturen in een bewegings-
simulator onderzocht om na te gaan of 
ze voldoende voegbreedteverschillen 
kunnen overbruggen. 

Resultaat
De resultaten van het onderzoek zijn 
halverwege 2012 gerapporteerd en 

Stille en duurzame voegovergangen

Samenvatting in één tweet
Egbert Beuving van EAPA vatte het 
congres tijdens de slotsessie in één 
tweet samen: 
We komen er niet onderuit: 
we stappen over op warm asfalt. Wie 
er nu niet mee begint mist de boot.
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Stille en duurzame voegovergangen

daaruit blijkt dat de prijsvraag tot 
aansprekende innovaties heeft geleid. 
Allereerst blijkt dat de vier winnende 
systemen een levensduur van tien jaar 
halen, zij het met de kanttekening dat 
de onderzochte Brainjoint is ontwikkeld 
voor horizontale verplaatsingen tot 10 
millimeter en bij het EMPA onderzoek, 
uitgevoerd bij 20 millimeter verplaat-
sing, schade vertoonde. In de KLK 
Bituvoeg vertoonde het gietasfalt zelf en 
de hechting op het aansluitende ZOAB 
enige schade. Beide producten zijn al 
tijdens het tweejarige onderzoekspro-
gramma verder verbeterd.
De Prismo Joint en Prefab Silent Joint 
voldoen aan alle gestelde eisen en worden 
opgenomen in de meerkeuzematrix 
voegovergangen.

Kostenbesparing
De kosten van aanleg van een stille 
duurzame voegovergang zijn ruwweg 
anderhalf keer zo hoog als die van een 
traditionele voegovergang. Daar staan 
de besparingen tegenover vanwege 
de verlengde levensduur waardoor 
tweederde minder vervangingen nodig 
zijn gedurende de levensduur van het 
aanliggende ZOAB. Alleen al voor de 
begroting van RWS komt dit neer op 
40 % besparing op de langjarige 
gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten. 
Besparingen door andere overheden en 
het maatschappelijk rendement door 
minder verkeershinder (minder voer-
tuigverliesuren) nog buiten beschouwing 
gelaten.

Rendement prijsvraag
De prijsvraag stille duurzame voegover-
gangen heeft heel veel opgeleverd. Na-
tuurlijk als eerste dat er twee systemen 
naar boven zijn gekomen die volledig 

Schadebeelden zachte voegovergangen.

voldoen aan de eisen die tijdens het uit-
schrijven van de prijsvraag als extreem 
werden beschouwd. De innovatiekracht 
van de markt is aangetoond. In zeer 
korte tijd zijn systemen ontwikkeld die 
de levensduur van drie jaar op tien jaar 
hebben gebracht. Een geweldige pres-
tatie. De bedrijven die zich inschreven 
deden dat samen met andere gespeciali-
seerde bedrijven. Uit deze samenwerking 
ontstaan ook andere ideeën. 

Het onderzoekstraject dat de vier 
geselecteerde bedrijven samen met 
Rijkswaterstaat doorliepen heeft een 
schat aan informatie en kennis 
gegenereerd. De relatief kleine omvang 
van een voeg maakt het mogelijk dure 
producten en constructies aan te brengen 
die uiteindelijk kostenbesparend zijn. 

Het project heeft heel veel kennis over 
materialen en constructies opgeleverd 
die nuttig is voor toekomstige ontwikke-
lingen. Wellicht om voegen te 
ontwikkelen die meer dan 20 mm 
dillatatie moeten opvangen? 

Marktwerking
Een contracteis van bijvoorbeeld zeven 
jaar garantie komt op dit moment neer 
op de keuze tussen de Prismo Joint en 
de Prefab Silent Joint. Rijkswaterstaat 
verwacht dat ook de beide andere 
voegovergangen binnen afzienbare tijd 
in de meerkeuzematrix kunnen worden 
opgenomen. Daarnaast hebben de 
bedrijven die niet tot de laatste vier zijn 
doorgedrongen hun producten verder 
ontwikkeld en hebben al diverse projecten 
met succes gerealiseerd. Daarmee is 
voldoende marktwerking gegarandeerd. 

De echte winnaars
Uiteindelijk zijn de weggebruikers en 
omwonenden de echte winnaars. 
De weggebruikers hebben geen extra 
verkeershinder omdat herstelmaat-
regelen samenvallen met herstel van het 
wegdek. De omwonenden zijn verlost van 
het irritante ‘kedeng – kedeng’ geluid. 
Gerbert van Bochove vatte bij de 
presentatie van de prijsvraag de eis 
aan voegovergangen samen: 
Van een goede voeg merken de 
weggebruikers en omwonenden niets.

De winnende constructies...

BRAINJOINT
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MEDEDELINGEN
Van VBW-Asfalt naar VBW

De vereniging VBW-Asfalt vormt vanaf 1 juli 2012 de 
Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend 
Nederland. Deze vakgroep bestaat uit de leden van 
Bouwend Nederland die zowel asfalt produceren als 
verwerken. Tevens kent de VBW, evenals het voormalige 
VBW-Asfalt, donateurs. 

Met de overgang van VBW-Asfalt naar Vakgroep 
Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland vullen 

Op 3 april 1928 is de vereniging  
opgericht met de naam ‘Vereeniging 
voor toepassing van Bitumineuze 
Wegenconstructies – V.B.W.’ met als  
vestigingsplaats Amsterdam. 
De aanleiding voor de oprichting was 
de bundeling van krachten ‘ten faveure 
van de aanleg van wegen van de 
gemeenten’ zo valt te lezen in het ge-
denkboek dat ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan is uitgebracht. Daarin 
is de eerste pagina van de oprich-
tingsstatuten opgenomen waarvan de 
inhoud in essentie nooit is gewijzigd. 

De vereniging heeft zich van meet af 
aan ten doel gesteld kennis te vergroten, 
zowel onder de leden als naar buiten 
toe. Daaraan is het mede richting 
geven aan wet- en regelgeving als 

Ondertekening convenant tussen Bouwend Nederland en VBW-Asfalt. v.l.n.r. Jan de Boer (VBW-Asfalt), Arian de Bondt 
(VBW-Asfalt), Elco Brinkman (Bouwend Nederland) en Henk Bol (Bouwend Nederland).

beide partijen de wens in om te komen tot één grote, 
sterke bouworganisatie. De VBW wil onder meer richting 
geven aan wet- en regelgeving rond asfalt; een primaire 
activiteit van de nieuwe vakgroep. Ook geeft de VBW 
voorlichting over de toepassingen van het product asfalt. 
Daarnaast koesteren de leden van de vakgroep de 
ambitie om de asfaltbranche op een nog hoger niveau van 
duurzaamheid te brengen. Met de aansluiting bij Bouwend 
Nederland krijgt dat voornemen een nieuwe impuls. 
De bereikbaarheid en het adres van het bureau blijven 
ongewijzigd. 

belangrijke pijler toegevoegd. De waar-
dering voor de vereniging bleek in 1948 
toen de opdrachtgevers pleitten voor de 
heroprichting, na de opheffing in 1942. 
Vanaf de oprichting stond het product 
asfalt centraal. De vereniging was geen 
doel maar het middel om het product 
asfalt zo goed mogelijk toe te passen. 

In het overzicht met hoogtepunten van 
asfalt in Nederland zijn de mijlpalen 
van de vereniging dan ook uitsluitend 
opgenomen in het licht van de huidige 
verandering tot VBW. 

Een naam met een historie van meer 
dan tachtig jaar.

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

1950
1960

1970
1980

1990
2000

2010

Asfaltproductie per jaar • 1950-2011

Jaar

To
nn

en

Historie VBW-Asfalt

Mededelingen

43



Mededelingen

Hoogtepunten asfalt in Nederland (een greep)

1923  Eerste aanleg “moderne” asfalt in Europa op basis van synthetische bitumen,  
een residu van de destillatie van ruwe aardolie op 31 augustus op de  
Nassaukade te Amsterdam om geluidoverlast terug te dringen.  
Productie met Cummer asfaltinstallatie: 3 - 8 ton per uur.

1928  3 april oprichting Vereeniging voor Toepassing van Bitumineuze  
Wegconstructies-V.B.W.

1936 Voor het eerst “hergebruik afvalmateriaal”: glasslijpsel in asfalt.
1942 Opheffing vanwege personeelsgebrek.
1948 12 januari: Heroprichting Vereniging voor Bitumineuze werken V.B.W. (op verzoek van opdrachtgevers)
1949 Eerste afwerkmachines in Nederland (Barber Greene)
1950 Motorwalsen vervangen stoomwalsen
1959  Begin van kwaliteitsdenken: Productiecontrole en praktijkgerichte kwaliteitsbegeleiding door V.B.W.  

Aanschaf caravan met laboratorium apparatuur.
1962 Invoering verplichte garantieverklaring voor de leden door V.B.W. (duur van drie jaar)
1965 Milieu krijgt aandacht: stofuitworp en SO2 wordt teruggedrongen (“multi-cyclonen” en “natte wasser”)
1968 Start opleidingsinstituten met “asfaltkunde” in het pakket
1971 V.B.W. betrekt “Huize Vredenoord” in Breukelen.
 Grootste jaarproductie met 12.323.938 ton
1972 Oprichting EAPA gehuisvest in Breukelen.
1973 Eerste druk “Asfalt in wegen- en waterbouw”.
1974 Hergebruik oud asfalt (warm en koud) komt op gang.
1978 “Geef mij maar asfalt”, jubileumfeest voor 3.000 medewerkers ‘op de weg’.
1982 Productie loopt terug naar dieptepunt van 5.506.000 ton
1986 ZOAB algemeen geaccepteerd.
1985 Hergebruik asfalt in standaard regelgeving opgenomen.
1988 V.B.W. wordt Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt; VBW-Asfalt.
1990 Verbod op gebruik teer in warm asfalt.
 Eerste projecten met schuimbitumen.
1991 Problemen met stroefheid ZOAB komen uitgebreid in de pers.
1993 Antwoord op stroefheid ZOAB. Gladheidbestrijding bij ijzel ook onder de knie
1994 Zwaarbelaste wegen en spoorvorming: Modificaties.
1995 Vaststelling BRL 5003 (asfaltproductie) en BRL 5004 (asfaltverwerking) 
 Kleur en structuur toepassingen.
2000 Volledig verbod (ook koud) op toepassingen met teer. 
2002 Certificering asfaltspecie.
2003 Jubileum 75 jaar: ‘Forever asfalt’ voor de medewerkers van de leden.
2004  Opheffing VAA (Vereniging van Asfalt Aannemers; de asfaltinstallaties),  

onderbrengen activiteiten bij VBW-Asfalt.
2006 Verhuizing naar het Bouwhuis te Zoetermeer.
2008 Invoering Europese normen met functionele proeven.
2011 Asfalt van honderd procent asfaltgranulaat.

Bouwend Nederland heeft Maxime 
Verhagen benoemd tot voorzitter. Hij 
volgt per 1 juli 2013 de huidige voorzit-
ter Elco Brinkman op. 

Verhagen: “Het is voor mij een grote 
eer om deze functie te mogen vervul-
len, zeker in deze moeilijke omstan-
digheden voor de bouw- en infrasector. 
De bouw is maatschappelijk onmisbaar 

en heeft een enorme uitstraling naar de 
overige economie. Hoewel het nu heel 
zwaar weer is in zowel de bouw- als de 
infrabranche en de leden moeilijke 
tijden doormaken, blijft het een 
prachtige en machtige sector die 
Nederland in tal van opzichten bouwt 
en onderhoudt. Ook in de komende, nog 
moeilijke jaren. Het is bijvoorbeeld een 
van de belangrijkste sectoren om onze 

duurzaamheidsdoelstellingen te 
realiseren. Ik ervaar het als een 
voorrecht om aan de slag te gaan 
voor een zo snel mogelijk herstel en 
verdere ontwikkeling van de branche. 
Ik dank de leden van het Algemeen 
Bestuur van Bouwend Nederland voor 
het vertrouwen dat ze in mij hebben 
uitgesproken.”

Voorzitterswisseling Bouwend Nederland
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Afscheidsrede André Molenaar

Op 22 juni 2012 hield prof.dr.ir. A.A.A. Molenaar zijn afscheidsrede.  
Een bijzonder moment omdat daarmee een mijlpaal is geslagen voor de  
wegenbouw. In de 22 jaar dat hij als hoogleraar verbonden was aan de TU Delft 
is de wegenbouw veranderd van een ambacht naar een wetenschap.  
Een verandering van het grofstoffelijk roeren en mengen van grondstoffen en 
maar zien of het resultaat in de weg voldeed, naar het onderzoek op moleculair 
niveau. De enorm toegenomen kracht van de computer maakt het mogelijk 
grote en ingewikkelde berekeningen te maken waarmee het inzicht in het 
gedrag van constructies enorm is gegroeid. Een eindige elementen berekening 
was indertijd alleen weggelegd voor mensen met veel doorzettingsvermogen 
omdat de handmatige invoer eindeloos veel uren koste. Tegenwoordig kan 
iedere student op zijn laptop de mooiste plaatjes tevoorschijn toveren.  
Plaatjes die tot filmpjes zijn samen te voegen en direct inzicht geven waar 
kritische vervormingen of krachten optreden. 

In al die jaren stond de dagelijkse praktijk duidelijk voor ogen. Want achter het 
beeldscherm van de computer is van alles te bedenken, uiteindelijk moet het 
ook nog worden gerealiseerd. Juist die band met de praktijk maakte dat de  
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, dat in de loop van de tijd 
enorm is uitgediept, relatief snel kon worden toegepast. De actieve deelname 
aan tal van commissies en werkgroepen heeft daaraan enorm bijgedragen. 
En uiteraard het internationale netwerk dat actief is onderhouden. 

De Nederlandse wegenbouw staat hoog aangeschreven. Niet alleen vanwege 
de goede staat van het wegennet, maar ook vanwege het hoge kennisniveau. 
Een hele generatie wegenbouwers is opgeleid met een mix van praktische en 
theoretische kennis. 

De bezetting van de aula van de TU Delft gaf een goed beeld van de invloed die 
André heeft gehad op de sector. Een volle zaal waar naast de vele collega’s uit 
binnen- en buitenland, onder hem afgestudeerden en promovendi, zaten  
vertegenwoordigers van organisaties met een heel gevarieerde opleiding en 
achtergrond. En met iedereen had André een persoonlijke band. 

De afscheidsrede begon met terugblikken. Maar op een gegeven moment 
kwam de omslag en ging het weer over mogelijkheden en de toekomst. 
Met een oproep om toch vooral aandacht te besteden aan de uitgangspunten, 
eigenschappen van de materialen waar we mee werken. En ook zijn laatste 
officiële rede in zijn functie als hoogleraar was niet alleen voor iedereen 
begrijpelijk, het had een hoog amusementsgehalte. 
André Molenaar, wegenbouwer, is een artiest.

André Molenaar als dagvoorzitter.

De VBW (Vakgroep Bitumineuze 
Werken) van Bouwend Nederland 
heeft de ‘Richtlijn Tweelaags ZOAB’ 
uitgebracht. Deze richtlijn is samen 
met Rijkswaterstaat opgezet als een 
toelichting op de voorstellen voor 
besteksbepalingen die als bijlage 
zijn opgenomen. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan 
op het ontwerp, de mengselsamen-
stelling, de productie en verwerking, 
de kwaliteitscontrole en tot slot het 
beheer en onderhoud. In de richtlijn 
staan de constructies en de mengsels 
als voorbeeld beschreven zonder 
andere oplossingen of ontwikkelingen 
uit te sluiten. Deze beschrijvingen zijn 
bedoeld om alle partijen te infor-
meren over de aandachtspunten. Zo 
staat beschreven waarom het nemen 
van boorkernen ongewenst is.
Met deze richtlijn, waarnaar verwezen 
wordt in het modelbestek van Rijks-
waterstaat, krijgen opdrachtgevers en 
–nemers een gedegen document om 
te komen tot een goed functionerend 
tweelaags ZOAB.

De richtlijn is verkrijgbaar bij de VBW 
te Zoetermeer. 
Een digitale versie is te vinden op 
www.bouwendnederland.nl/vbw en 
www.asfaltnet.nl.

Richtlijn 
Tweelaags ZOAB
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Dag van de bouw 2013

Op zaterdag 1 juni 2013 vindt de achtste editie van de 
Dag van de Bouw plaats. De dag is onderdeel van de 
imagocampagne ‘De Bouw maakt het’ van Bouwend 
Nederland. Op de dag stellen leden van Bouwend 
Nederland projecten waaronder wegen, spoor- en 
vaarwegen, open voor het publiek. De dag staat open 
voor iedereen die een kijkje achter de hekken van een 
bouwlocatie wil nemen. Elke locatie is gratis te bezoeken. 
Voor de te bezoeken locaties en andere informatie zie 
www.dagvandebouw.nl.

Op 6 juni 2012 promoveerde Jian Qiu aan de TU Delft 
op zijn proefschrift ‘Self healing of asphalt mixtures – 
towards a better understanding of the mechanism’. 
In zijn proefschrift beschrijft hij een nieuwe proefopzet 
om het vermogen te bepalen om scheurtjes in asfalt te 
herstellen. Hierbij wordt een asfaltbalk met een kleine, 
kunstmatig aangebrachte, initiële scheur, gelijmd op 
een onderlaag van rubber met een lage stijfheid. 
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Herbelasting 0.9-5C-3h
Herbelasting 0.9-5C-24h
Herbelasting 0.9-40C-3h
Herbelasting 0.9-40C-24h

A  Vóór aanbrengen 
belasting

B  Belasting tot  
gewenste scheurwijdte 
(hier 0,9 mm)

C  Scheur na wegnemen 
belasting gesloten 
(hier na 1.500 sec.) 

Proef om healingcapaciteit te bepalen.

Schematische weergave van de proefopstelling (boven) en 
werkelijke opstelling (onder).

Voorbeeld van de proef waarbij de belasting is verhoogd tot een 
scheurwijdte van 0,9 mm is bereikt (punt B). Na wegnemen van 
de belasting neemt de scheurwijdte af. Tevens is de horizontale 
verplaatsing van de asfaltbalk weergegeven.

Voorbeeld proefresultaat onder verschillende omstandigheden 
bij een scheurwijdte van 0,9 mm (scheurlengte ongeveer 
10 mm).

Asfaltbak

Rubber

Belasting

Witte verf

Scheur

ZaagsnedeStalen plaat

Na aanbrengen van de belasting ontstaat rek aan de onder-
zijde van de balk en bij voldoende belasting een scheur. De 
witte verf op de balk zorgt er voor dat die (haar)scheur direct 
zichtbaar is. Na het wegnemen van de belasting zorgt de 
rubberfundering er voor dat de balk weer in de uitgangsposi-
tie terugkomt en de scheur wordt gesloten. 

Na een healing periode worden de balken opnieuw belast en 
het herstel van de stijfheid en de sterkte zijn indicatoren voor 
de healingcapaciteit van het asfalt. 

Jian Qiu blijft na zijn promotie als postdoctural 
researcher verbonden aan de TU Delft.
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Donateurs / Leden / Bestuur en Bureau

AMMANN Benelux B.V.
Postbus 94, 6000 AB Weert
tel. 0495-45 31 11, fax 0495-45 32 22

B.E.L. Wegenbouwservice B.V.
Lokkerdreef 37, 4879 ND Etten-Leur
tel. 076-503 28 48, fax 076-501 88 68

Benninghoven GmbH
Postfach 100144, D-40721 Hilden, Duitsland
tel. 0049 2103 361136, fax 0049 2103 361144

BituNed B.V.
Reeuwijkse Poort 310A, 2811 NV Reeuwijk
tel. 0182-39 91 12, fax 0182-39 91 17

Burtec B.V.
Postbus 1020, 3430 BA Nieuwegein
tel. 030-601 96 60, fax 030-606 69 56

Cementbouw Zand & Grind B.V.
Postbus 1603, 5860 AA Warnssum
tel. 0478-53 77 65, fax 0478-53 77 64

De Beijer Kekerdom B.V.
Postus 64, 6566 ZJ Millingen a/d Rijn
tel. 0481-43 91 11, fax 0481-43 91 50

De Hoop Bouwgrondstoffen B.V.
Postus 19, 4530 AA Terneuzen
tel. 0115-68 09 11, fax 0115-61 41 59

Deutsche BP Europa SE 
Wittener Strasse 45, D-44789 Bochum, 
Duitsland
tel. + 49 234 315 264 5, 
fax + 49 692 222 170 413

Devo Bouwstoffen B.V.
Postbus 8, 6670 AA Zetten
tel. 085-489 00 40, fax 085-489 00 41

Esha Infra Solutions B.V.
Postbus 70038, 9704 AA Groningen
tel. 050-551 64 44, fax 050-551 62 77

Esso Nederland B.V.
Postbus 1, 4803 AA Breda
tel. 076-529 10 00, fax 076-522 11 77

Graniet Import Benelux B.V.
Amerikahavenweg 2, 1045 AC Amsterdam
tel. 020-614 62 92, fax 020-611 59 68

Interlab B.V.
Penningweg 32D, 4879 AG Etten-Leur
tel. 076-502 25 40, fax 076-501 47 33

Kuwait Petroleum Nederland B.V.
Postbus 1310, 3180 AH Rozenburg
tel. 0181-285222, fax 0181-263494

Latexfalt B.V.
Postbus 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn
tel. 071-341 91 08, fax 071-341 59 46

Lunzen B.V.
Postbus 72, 3770 AB Barneveld
tel. 0342-412841, fax 0342-413549

Minerals & Chemicals Assistance B.V.
Brinkhorst 1B, 7207 BG Zutphen
tel. 0575-545193, fax 0575-545194

Nederlandse Freesmaatschappij B.V.
Communicatieweg 10, 3641 SE Mijdrecht 
tel. 0297-28 26 22, fax 0297-28 60 22

Nevul
Postbus 259, 2100 AG Heemstede
tel. 023-548 14 82, fax 023-548 14 99

NYNAS N.V.
Excelsiorlaan 87, BE-1930 Zaventem, 
België
tel. 0032-2-7251818, fax 0032-2-7251091

   J. Rettenmaier Benelux
Zonnehorst 17, 7207 BT Zutphen
tel. 0575-51 03 33, fax 0575-51 99 50

   Rheinbraun Benelux N.V.
Industrieweg 14, BE 9032 Wondelgem
tel. +32 9 3405590, fax +32 9 3405099 

Sagrex B.V.
Postbus 3060, 5203 DB ’s-Hertogenbosch
tel. 073-640 11 90, fax 073-640 11 55

Scholz Benelux B.V.
Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
tel. 0317-61 70 44

Société des Pétroles Shell 
307 Rue d’Estienne d’Orves
F-92708 Colombes, France
tel. + 33 1 57606777, fax + 33 1 57606847

Straalbedrijf Van Gompel B.V.
Postbus 29, 5570 AA Bergeijk
tel. 0497-54 18 87, fax 0497-54 24 70

Topcon Europe Positioning B.V.
Postbus 10031, 7301 GA Apeldoorn
tel. 055-579 14 92, fax 055-579 02 89

Total Nederland N.V.
Postbus 294, 2501 BC ’s-Gravenhage
tel. 070-318 04 11, fax 070-318 04 33

Van der Spek Vianen B.V.
Postbus 61, 4130 EB Vianen
tel. 0347-36 26 66, fax 0347-372 28 74

Wirtgen Nederland B.V.
Postbus 63, 4250 DB Werkendam
tel. 0183-44 92 37, fax, 0183-44 92 38

Wynmalen & Hausmann B.V.
Postbus 70, 6666 ZH Heteren
tel. 026-479 05 79, fax 026-479 05 09

Zand- en Grindhandel Verkaik v.o.f.
Postbus 423, 3760 AK Soest
tel. 035-602 00 00, fax 035-602 98 99

DONATEURS LEDEN

Ballast Nedam Asfalt B.V.
Postbus 1292, 3430 BG Nieuwegein
tel. 030-285 47 77, fax 030-285 47 71

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Postbus 96, 2130 AB Hoofddorp,
tel. 023-752 85 50, fax 023-752 85 99

Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V.
Postbus 136, 9350 AC Leek
tel. 0594-552400, fax 0594-552499

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Postbus 29, 8080 AA Elburg,
tel. 0525-65 98 88, fax 0525-68 54 71

H4A Bouw & Infra B.V.
Postbus 46, 4540 AA Sluiskil,
tel. 0115-47 18 64, fax 0115-47 19 92

Jansma Drachten B.V.
Postbus 591, 9200 AN Drachten,
tel. 0512-33 40 70, fax 0512-52 24 32

Janssen de Jong Infra B.V.
Postbus 1080, 6040 GT Roermond,
tel. 0475-35 50 60  fax 0475-35 50 66

KWS Infra B.V.
Postbus 217, 4130 EE Vianen,
tel. 0347-35 73 00, fax 0347-35 74 00

MNO Vervat B.V.
Postbus 185, 2150 AD Nieuw-Vennep,
tel. 0252-62 86 28, fax 0252-62 86 00

Mourik Groot-Ammers B.V.
Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers,
tel. 0184-66 72 00, fax 0184-66 23 16

NTP Infra B.V.
Postbus 81, 8050 AB Hattem,
tel. 038-444 16 81, fax 038-444 52 72

Ooms Construction B.V.
Postbus 1, 1633 ZG Avenhorn,
tel. 0229-54 77 00, fax 0229-54 77 01

Oosterhof Holman Infra B.V.
Postbus 6, 9843 ZG Grijpskerk,
tel. 0594-28 01 23, fax 0594-21 28 83

Rasenberg Wegenbouw B.V.
Postbus 3105, 4800 DC Breda,
tel. 076-578 97 89, fax 076-571 47 81

Reef Infra B.V.
Postbus 355, 7570 AJ Oldenzaal,
tel. 0541-58 41 11, fax 0541-52 22 05

Roelofs Wegenbouw B.V.
Postbus 12, 7683 ZG Den Ham,
tel. 0546-67 88 88, fax 0546-67 28 25

Versluys & Zoon B.V.
Postbus 47, 2410 AA Bodegraven,
tel. 0172-61 92 35, fax 0172-61 64 88

Bestuur
Voorzitter:  ing. J.P. de Boer
Bestuursleden: dr. ir. A.H. de Bondt 
  ing. J. Brouns
  ing. E.J.A. Heijmans

Bureau
Algemene leiding:    ir. H.A.N. Boomars
Wet- en regelgeving/
technologie:    ir. H. Roos
Publiciteit en p.r.:    ing. E.J. de Jong
Secretariaat:    M. Vrolijk

BESTUUR EN BUREAU



Doelstellingen VBW

De VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) van Bouwend Nederland bestaat uit 
leden van Bouwend Nederland die zowel asfalt produceren als verwerken. 
De vakgroep bevordert de toepassing van het product asfalt en behartigt de 
belangen van de leden op de gebieden regelgeving en communicatie door:
• het bevorderen van het positieve imago van het product asfalt;
•  het scheppen van een optimaal klimaat voor een zo breed mogelijke toepassing 

van het product asfalt;
•  het bevorderen en het promoten van de mogelijkheden van het product asfalt in 

de keten van grondstofproducenten tot en met de eindgebruiker;
•  het in nationaal en internationaal verband bevorderen van de bekendheid van de 

leden als maatschappelijk betrokken en verantwoorde ondernemers.

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Nederland  

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
Nederland
  
T 079 3252225
F 079 3252295
E vbw@bouwendnederland.nl


