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Vrijwel alle Nederlanders wandelen en uit recent recreatieonderzoek
blijkt dat het maken van wandelingen tegenwoordig de meest
populaire vrijetijdsactiviteit is. De variëteit aan soorten
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Weg van het asfalt

wandelaars is echter enorm: van ommetjesmakers dichtbij huis

Vrijwel alle Nederlanders wandelen. De variëteit aan soorten wandelaars is enorm:
van ommetjesmakers tot pelgrimgangers. Veiligheid eisen ze allemaal.
Ook waarderen ze de verharde wegen, zeker minder validen en mensen achter
een kinderwagen. Lange afstandlopers pleiten voor een fractie schokdemping.

tot pelgrimgangers die te voet naar Santiago de Compostela in

Stabiele natuurpaden
Stabilisatie met een gemodificeerde watergedragen bitumenemulsie maakt het
mogelijk om de esthetische waarde van een onverhard natuurpad te combineren
met de praktische voordelen van een verharding. Dergelijke halfverhardingen
kunnen ook de wensen van de wandelaars die een lichte vering wensen vervullen.
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Voor een efficiënt vervoer van goederen is een goed wegennet onontbeerlijk.
De transportsector bemoeit zich daarom nadrukkelijk met het overheidsbeleid om
de bereikbaarheid te verbeteren. Maar ook andere aspecten zijn voor de transportsector van belang. Daarbij gaat het vooral om aslasten, energiegebruik, emissies
en geluid.

Doorbraak van laag energie asfalt
Het is mogelijk asfalt te produceren bij temperaturen rond de 100 °C van
gelijke kwaliteit als ‘gewoon’ asfalt en zo een besparing tot 40% op energie bij
de productie te bereiken. Inmiddels is er zo veel ervaring opgedaan dat met vol
vertrouwen de grootschalige marktintroductie van het als LEAB® genoemde
mengsel is gestart.

Nordic walking en GSM-wandelaars.
Ommetjesmakers kunnen in de stadsen dorpsranden geasfalteerde paden
veelal wel waarderen mits ze exclusief
voor wandelaars zijn. De toegankelijkheid voor minder validen en kinderwagens is daarmee ook beter gewaarborgd.
Net als wandelsporters - waaronder vierdaagsewandelaars - kunnen ze goed uit
de voeten op verharde wegen en paden.
Naast deze groep richt het Wandelplatform (Koepelorganisatie voor wandelen in Nederland) zich bij het behartigen
van de wandelbelangen en het uitzetten
van routes vooral op een ander type wandelaars. Daarvoor streeft het Wandel-

platform naar behoud, aanleg en herstel
van (historische) onverharde paden,
paden over akkerranden, struinnatuur in
uiterwaarden en openstelling van graskades en –dijken. Tot de gebruikers
behoren bijvoorbeeld zondagmiddagwandelaars die vanuit de woonkern naar
het buitengebied ommetjes maken, of
paaltjeswandelingen volgen in bos- en
natuurterreinen. Maar ook wandelaars
die bewust een tocht uitstippelen en
daar rustig een dagdeel of zelfs een hele
dag voor uittrekken. Deze laatste groep
loopt zo’n drie tot zes uur, rustpauzes
niet meegerekend en legt daarbij 12 tot
30 km af. Van dit type wandelaar, bij-

Waarom loopt een wandelaar het liefst
onverhard? Omdat dit meestal een
garantie betekent dat hij veilig loopt,
ongestoord op een eigen strook, het
natuurlijk aandoet en omdat dat kleine
beetje extra vering dat onverharding
biedt prettiger is voor je gewrichten, met
name voor voet, enkel en knie. Maar als
dat eigenlijk de kwaliteitseisen van een

Aantrekkelijk, exclusief, en onverhard

Onaantrekkelijk en onveilig

Alternatieve asfaltverharding op een stalen brug
De stalen brug over het Julianakanaal bij Roosteren (Limburg) is voorzien van
een nieuw soort brugdekasfalt. Met dit nieuwe, buitengewoon flexibele én
stabiele asfaltmengsel is de brug van een duurzame verharding voorzien.

Op weg naar Europa 2007/8
Vanaf 1 januari 2008 moeten de gangbare asfaltmengsels worden voorzien van
CE-markering. De gevolgen hiervan raken in eerste instantie alleen de asfaltproducent: het leveren mét CE-markering is een verplichting voor de producent.
Maar de invoering van de Europese normen heeft ook belangrijke gevolgen voor
de opdrachtgever en voor de ruimte die deze heeft om eisen te stellen en zijn
kwaliteitscontrole in te richten.
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voorbeeld de gebruiker van LAW-paden
(Lange afstand-wandelpaden) en de NSwandeltochten zijn er zo’n half miljoen
en hun aantal is groeiende. Dit type
wandelaar mijdt het asfalt. Dit is misschien een teleurstellende, of zelf een
provocerende mededeling voor de lezers
van dit tijdschrift, maar hiermee houdt
het verhaal niet op. Want, in Nederland
maakt de wandelaar zelden alleen
gebruik van onverharde wegen en
paden. Of anders gezegd; de wandelaar
maakt vaak - al dan niet noodgedwongen
- gebruik van bestaande, verharde wegen
en geasfalteerde fietspaden. En soms
loopt dat ook best lekker, maar al lopend
bedenk je dan: met een beetje fantasie
had dit heel anders aangelegd kunnen
worden, op zo’n manier dat het hier leuker lopen was.
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Stabiele natuurpaden
Golfbaan ’t Spanderbos

Hans Willemsen; Latexfalt B.V

lijk is, sla je twee vliegen in één klap.
Het meest ideaal blijft echter het ontwikkelen van een aparte, on- of halfverharde
wandelstrook parallel aan ene nieuw aan
te leggen, verhard fietspad. Scheiding
van weggebruikers leidt tot minder
onderlinge hinder, een toename van de
veiligheid van wandelaars, kortom tot
een verhoging van de positieve belevingswaarde van alle gebruikers.

Pieterpad bij Groesbeek: Aantrekkelijk, exclusief, veilig en halfverhard.

wandelaar zijn met betrekking tot de
verharding van zijn pad, hebben we
gelijk de specificaties of ontwerpeisen
voor de Vereniging tot Bevordering van
Werken in Asfalt te pakken: veiligheid,
aparte strook, natuurlijk aandoend
en met een fractie schokdemping. Op
fietspaden hebben wandelaars evenveel
rechten als fietsers wanneer er geen

wandelpad of stoep voorhanden is; in
deze gevallen wordt er veel gebruik van
gemaakt. Wanneer grondeigenaren na
een goede wandelbelangenafweging
besluiten dat aanleg van onverharde
paden niet haalbaar is komen alternatieven in beeld. Door fietspaden aan te leggen met een verhardingsvorm die voor
zowel de wandelaar als fietser aantrekke-

Voetgangers willen een schone, vlakke verharding. Een asfaltverharding is daarvoor
uitermate geschikt: vlak en gemakkelijk
schoon te houden. Zoals uit het artikel blijkt
willen lange afstandwandelaars ook enige
demping. Die kan gevonden worden in de
verharding maar ook in het schoeisel. Er zijn
wandelschoenen op de markt met een
schokdempende zool. Er is zelfs een schoen
met een asfaltneus op de markt.
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Zowel gras- en zandpaden als schelpen-,
gravel- en houtsnipperpaden bieden een
prettige, natuurlijke uitstraling voor
wandelaars. Wanneer grondeigenaren
echter geen overlast van spoorvorming,
stof, modder en uitspoeling wensen, kan
een stabilisatie met een watergedragen
emulsie uitkomst bieden; paden met
behoud van de natuurlijke uitstraling en
veerkracht. Deze verhardingsvorm wordt
nu al toegepast op zand- en halfverharde
wegen en paden in parken en dierentuinen, bossen, duinen en golfterreinen.
Vormen van zeer open asfalt - waarin
grassen en kruiden groeien - kunnen
evenals natuurlijke asfaltkleuren bijdragen aan een hogere belevingswaarde.

Zandpaden, paden met halfverhardingen, schelpen- en
kleischelpenpaden. Ze zien er prachtig uit in een landelijke
omgeving, maar gemeenten en parkbeheerders hebben hun handen
vol aan het onderhouden ervan. In de zomer ontstaat snel overlast
door stof en bij nat weer zijn ze nauwelijks begaanbaar vanwege
sporen die vol water staan. Aanbrengen van een asfaltverharding
is meestal geen optie in een landelijk gebied of park.

Ei van Columbus
Er is een oplossing gevonden in de vorm
van een stabilisatie met een gemodificeerde bitumenemulsie Stabicol® CE,
waarbij de esthetische eigenschappen
van het pad behouden blijven en de
problemen van stof en plassen verdwijnen. De bijna kleurloze watergedragen
emulsie heeft de opmerkelijke eigenschap dat de kleur van de natuurlijke
grondstof behouden blijft. De praktische
toepassingen werden in 2000 in gang
gezet met een aantal proefprojecten op
halfverhardingen en zandwegen.

Reactie van de adjunctdirecteur bij de
eerste toepassing op een golfbaan:
‘De paden worden intensief gebruikt. We hebben
hier Gralux toegepast, een semi-verharding,
maar er waren veel problemen met stof- en
gatenvorming. Ook spoelden sommige paden
weg bij hevige regenval. We hebben geëxperimenteerd met de menging en met de diepte van
het aanbrengen van de emulsie. De toplaag van
de paden werd losgemaakt, met een frees goed
diep gemengd met Stabicol CE en afgewerkt.
Uiteindelijk zijn we erg tevreden over het
resultaat. Het landschap heeft zijn natuurlijke
uitstraling behouden.’
Aanleg paden op de Golf & Country Club Nunspeet

Het Wandelplatform hoopt dat er vaker
gekozen zal worden voor alternatieve,
wandelaarsvriendelijke verhardingsvormen. Maar liefst onverhard, weg van
asfaltwegen!

Een aanwonende van een
zandweg:
“Een mooi pad dat prachtig past in de
natuurlijke omgeving. Maar ook een
pad dat voor veel problemen zorgde.
Bij droog weer volgde achter iedere
auto een grote stofwolk. Had het geregend, dan werd het pad zacht en trokken de landbouwwerktuigen er flinke
sporen in. In de winter hebben we zelfs
problemen gehad met leveranciers, die
niet kwamen vanwege de onbegaanbare zandweg.’ Een asfaltweg was geen
optie. ‘Dat is niet alleen hartstikke
zonde in dit natuurlijke landschap, je
creëert ook nog een sluiproute.’

De Achtermaatsweg in Losser oogt nog steeds als een zandpad maar is bij regen en
droge periodes nu ook voor fietsers goed te berijden, zonder last van stof of kuilen.
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Een aanwonende van een gestabiliseerde zandweg:
‘Als er bijvoorbeeld een paard overheen is gelopen, zie je de hoefafdrukken, maar
die sporen trekken vanzelf weer weg. Moet je eens kijken naar die auto die daar aankomt’, zegt ze enthousiast. ‘Geen wolkje stof te zien.’ Ze vervolgt: ‘ook voor de
gemeente is het ideaal. Voorheen kwamen ze hier een keer per jaar voor onderhoud.
De bovenlaag werd afgeschaafd en de kuilen weggehaald. Dat is nu niet meer nodig.’

Afwalsen voor een vlak resultaat.

Jeu de boule baan in Hilversum

Natuurlijk
Op het eerste gezicht is inderdaad niet te
zien dat het pad is bewerkt. Het ziet er
nog steeds uit als een natuurlijk zandpad, maar heel stabiel. ‘Als je met je voet
over het oppervlak wrijft, constateer je, dat
het pad bijna net zo hard als asfalt is.’

Afwerking met een rol, tot en met aanbrengen met een afwerkmachine en een
wals voor de verdichting. Naast zandpaden en halfverhardingen in parken, in
het buitengebied en op diverse golfbanen zijn ook vrijwel alle paden in
Diergaarde Blijdorp, waar vele honderden bezoekers per dag overheen lopen,
behandeld.

Ervaringen
Na de eerste praktijkproeven zijn vele
projecten onder wisselende omstandigheden gerealiseerd. Van zandpaden op
de droge duinen tot routes door de vaak
natte bossen. Daarbij zijn meerdere uitvoeringsmethoden beproefd. Mix-inplace en mix-in-plant, grootschalig en
kleinschalig met een handfrees.

Voorbereiding
De uitvoering van een halfverharding
oogt heel eenvoudig, maar er zit een
gigantische hoeveelheid kennis achter.
De voorbereiding en de uitvoering van
een project moeten daarom deskundig
aangepakt worden. Allereerst moet geke-

Pad door de duinen: natuurlijk, licht verend, strak en onderhoudsarm

In het ocenanium van Diergaarde Blijdorp
lopen het pad en de woestijn in elkaar over.

Verwerking met een afwerkmachine op
een speelplaats in Hilversum.

Watertorenpark in Utrecht: Gebruikers van rolstoelen
en mensen achter de kinderwagen zijn er blij mee.

CE vermengde mortel aan te brengen op
een bestaand pad of op een nieuw aangelegde fundering. Met deze methode
“mix-in-plant” zijn er vele mogelijkheden om met de hand of machinaal een
stabiele, natuurlijke toplaag te realiseren. Het oppervlak wordt onder profiel
gebracht en met een wals verdicht.
Onder normale omstandigheden is het
pad één tot twee dagen na uitvoering
gereed voor gebruik.

ken worden naar de aard van het pad,
het gebruik en het verwachtingspatroon
van de opdrachtgever. Daarbij kan gekozen worden voor een hard of inkrasbaar
resultaat. Dit verschil in resultaat is
afhankelijk van de hoeveelheid emulsie
en de samenstelling en eigenschappen
van het mineraalaggregaat. Een inkrasbaar mengsel is licht veerkrachtig, een
eigenschap die wandelaars hoog waarderen. En ook op jeu de boules banen is
een wat zachter oppervlak gewenst.
De gradering moet continue zijn, met
een voldoende fijne fractie. Verder is
het vochtgehalte van belang. Daarom
vindt de uitvoering plaats tussen april
en oktober. Uiteraard moeten de emulsie
en het mineraal aggregaat op elkaar zijn
afgestemd.
Fundering en laagdikte
Een goed resultaat begint met een
stevige basis, de fundering. Dat kan ook
een al aanwezig pad zijn, waarop het
mengsel wordt aangebracht. De dikte

Pad boven op de duinen bij Dishoek in Zeeland.
Een stabiel oppervlak met een natuurlijke
uitstraling dat volkomen in het landschap past.

Wanneer toe te passen
Uitgangspunt is, dat men in alle situaties geen asfalt of betonverharding
wenst, maar een pad met een natuurlijke uitstraling, passend in het landschap,
en toch de voordelen van een verharding
wenst. Bijvoorbeeld op plaatsen met veel
ouderen die een rollator gebruiken.

Deze groep van gebruikers is slecht ter
been en verlangen een stevige vlakke
ondergrond. De van oorsprong natuurlijke, onverharde paden zijn met een
gestabiliseerde verharding ook voor kinderwagens en mensen in een rolstoel
toegankelijk te maken.
Resultaat
Gezien de resultaten tot nu toe kan bij
licht belaste paden een levensduur van
een periode van vele jaren met vertrouwen tegemoet worden gezien. Veel
beheerders en gebruikers zijn in ieder
geval erg blij met de nieuwe paden en
vinden het “een revolutionaire uitvinding voor het buitengebied en de recreatieve paden”.
Halfverhardingen zijn geen halve verhardingen.

van de stabilisatielaag is afhankelijk van
het gebruik. Voor voetpaden is minimaal
50 mm nodig en voor fietspaden is een
dikte van 60 mm gewenst. Goed gefundeerde wegen vereisen een laag van
60 tot 120 mm met een voorkeur van
minimaal 80 mm, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden, dat het
verkeer vaak zwaarder is dan verwacht.
Realisatie
Het product kan op verschillende manieren worden aangebracht. Het kan ter
plekke worden verwerkt door middel van
sproeien op het losgemaakte oppervlak
en menging van zand en emulsie
“mix-in-place”. Dit gebeurt altijd in een
aantal werkgangen, afhankelijk van de
dikte van de laag en de hoeveelheid toe
te voegen Stabicol CE.
Ook kan het granulaat eerst worden
voorbewerkt in een gekwalificeerde
mengmolen, om later de met Stabicol

Uitvoering mix-in-place met speciaal ontwikkelde doseer/freesunit

Afwerking oppervlak dorpsplein Vessem
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Asfalt voor wegtransport

in meerdere opzichten

belangrijk

Paul Poppink; Beleidsadviseur Transport en Logistiek Nederland

Voor een efficiënt vervoer van goederen is een goed wegennet
onontbeerlijk. De transportsector bemoeit zich daarom
nadrukkelijk met het overheidsbeleid om de bereikbaarheid te
verbeteren. Maar ook andere aspecten van het weggebruik door
vrachtauto’s zijn voor de transportsector van belang. Daarbij gaat
het vooral om aslasten, energiegebruik, emissies en geluid.

Transportvormen worden vrijwel altijd
aangeduid in combinatie met de infrastructuur waarvan ze gebruik maken.
Zo kennen we de zeevaart, het spoorvervoer en het wegvervoer. Het wegtransport en de asfaltsector raken elkaar
letterlijk via de vrachtautoband. En niet
alleen weg en wiel lopen – als het goed
is – parallel. De belangen van de twee
economische sectoren lopen ook in
belangrijke mate gelijk. Wegen zijn voor
transportondernemers feitelijk één van
de belangrijkste productiemiddelen,
naast de vrachtauto en de chauffeur.
Voor het wegtransport is goede weginfrastructuur daarom van essentieel belang.
Maar rond de weg spelen voor de transportsector ook andere aspecten een rol,
zoals energiegebruik, geluid en aslasten.
540 miljoen ton
Het uitgebreide wegennet stelt het
wegtransport in staat haar onmisbare
rol te vervullen bij de verplaatsing van
de talloze goederen waaraan we in onze
moderne maatschappij behoefte hebben.
Van de ruim 550 miljoen ton goederen
die jaarlijks binnen Nederland vervoerd
worden, wordt ongeveer 80% door het
wegvervoer verplaatst. In 2003 vervoerde
het wegvervoer over een afstand van in

totaal 6,5 miljard kilometer nationaal en
internationaal 540 miljoen ton goederen
met een waarde van ruim 680 miljard
euro. Voor elke Nederlander vervoert
de Nederlandse vrachtautochauffeur
dus 34 ton goederen en legt hij ruim
400 kilometer af. Machines, bloemen,
bakstenen, aardappelen, zand, benzine,
computers: de meest uiteenlopende
goederen vinden met het wegvervoer
hun weg van leverancier naar klant, van
producent naar consument.
Capaciteit
Het is duidelijk dat de wegcapaciteit
momenteel flink tekort schiet. Ondanks
de teleurstellend kleine economische
groei zien we het aantal files steeds
maar toenemen. De transportsector
ondervindt hier direct de gevolgen van
in de vorm van stijgende kosten. Voor
2005 schat TLN de kosten op ruim één
miljard euro, ruwweg fifty-fifty verdeeld
over hoofdwegennet en onderliggend
wegennet. Goederen kunnen niet op tijd
worden afgeleverd, materieel wordt
minder productief en de chauffeurs
staan nodeloos stil. Die kosten werken
direct door in de totale logistieke keten,
want bedrijven moeten extra voorraden
aanhouden en lopen het risico dat
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Sinds kort op de Nederlandse wegen te zien; drie in plaats van twee containers

productieprocessen verstoord raken.
Uitbreiding van wegcapaciteit is dringend noodzakelijk, waarbij we creatief
moeten omgaan met de schaarse middelen. Dat betekent het stellen van de
juiste prioriteiten bij het oplossen van
knelpunten. Voor TLN is het uitgangspunt dat sommige wegen economisch
belangrijker zijn dan andere. Denk hierbij aan wegen van en naar economische
centra, zoals binnensteden, bedrijventerreinen en havencomplexen. Files op
deze wegen kosten de samenleving het
meeste geld. De schaarse overheidsmiddelen moeten dan ook worden
ingezet om de knelpunten op deze verbindingen met voorrang op te lossen.
TLN heeft samen met de EVO een
‘Economische Wegwijzer’ opgesteld met
daarin een rangorde van files die het
vrachtverkeer het meeste schade berokkenen. Het instrument is bedoeld als
een handreiking voor overheid en poli-

tiek om de juiste prioriteiten te stellen.
Op langere termijn is een nieuw systeem voor het beprijzen van het weggebruik onontkoombaar. De Commissie
Nouwen heeft hiervoor goede voorstellen
gedaan, die helaas niet door het kabinet
lijken te worden overgenomen.
Wegschade?
Heikel punt rond weginfrastructuur is
momenteel het aangescherpte boetebeleid voor de overschrijdingen van
aslasten. De overheid ziet overtreding
van de maximale aslast als een economisch delict. Argument voor het strenge
boetebeleid is dat aslastoverschrijding
door vrachtauto’s verantwoordelijk is
voor hoge onderhoudskosten aan de
weg. TLN is van mening dat dit beleid
in veel gevallen onterecht is, omdat
vervoerders niet altijd controle over de
aslast hebben. Containers worden
bijvoorbeeld vaak door anderen dan de

vervoerder geladen. De chauffeur die ter
plekke een container laadt, kan niet
nagaan hoe de lading over de container
is verdeeld. Bovendien is het de vraag
of schade aan het wegdek niet mede
ontstaat omdat de overheid als opdrachtgever bezuinigt op de aanlegkosten.
TLN heeft op basis van gesprekken met
deskundigen sterk de indruk dat met
een meer robuuste constructie van
wegen, het schadeprobleem aanzienlijk
kan worden gereduceerd.
Luchtkwaliteit
Ook op het gebied van milieu zijn er
enkele actuele ontwikkelingen rond
het weggebruik van vrachtauto’s. Sinds
begin 2005 zorgen de normen voor
luchtkwaliteit voor problemen bij een
groot aantal uitbreidingsprojecten voor
wegcapaciteit. Te hoge concentraties van
vooral fijn stof en stikstofdioxide (NOx)
zijn de grote boosdoeners. Het wegver-
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keer krijgt veelal de zwarte piet toegeschoven, omdat dieselvoertuigen relatief
veel fijn stof en NOx uitstoten. Om de
diverse bouwplannen te redden is een
aanzienlijke verlaging van de uitstoot
nodig. Het kabinet heeft de ernst van de
situatie onderkend en voor de komende
vijf jaar maar liefst 900 miljoen euro
vrijgemaakt voor maatregelen. Terecht
kiest de regering er daarnaast voor om
ook de regelgeving aan te pakken.
Het is met name de strenge interpretatie
van de Europese richtlijnen waarmee
Nederland zich zelf in de nesten heeft
gewerkt. Maar ook de Europese regels
zelf moeten tegen het licht worden
gehouden. Is het realistisch dat de EU
aan de ene kant strenge luchtkwaliteitseisen stelt en aan de andere kant onvoldoende strenge emissienormen kiest
voor met name personendiesels, schepen, mobiele werktuigen en locomotieven? TLN is van mening dat het achterblijvende ‘bronbeleid’ een verschuiving
van de luchtkwaliteitsnormen naar 2010
(fijn stof ) en 2015 (NOx) rechtvaardigt.
Verder zullen de EU en de lidstaten niet
alleen maatregelen moeten nemen bij
het wegverkeer, maar ook bij de zeevaart, de binnenvaart, mobiele werktuigen en de industrie. Uiteraard zal ook
het wegtransport zelf de emissies moeten reduceren. Belangrijkst daarbij is te
stimuleren dat extra schone ‘Euro 4’ en
‘Euro 5’ vrachtauto’s zo snel mogelijk op
de markt komen. Vergeleken met de
huidige Euro 3-voertuigen, stoten die
80 procent minder fijn stof uit.
De Euro 5-norm, die pas in 2008 van
kracht wordt, moet verder zo snel mogelijk worden aangescherpt tot Euro 6.
Energie
Behalve op de uitstoot van fijn stof en
NOx, wordt het vrachtverkeer ook aan-
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gesproken op de uitstoot van kooldioxide
(CO2). De reductie daarvan zal meer
voeten in de aarde hebben dan bij de
andere schadelijke stoffen. De uitstoot
van NOx en fijn stof is met techniek op
te lossen. Maar CO2 is in het wegvervoer
direct gekoppeld aan het brandstofverbruik van vrachtauto’s. Het ziet er naar
uit dat de dieselmotor nog enkele decennia de meest aangewezen krachtbron
voor het zware verkeer zal blijven. Met
technische middelen is het motorrendement waarschijnlijk nog iets te verbeteren, maar grote klappers levert dat niet
meer op. Reducties moeten dus vooral
worden gezocht in de organisatie van
het transport en in de inzet van grotere

vrachtautocombinaties. De zogenaamde
‘ecocombi’s’ kunnen meer lading meenemen en maken daarmee een besparing op het aantal ritten en brandstofverbruik mogelijk. Sinds 2004 loopt een
proef met een 100-tal van deze voertuigen. TLN is er zeker van dat uit deze
proef zal blijken dat grotere voertuigen
inderdaad duurzamer zijn. Er lijkt ook
nog enige winst te behalen met het verlagen van de weerstand tussen wegdek
en band. Inmiddels hebben verschillende fabrikanten banden ontwikkeld die
inderdaad procenten brandstof besparen. Wellicht is de rolweerstand nog
verder te verlagen door toepassing van
andere typen wegdekken. Een onderzoek

540 miljoen ton met een waarde van 680 miljard Euro

Geluid
Waarschijnlijk is het belangrijkste
milieuaspect van het contact tussen
band en wegdek het geluid.
Verkeerslawaai is de belangrijkste oorzaak van geluidsoverlast in Nederland.
Het wegverkeer is daarbij de belangrijkste bron. Met toepassing van ZOAB op
drukke wegen is al een aardige reductie
bereikt, maar er is met nieuwe asfaltsoorten is nog veel winst te boeken. De
asfaltindustrie heeft dat de laatste jaren
meer dan eens aangetoond. De overheid
moet als wegbeheerder haar verantwoordelijkheid nemen voor daadwerkelijke
toepassing van stille wegdekken.
Daarnaast lijkt ook hier de aanpak bij de
banden nog veelbelovend. Uit een recent
onderzoek van SenterNovem blijkt dat
met een aangepast ontwerp van banden
een aanzienlijke geluidreductie is te
realiseren, zonder dat andere aspecten
– zoals veiligheid – in gevaar komen.
Nog niet duidelijk is hoe het zit met de
duurzaamheid van die stille banden.
Transportondernemers zijn vooral geïnteresseerd in de kostprijs per kilometer.
Als blijkt dat stille banden in dat opzicht
niet duurder zijn dan andere banden,
zou de verkoop ervan gestimuleerd kunnen worden. Overigens moet de EU er
dan ook voor kiezen de geluidsnormen
voor banden drastisch aan te scherpen.

Asfalt zal nooit meer
hetzelfde zijn!
Jan Smallegange; BAM Wegen B.V.
Remy van den Beemt; Zuid Nederlandse Asfalt Centrale B.V.

De Zuid Nederlandse Asfalt Centrale uit Breda presenteerde in 2003 tijdens een workshop
over schuimbitumen de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van asfaltproductie en verwerking onder de 100 °C. De workshop omvatte de stand van zaken van
het wetenschappelijk onderzoek tot en met de resultaten van de eerste aangelegde proefvakken
(zie ook Asfalt 3/4-2003). Inmiddels is er zo veel ervaring opgedaan dat BAM Wegen met vol
vertrouwen de grootschalige marktintroductie van het LEAB® genoemde mengsel heeft gestart.
staat voor Laag Energie Asfalt Beton.
Uitdaging
De schuimbitumentechniek wordt al
vele jaren wereldwijd toegepast bij de
aanleg van wegfunderingen en low-cost
roads. Het betreft hier meestal een
(koude) mixed in place methode. De uitdaging van de ZNAC was om in een
conventionele asfaltcentrale volgens een
halfwarme productiemethode asfalt te
produceren. zonder al te grote investeringen. Dat zou namelijk kunnen leiden
tot een product met flinke voordelen
voor het milieu omdat er minder energie
nodig is. Belangrijk was echter om bij
het nastreven van deze idealistische
doelstelling niet de realiteit uit het oog
te verliezen. Het uiteindelijke product
zou ook nog zowel functioneel gelijkwaardig als financieel realistisch moeten
zijn ten opzichte van het warm geproduceerde asfalt. Dit betekende dus ook het
toepassen van partiële recycling tot 50%.
Bovendien moest de normale productiecapaciteit gehandhaafd blijven. De lat lag
dus erg hoog om maar even in sporttermen te spreken.
Het traject
De basis van het project, gesubsidieerd
door SenterNovem, werd al in 1998
gelegd met een bijna vier jaar durend
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Zuid Nederlandse Asfaltcentrale in Breda

haalbaarheidsonderzoek waarbij naast
de TU Delft ook de universiteit van
Stellenbosch Zuid Afrika betrokken was.
Na de uitbreiding van de asfaltcentrale
met een schuimbitumengenerator kon
er begonnen worden aan de praktijkfase.
Vervolgens kwam echter de hardnekkige
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praktijk om de hoek kijken. De vertaling
van laboratorium naar praktijk viel verschrikkelijk tegen. Beter gezegd, er was
geen vertaling van laboratorium naar
praktijk. Naar aanleiding van een totaal
mislukt proefvak in Waalwijk werd de
oplossing gevonden. Bijna alle ontwik-
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GEEN VERSCHIL

kelde theorieën werden achterhaald en
mengprocedures moesten worden herschreven. De voorgaande jaren van fundamenteel onderzoek zorgden natuurlijk
wel voor een zeer stabiele basis.
Verwerking
Het verwerken en verdichten van halfwarm asfalt is eigelijk nooit een probleem geweest. Er is altijd verwerkt
met een normale asfaltspreider en altijd
verdicht met normale walsinzet. Van
de tot nu toe verwerkte LEAB® is altijd
de 100% verdichtingsgraad gehaald.
Sterker nog, het afwerken en afwalsen
van LEAB® gaat beduidend sneller.
Onderzoek
Om een marktintroductie mogelijk te
maken is op de N-269 tussen Esbeek

Onderzoek
Splijtsterkte
Stijfheid

Vermoeiing
Watergevoeligheid

en Reusel een proefvak aangelegd. De
kwaliteit van een continue gegradeerd
asfaltmengsel kan volgens de Europese
asfaltnormen worden bepaald door:
LEAB

•
•
•
•

de stijfheid
de weerstand tegen vermoeiing
de weerstand tegen vervorming
de waterbestendigheid

Uitvoering op de Kanaaldijk bij Hoogblokland

leken onoverkomelijk en er was veel
doorzettingsvermogen en overtuigingskracht nodig. Het project toont aan dat
er binnen de asfaltbranche nog innovatieve bedrijven en mensen zijn die in
staat zijn om hun inzichten om te
zetten in resultaten. Bescherming van
de productiemethode is inmiddels via
een octrooi verkregen.

Resultaat
De gemiddelde splijtsterkte van de proefstukken
bedraagt gemiddeld 1,407 MPa
De stijfheidwaarden voor het materiaal zijn gelijkwaardig
aan wat in het ontwerp doorgaans wordt aangehouden;
7700 MPa bij 20 ºC
De vermoeiingslijn voor het materiaal ligt vlak onder de
gangbare vermoeiingslijn (F78-karakteristiek)
De watergevoeligheid van het mengsel, de retained index
is 93% en voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen
voor de watergevoeligheid van een deklaagmengsel
(eis = 90%); het mengsel kan als tijdelijke deklaag toege-

Permanente vervorming

Kenmerken
Kenmerk van het laag energie asfalt beton is de omhulling van het aggregaat met verschuimde bitumen. Dit, al vele decennia bekende proces, had echter als zwak element
de noodzakelijk geachte hoeveelheid water in het mengsel tijdens de verwerking.
Gebleken is echter dat dit vochtgehalte in het te verwerken mengsel niet noodzakelijk
is bij het nu gevolgde proces. Met deze conclusie stond de weg open om asfalt bij
temperaturen rond de 100 °C te produceren. Verdichting kan tot 50 °C plaatsvinden.
De receptuur en bouwstoffen van LEAB zijn identiek aan die van normale warme STAB.

Om de waarden vast te stellen zijn kernen en proefplaten uit het werk door
KOAC-NPC onderzocht. De resultaten
zijn in mengselboxen ingedeeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe het
mengsel scoort ten opzichte van andere
mengsels.
De onderzoeken hebben de volgende
resultaten opgeleverd:

past worden
Het permanente vervorminggedrag is overeenkomstig
aan dat van een normale STAB

Hieruit volgt de indeling volgens het mengselboxen systeem: AC ACGE
Dat betekent:
AC (Asphalt Concrete)
A (Watergevoeligheid)
> 90 %
>
5.500 en < 9.000 (MPa)
C (stijfheid)
G (Vermoeiing)
> 85 en < 100 e6 (mm/m)
> 0,8 en < 0,5 (mm/m.s)
E (Vervorming)
KOAC-NPC concludeert in het onderzoeksrapport dat het mengsel vergelijkbaar is
met een normale STAB (verkeersklasse 4).
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STAB

Milieu bijdrage
De lagere productietemperatuur zorgt
voor een aanzienlijke besparing.
Voor de productie is circa 25 % (met
50 % recycling) tot 40 % (zonder recycling) minder energie nodig.
Daarmee wordt een bijdrage geleverd
aan de doelstellingen van het Kyoto
verdrag, want minder energie
betekent hier ook evenredig lagere
uitstoot van CO2.
Terugkijkend
De start van het project is vaak kritisch
beoordeeld. Enkele van de problemen

Conclusies
Het is mogelijk asfalt te produceren bij
temperaturen rond de 100 °C van gelijke
kwaliteit als ‘gewoon’ asfalt en zo een
grote bijdrage te leveren aan de milieukwaliteit. Als over vijf jaar de helft van
het asfalt in Nederland wordt geproduceerd volgens deze halfwarme productie-

methode betekent dat een vermindering
van 30.000 ton CO2 emissie per jaar.
Met het oog op het broeikaseffect is het
nu aan de opdrachtgevers om dit proces
te steunen en te kiezen voor milieuvriendelijk asfalt.

Landelijke waardering is onlangs tot
uitdrukking gekomen via een nominatie
van BAM Wegen voor de ID-NL jaarprijs
2005 op grond van de creatieve denksprong, het economisch belang en de
innovatieve waarde.
Toekomst
Dit traject stopt natuurlijk niet bij de
onderlagen. De eerste werken met
deklagen zijn al met goede resultaten
afgerond en naar het eerste werk met
halfwarme ZOAB wordt reikhalzend
uitgekeken.
Walsmachinisten kunnen gelijk met de ploeg aan de koffie
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Alternatieve asfaltverharding op een stalen brug
Ir. Gerbert van Bochove; Innovatiemanager bij Heijmans Infrastructuur
Jan Voskuilen; projectleider bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Op maandag 19 september heeft op de stalen brug over het
Julianakanaal bij Roosteren (Limburg) de verwerking
plaatsgevonden van een nieuw soort brugdekasfalt.
Het betrof een asfaltsoort met zeer speciale eigenschappen:
zeer flexibel en toch stabiel. De flexibiliteit is nodig omdat het
wordt toegepast op een stalen brugdek. Dit type brugdek kent zeer
grote vervormingen bij de belastingen door zwaar vrachtverkeer.
Het nieuwe type asfalt is een alternatief voor het gebruikelijke
brugdekgietasfalt. Het kan toegepast worden op stalen bruggen,
waarvan de staalconstructie zelf over voldoende sterke beschikt.
De oude, verharding van gietasfalt

Verkeersbelastingen (verkeersintensiteit,
aslasten en gebruik van breedbanden)
nemen steeds meer toe. Het eind van
deze toename is nog lang niet in zicht.
Nieuwe typen banden en het toelaten
van roadtrains op het Nederlandse
wegennet hebben vergaande gevolgen
voor de eisen aan duurzame, onderhoudsarme verhardingen op stalen
brugdekken. De kleinere en hardere
banden leiden tot hogere contactspanningen en stellen zwaardere eisen aan
de stabiliteit van het mengsel.
De passage van een truck met drie zwaar
belaste opleggers zal tot een grotere
vervorming van de brug leiden. Stalen
brugdekken zijn relatief licht en stijfheidsverschillen in de opbouw leiden tot
sterke variaties in deflecties. Dit kan
aanleiding zijn tot scheurvorming in de
verhardingsconstructie.
Flexibiliteit en stabiliteit
Nu al kan een traditionele gietasfaltverharding op een stalen brugdek kritisch
zijn. Gietasfalt kan voldoende flexibel
gemaakt worden om de bewegingen op

Aanbrengen membraam op stalen brug
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Aanbrengen nieuwe deklaag op de stalen brug bij Roosteren

te vangen, maar in perioden met hogere
temperaturen neemt dan echter de kans
op spoorvorming toe. Anderzijds kan de
stabiliteit van gietasfalt wel opgevoerd
worden door het toepassen van een
stabieler bindmiddel. Dan neemt echter
de kans op scheurvorming weer toe.
Met andere woorden, de eisen van
flexibiliteit (voor de buiging van het
brugdek) en stabiliteit (voor het verkeer)
zijn bij de toenemende verkeersbelasting onverenigbaar. Hierdoor hebben
stalen bruggen met gietasfalt als deklaag
steeds meer onderhoud nodig.
Alternatief
In het D&C-contract “Bottleneck” in
Limburg, waar de brug bij Roosteren
een onderdeel van vormt, werd de
mogelijkheid geboden om een duurzaam alternatief te ontwikkelen voor het
traditionele gietasfalt. Het onderzoek
richtte zich op de ontwikkeling van een
mengsel met in twee richtingen verschillende eigenschappen (anisotropie).
Om een goede afdracht te bereiken van
de verticale belasting ging de gedachte

uit naar een steenskeletmengsel. Om de
buiging en de horizontale bewegingen
(trek en druk) die hierdoor ontstaan op
te kunnen vangen, is een zeer flexibele
kunststofgemodificeerde bitumineuze
mastiek toegepast met een hoog bindmiddelgehalte. Dit laatste komt ook de
duurzaamheid ten goede. Bij deze
benadering is gebruik gemaakt van de
nieuwste inzichten op het gebied van
volumetrisch mengselontwerp en onderzoeksmethoden van asfaltmengsels.
Voor het mechanisch onderzoek is
ondermeer de TU Aken ingeschakeld,
voor de Duitse markt de specialist is op
het gebied van gietasfalt.
Uitgevoerd onderzoek
In het Researchlaboratorium van
Heijmans Infrastructuur te Rosmalen is
in eerste instantie een mastieksamenstelling ontworpen waarvan verwacht
kon worden dat aan de hoge eisen van
flexibiliteit kon worden voldaan.
Dit heeft geleid tot een zeer onconventionele mastieksamenstelling. Via volumetrische optimalisatie is vervolgens
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met deze mastiek een asfaltmengsel
ontworpen waarin na verdichting een
betrekkelijk hoog holle ruimte percentage resteerde (ca 5%, vergelijkbaar met
SMA type 2). Dit is een waarborg voor
het steen-op-steen contact en daarmee
de stabiliteit.
Het mengsel is vervolgens aan een uitgebreid mechanisch onderzoek onderworpen uitgevoerd door de TU te Aken
en het laboratorium van de Dienst Wegen Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat te Delft.
Onderzoeksresultaten
In het onderzoek zijn zowel de vervormingweerstand als de weerstand tegen
scheurvorming bepaald.
De vervormingsweerstand is onderzocht
met de Triaxiaalproef met een eis van
minimaal 1,8 mm/ms bij 25°C.
De scheurgevoeligheid is onderzocht
met de SCB-proef (Semi-Circular
Bending test) bij een eis van 18,8 kJ/m3
bij 0°C en 17,2 kJ/m3 bij 15°C. Deze
eisen zijn gebaseerd op de meest optimale gietasfaltverharding welke tot nu
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Vanaf 1 januari 2008 moeten de gangbare asfaltmengsels worden

Zorgvuldig afwalsen van belang om de juiste verdichting te bereiken

toe op stalen brugdekken voor Rijkswaterstaat werd toegepast. Het ontwikkelde mengsel voldeed ruim aan de
gestelde eisen.
Constructieopbouw
Het asfaltmengsel is in een vergelijkbare
constructieopbouw toegepast als gietasfalt. Na verwijderen van het bestaande
asfalt is het brugdek eerst gestraald en
voorzien van een primerlaag. De hoeken
naast de op het brugdek aanwezige
strips zijn uitgevuld respectievelijk afgevlakt met een flexibele twee-componenten mortel welke hecht aan de bitumineuze primer. Vervolgens is over dit
geheel een brugdek-isolatiemembraan
aangebracht. Op dit membraan is de
asfaltdeklaag gespreid en verdicht met

walsen. Op de strook onder de boog kon,
vanwege de verticale aansluitingen van
staanders op het dek, geen walsasfalt
worden aangebracht. Daarom is deze
strook na het aanbrengen van het asfalt
voorzien van gietasfalt.
Proefvakken
De beschreven werkmethode is vooraf
getoetst en geoptimaliseerd in enkele
proefvakken. Op één proefvak werd op
een stalen rijplaat de complete constructie en de werkmethode vooraf getest:
stralen, uitvullen, primeren, uitvullen
strips aanbrengen, membraan en
spreiden en verdichten. Hierbij is vooral
de optimale verdichtingsmethode van
het asfalt bepaald; type en zwaarte van
de wals en het aantal walsgangen.
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Uitvoering
De resultaten van het mechanisch
onderzoek en de resultaten van de proefvakken gaven de opdrachtgever voldoende basis om toestemming te verlenen
voor toepassing van het nieuwe type
brugdekasfalt. In de loop van september
2005 werd de oude verharding verwijderd en het stalen oppervlak volledig
schoon gemaakt en geprimerd.
Vervolgens zijn de uitvullingen en het
isolatiemembraan aangebracht. Op 19
september is de nieuwe asfaltdeklaag
aangebracht. Zowel de hoofdrijbaan als
de naastliggende fietspaden werden
machinaal voorzien van het nieuwe
asfalt. Ten behoeve van de stroefheid is
het asfalt afgestrooid met steenslag. Het
verwerken van het asfalt nam ongeveer
een halve dag in beslag. Na afwerken
met markering en stroken gietasfalt kon
het brugdek na enkele dagen worden
opengesteld voor verkeer. Inmiddels is
ook de stroefheid (RAW 2005 proef 150)
van het rijdek gemeten; deze gaf een
waarde van circa 0,50 te zien, gemeten
na twee weken. Dit is een uitstekende
waarde voor een dergelijk bindmiddelrijk mengsel.
Conclusie
De onderzoekers zijn, evenals Rijkswaterstaat, zeer enthousiast over het
bereikte resultaat. De laboratoriumproeven laten zien dat hiermee een
buitengewoon flexibel én stabiel asfaltmengsel gemaakt kan worden, dat
bovendien qua kostprijs concurrerend is
met gietasfalt. Het asfalt kan in een
gewone asfaltmolen worden geproduceerd en bij de verwerking kan een
normale snelheid worden aangehouden,
wat een behoorlijke tijdwinst oplevert
ten opzichte van gietasfalt.

voorzien van CE-markering. De Europese normen voor asfalt zijn
dan van kracht. De gevolgen hiervan raken in eerste instantie
alleen de asfaltproducent: het leveren mét CE-markering is een
verplichting voor de producent. Maar de invoering van de Europese
normen heeft ook belangrijke gevolgen voor de ruimte die de
opdrachtgever heeft om eisen te stellen en zijn kwaliteitscontrole
in te richten. In dit artikel wordt de veranderende regelgeving
voor de opdrachtgever toegelicht.

Vrij handelsverkeer
in Europa
In principe mag iedere opdrachtgever
(klant) willekeurige eisen stellen aan een
product dat hij wil kopen; een producent
mag dat product maken en leveren.
Om niet voor iedere individuele klant en
iedere individuele producent telkens
opnieuw een discussie te moeten voeren
over de producteisen en de controle
daarop, zijn in de loop der tijd voor
een groot aantal producten standaardomschrijvingen (b.v. in de vorm van
normen) ontwikkeld. Bij de uitwerking
van de Europese integratie werd geconstateerd dat de verschillen in de nationale wetgeving op het punt van de veiligheidseisen voor bouwproducten leidden
tot belemmering van het vrije handelsverkeer binnen de EU. Daarom is besloten de nationale systemen te harmoniseren om zo te komen tot één herkenbaar
systeem, dat in alle landen tot een vergelijkbaar resultaat leidt. Uitgangspunt bij
de harmonisatie is dat de wettelijke

bepalingen met betrekking tot de uiteindelijke veiligheid van constructies, die in
de diverse lidstaten gelden, in het uiteindelijke systeem terug te vinden moeten
zijn.
Fundamentele voorschriften
Voor bouwproducten (waartoe ook de
wegenbouwproducten behoren) is het
een en ander uitgewerkt in de EURichtlijn Bouwproducten (RBP). In deze
RBP zijn zes fundamentele voorschriften (de Essential Requirements, ER’s)
vastgelegd, die bepalend zijn voor de
algemene veiligheid van een constructie:
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• De mechanische sterkte
• De brandveiligheid
• Hygiëne, gezondheid en milieu
• De gebruiksveiligheid
• Geluidshinder
• Energiebesparing en warmtebehoud
Aan deze voorschriften moet bij
normaal onderhoud gedurende een
economisch relevante levensduur
worden voldaan.
Omdat de milieubepalingen in de
diverse EU-lidstaten nog te ver uiteenliepen zijn deze nog niet concreet
uitgewerkt. Onlangs is wel begonnen
met het ontwikkelen van een Europees
“Bouwstoffenbesluit”, dat op termijn in
de CE-systematiek zal worden opgenomen. De overige eigenschappen zijn
duidelijk afkomstig uit de B&U en zijn
“vertaald” naar de GWW sector waaronder het asfalt valt.
Voor een groot aantal bouwproducten,
waaronder asfalt, heeft de Europese
Commissie aan CEN gevraagd om
normen te ontwikkelen waarin de producteigenschappen zijn vastgelegd die
bepalend zijn voor (het niveau van) de
zes fundamentele voorschriften. Daarbij
moet ook worden aangegeven hoe de
controle op de producteisen moet plaatsvinden.
Óf een bepaalde eigenschap in een
bepaald land van toepassing is en op
welk niveau kan door de nationale
overheid worden bepaald; het is echter
niet toegestaan nog extra eisen aan de
Europees vastgelegde toe te voegen.
In Nederland zijn voor de B&U voor
alle opdrachtgevers de van toepassing
zijnde eigenschappen vastgelegd in
het Bouwbesluit. Voor de overheidsopdrachtgever wordt voor de GWW
het wettelijk kader gegeven in het
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“Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten” (BAO), waarin o.a. is aangegeven welke technische bepalingen
moeten worden gebruikt (dat moeten bij
voorkeur Europese normen zijn).
Voor werken van de rijksoverheid is het
een en ander uitgewerkt in het
“Aanbestedingsreglement Werken 2005”
(ARW 2005).
Wat mag worden gevraagd?
Een overheidsopdrachtgever die het
product asfalt in zijn bestek voorschrijft
moet zich houden aan de asfaltmengsels
waarvoor een Europese norm bestaat:
• Asfaltbeton (voor deklagen, tussenlagen en onderlagen)
• Asfaltbeton voor dunne deklagen
(laagdikte kleiner dan 30 mm)
• “Soft Asphalt” (asfalt voor toepassing
bij zeer lage temperaturen)
• “Hot Rolled Asphalt”
• Steenmastiekasfalt
• Gietasfalt
• Zeer open asfaltbeton
Vanwege het regulier gebruik van de
RAW Standaard in overheidsbestekken
valt de Standaard ook onder de verplichting om zo mogelijk Europese normen
te gebruiken. Alleen voor speciale situaties (in incidentele gevallen) mag een
ander asfaltmengsel worden gevraagd;
deze afwijking moet dan wel worden
onderbouwd.
Particuliere opdrachtgever
Voor een particuliere opdrachtgever
geldt de verplichting tot het volgen van
de Europese regelgeving voor asfalt
(nog) niet: voor de GWW kennen wij
immers geen wettelijk kader als voor de
B&U waar het Bouwbesluit voor iedereen van kracht is. Maar dat betekent
niet, dat een particuliere opdrachtgever
niet met deze regelgeving te maken

Voorbeeld: Europese omschrijving: AC-16 klasse CAFC
Dit zou in het NTD kunnen worden aangeduid als “Asfaltbeton AB 16 verkeersklasse B”.
Kenmerk
Codering klasse
Betekenis
Asfaltmengsel
AC
Asfaltbeton (Asphalt Concrete)
Gradering
16
Continu gegradeerd met een
nominale maximum diameter
Watergevoeligheid
Stijfheid
Vermoeiing
Vervormingsweerstand

C
A
F
C

krijgt. Immers, als hij een asfaltsoort
bestelt waarvoor een Europese norm
bestaat móet de asfaltproducent dat leveren met CE-markering. Maar ook in
andere situaties krijgt hij een product
dat wordt geleverd door een producent
die werkt volgens de voorschriften van
de CE-markering, dus altijd met een
gecertificeerd kwaliteitssysteem (de
FPC-certificatie). Hoewel dat geen
garantiebewijs is, geeft dit wel aan dat de
kwaliteitsbeheersing op een hoog peil
staat!
Regels bij het inkopen
Een opdrachtgever die het product “weg”
wil inkopen (b.v. bij toepassing UAVgc,
prestatiebestekken etc.) vraagt in principe geen specifieke producten; hij hoeft
dus geen Europese normen voor te
schrijven. Maar de aannemer van zo’n
werk is daar in principe wel aan gehouden: immers het werk wordt normaliter
voor meer dan 50 % gefinancierd door
de overheid, zodat de BAO ook in deze
situatie van toepassing is. Wel kan de
aannemer andere (‘eigen’) producten
toepassen; hij moet dan wel aantonen
dat zijn product op het punt van de
relevante elementaire eigenschappen
gelijkwaardig is.
Concreet betekent het een en ander dat
bij de keuze voor een bepaald soort
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korrel van 16 mm
≥ 60 en < 80 %
≥ 14.000 MPa
≥ 100 en ≤ 115 e6 (µm/m)
≥ 0,4 en < 0,8 e6 (µm/m.s

asfalt gebruik moet worden gemaakt van
de voor die asfaltsoort opgestelde norm,
waarin ook de criteria zijn gegeven voor
het opstellen van de vraagspecificatie.
Die betreffen bijvoorbeeld de mengselaanduiding, de maximale korreldiameter, eigenschappen als stijfheid, weerstand tegen vervorming, vermoeiing,
watergevoeligheid etc. Het is de bedoeling om een Nationaal Toepassingsdocument (een NTD) te ontwikkelen
waarin de in Nederland gangbare asfaltmengsels met hun gangbare eigenschappen staan beschreven, zodat voor de
dagelijkse praktijk een vereenvoudigde
omschrijving kan worden gebruikt.
De CROW werkgroep Asfaltverhardingen heeft, naast de taak om standaard besteksbepalingen op te stellen,
ook –als normcommissie- de taak om
dit NTD uit te werken.
Op de in de normen vastgelegde aspecten zijn wel aanvullende voorwaarden
mogelijk voor bijzondere zaken.
Bijvoorbeeld het voorschrijven van kleurloze bitumen als dit nodig is om vanwege veiligheid een optimaal kleurresultaat
te verkrijgen. Toepassing van additieven,
kleurstoffen etc. bij gebruik van standaard bitumen is binnen de norm wel
toegestaan. De leverancier van die bij-

zondere bouwstoffen zal overigens zíjn
producten wel met de eigen CE-markering moeten leveren als dat is vereist.
Niet-genormeerde producten
Een overheidsopdrachtgever is verplicht,
zo mogelijk producten in te kopen waarvoor Europese normen bestaan. Voor
bijzondere situaties kan hij echter een
product nodig hebben waarvoor geen
Europese norm is. Dat kan, mits die
opdrachtgever voldoende zwaarwegende
argumenten heeft. Dit is het geval voor
waterbouwasfaltbeton: omdat hiervoor
geen Europese norm bestaat kan
de opdrachtgever terugvallen op een
bestaande Nederlandse norm of
– indien die er ook niet is – op een
andere technische beschrijving als de
RAW Standaard.
De eisen na verwerking
Naast de eisen aan het product kennen
de gangbare (RAW-)bestekken ook eisen
aan het eindresultaat; het asfalt in de
weg. Hiervoor zijn (nog) geen Europese
normen voor in ontwikkeling. Wel wordt
gestreefd naar harmonisatie van de
meetmethoden voor de oppervlakeigenschappen. De Europese normen voor
asfalt gelden dus voor het product “aan
de poort”; de eisen na verwerking moeten in het bestek worden geregeld. Het
gaat daarbij om de eisen aan de stroefheid, de vlakheid, de laagdikte, de verdichtingsgraad en de holle ruimte. De
eisen aan de samenstelling na verwerking komen vanwege de status van de
CE-markering te vervallen.
Het voldoet niet
De afnemer (aannemer) mag er door de
inrichting van het systeem van uitgaan
dat het product aan de vermelde eigenschappen voldoet. De overheidsop-

drachtgever wordt geacht de overheidspolitiek loyaal uit te voeren en de uitgangspunten van het systeem in praktijk
te brengen en er ook van uit te gaan dat
het product voldoet aan de opgegeven
mengseleigenschappen en de samenstelling. Systematische controle via besteksbepalingen is daarom niet meer aan de
orde. Maar als de opdrachtgever het product eens wil onderzoeken, bijvoorbeeld
bij gerede twijfel, mag dat uiteraard wel.
Voldoet het asfalt dan niet dan is dat een
wetsovertreding, in dit geval een economisch delict, waarvan melding moet
worden gemaakt bij de Inspectiedienst
van VROM die verantwoordelijk is voor
het correct werken van de asfaltproducent.
Maar dan zit de opdrachtgever nog wel
met een product dat niet voldoet. De
afhandeling daarvan moet in het overeengekomen contract zijn geregeld.
Concreet betekent dit dat de opdrachtgever de aannemer aanspreekt; hij heeft
immers een ander product gekregen dan
afgesproken. De CE-markering speelt
hierbij geen rol: dit is geen garantiebewijs. Hoe de aannemer en de asfalt-

producent het één en ander onderling
regelen gaat buiten de opdrachtgever
om.
Samengevat
De (overheids)opdrachtgever zal na
invoering van de Europese normen voor
asfalt in Nederland voor de meeste werken asfaltmengsels moeten voorschrijven waarvoor een Europese norm
bestaat. Hij moet er van uitgaan dat het
geleverde asfalt (met CE-markering) ook
daadwerkelijk de opgegeven eigenschappen heeft en dat de samenstelling aan de
eisen voldoet; zijn kwaliteitscontrole zal
daarop moeten zijn afgestemd.

De asfaltproducent is er aan gehouden
asfalt te leveren dat overeenkomt met
wat hij heeft aangegeven: anders pleegt
hij naast een contractbreuk met de afnemer ook een economisch delict omdat
hij niet voldoet aan de eisen van de CEmarkering. Voor de afhandeling daarvan
is de Inspectiedienst van VROM verantwoordelijk.
De contractbepalingen zijn maatgevend
voor de afhandeling tussen de partijen.

Effect op innovatie
Doelstelling van de systematiek is het bevorderen van de kracht van de Europese
industrie: deze moet meer concurrerend worden, een grotere verantwoordelijkheid
gaan dragen voor de kwaliteit van zijn producten en meer innovatief worden. Dat
betekent dat binnen de CE-systematiek alle ruimte is om ook daadwerkelijk innovatieve producten te gaan ontwikkelen en toe te passen. Immers de criteria voor het
beoordelen van de bijdrage van het product aan de fundamentele voorschriften op
het punt van de constructieve veiligheid zijn nu omschreven; het toetsen van een
product of dat hieraan voldoet is betrekkelijk eenvoudig.
Het uitproberen van nieuwe producten in werken valt binnen de voldoende zwaarwegende argumenten om de eis van CE-markering achterwege te laten. Leidt de ontwikkeling tot een reguliere marktintroductie dan volgt wel de eis tot CE-markering;
in dit geval kan deze (bij ontbreken van een Europese norm) worden verkregen via
de ETA-procedure, de procedure om te komen tot een European Technical Approval.
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• Asfaltbeton voor dunne deklagen
(laagdikte kleiner dan 30 mm)
• “Soft Asphalt” (asfalt voor toepassing
bij zeer lage temperaturen)
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• Steenmastiekasfalt
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• Zeer open asfaltbeton
Vanwege het regulier gebruik van de
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valt de Standaard ook onder de verplichting om zo mogelijk Europese normen
te gebruiken. Alleen voor speciale situaties (in incidentele gevallen) mag een
ander asfaltmengsel worden gevraagd;
deze afwijking moet dan wel worden
onderbouwd.
Particuliere opdrachtgever
Voor een particuliere opdrachtgever
geldt de verplichting tot het volgen van
de Europese regelgeving voor asfalt
(nog) niet: voor de GWW kennen wij
immers geen wettelijk kader als voor de
B&U waar het Bouwbesluit voor iedereen van kracht is. Maar dat betekent
niet, dat een particuliere opdrachtgever
niet met deze regelgeving te maken

Voorbeeld: Europese omschrijving: AC-16 klasse CAFC
Dit zou in het NTD kunnen worden aangeduid als “Asfaltbeton AB 16 verkeersklasse B”.
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Asfaltbeton (Asphalt Concrete)
Gradering
16
Continu gegradeerd met een
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Watergevoeligheid
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Vervormingsweerstand

C
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krijgt. Immers, als hij een asfaltsoort
bestelt waarvoor een Europese norm
bestaat móet de asfaltproducent dat leveren met CE-markering. Maar ook in
andere situaties krijgt hij een product
dat wordt geleverd door een producent
die werkt volgens de voorschriften van
de CE-markering, dus altijd met een
gecertificeerd kwaliteitssysteem (de
FPC-certificatie). Hoewel dat geen
garantiebewijs is, geeft dit wel aan dat de
kwaliteitsbeheersing op een hoog peil
staat!
Regels bij het inkopen
Een opdrachtgever die het product “weg”
wil inkopen (b.v. bij toepassing UAVgc,
prestatiebestekken etc.) vraagt in principe geen specifieke producten; hij hoeft
dus geen Europese normen voor te
schrijven. Maar de aannemer van zo’n
werk is daar in principe wel aan gehouden: immers het werk wordt normaliter
voor meer dan 50 % gefinancierd door
de overheid, zodat de BAO ook in deze
situatie van toepassing is. Wel kan de
aannemer andere (‘eigen’) producten
toepassen; hij moet dan wel aantonen
dat zijn product op het punt van de
relevante elementaire eigenschappen
gelijkwaardig is.
Concreet betekent het een en ander dat
bij de keuze voor een bepaald soort
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korrel van 16 mm
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≥ 14.000 MPa
≥ 100 en ≤ 115 e6 (µm/m)
≥ 0,4 en < 0,8 e6 (µm/m.s

asfalt gebruik moet worden gemaakt van
de voor die asfaltsoort opgestelde norm,
waarin ook de criteria zijn gegeven voor
het opstellen van de vraagspecificatie.
Die betreffen bijvoorbeeld de mengselaanduiding, de maximale korreldiameter, eigenschappen als stijfheid, weerstand tegen vervorming, vermoeiing,
watergevoeligheid etc. Het is de bedoeling om een Nationaal Toepassingsdocument (een NTD) te ontwikkelen
waarin de in Nederland gangbare asfaltmengsels met hun gangbare eigenschappen staan beschreven, zodat voor de
dagelijkse praktijk een vereenvoudigde
omschrijving kan worden gebruikt.
De CROW werkgroep Asfaltverhardingen heeft, naast de taak om standaard besteksbepalingen op te stellen,
ook –als normcommissie- de taak om
dit NTD uit te werken.
Op de in de normen vastgelegde aspecten zijn wel aanvullende voorwaarden
mogelijk voor bijzondere zaken.
Bijvoorbeeld het voorschrijven van kleurloze bitumen als dit nodig is om vanwege veiligheid een optimaal kleurresultaat
te verkrijgen. Toepassing van additieven,
kleurstoffen etc. bij gebruik van standaard bitumen is binnen de norm wel
toegestaan. De leverancier van die bij-

zondere bouwstoffen zal overigens zíjn
producten wel met de eigen CE-markering moeten leveren als dat is vereist.
Niet-genormeerde producten
Een overheidsopdrachtgever is verplicht,
zo mogelijk producten in te kopen waarvoor Europese normen bestaan. Voor
bijzondere situaties kan hij echter een
product nodig hebben waarvoor geen
Europese norm is. Dat kan, mits die
opdrachtgever voldoende zwaarwegende
argumenten heeft. Dit is het geval voor
waterbouwasfaltbeton: omdat hiervoor
geen Europese norm bestaat kan
de opdrachtgever terugvallen op een
bestaande Nederlandse norm of
– indien die er ook niet is – op een
andere technische beschrijving als de
RAW Standaard.
De eisen na verwerking
Naast de eisen aan het product kennen
de gangbare (RAW-)bestekken ook eisen
aan het eindresultaat; het asfalt in de
weg. Hiervoor zijn (nog) geen Europese
normen voor in ontwikkeling. Wel wordt
gestreefd naar harmonisatie van de
meetmethoden voor de oppervlakeigenschappen. De Europese normen voor
asfalt gelden dus voor het product “aan
de poort”; de eisen na verwerking moeten in het bestek worden geregeld. Het
gaat daarbij om de eisen aan de stroefheid, de vlakheid, de laagdikte, de verdichtingsgraad en de holle ruimte. De
eisen aan de samenstelling na verwerking komen vanwege de status van de
CE-markering te vervallen.
Het voldoet niet
De afnemer (aannemer) mag er door de
inrichting van het systeem van uitgaan
dat het product aan de vermelde eigenschappen voldoet. De overheidsop-

drachtgever wordt geacht de overheidspolitiek loyaal uit te voeren en de uitgangspunten van het systeem in praktijk
te brengen en er ook van uit te gaan dat
het product voldoet aan de opgegeven
mengseleigenschappen en de samenstelling. Systematische controle via besteksbepalingen is daarom niet meer aan de
orde. Maar als de opdrachtgever het product eens wil onderzoeken, bijvoorbeeld
bij gerede twijfel, mag dat uiteraard wel.
Voldoet het asfalt dan niet dan is dat een
wetsovertreding, in dit geval een economisch delict, waarvan melding moet
worden gemaakt bij de Inspectiedienst
van VROM die verantwoordelijk is voor
het correct werken van de asfaltproducent.
Maar dan zit de opdrachtgever nog wel
met een product dat niet voldoet. De
afhandeling daarvan moet in het overeengekomen contract zijn geregeld.
Concreet betekent dit dat de opdrachtgever de aannemer aanspreekt; hij heeft
immers een ander product gekregen dan
afgesproken. De CE-markering speelt
hierbij geen rol: dit is geen garantiebewijs. Hoe de aannemer en de asfalt-

producent het één en ander onderling
regelen gaat buiten de opdrachtgever
om.
Samengevat
De (overheids)opdrachtgever zal na
invoering van de Europese normen voor
asfalt in Nederland voor de meeste werken asfaltmengsels moeten voorschrijven waarvoor een Europese norm
bestaat. Hij moet er van uitgaan dat het
geleverde asfalt (met CE-markering) ook
daadwerkelijk de opgegeven eigenschappen heeft en dat de samenstelling aan de
eisen voldoet; zijn kwaliteitscontrole zal
daarop moeten zijn afgestemd.

De asfaltproducent is er aan gehouden
asfalt te leveren dat overeenkomt met
wat hij heeft aangegeven: anders pleegt
hij naast een contractbreuk met de afnemer ook een economisch delict omdat
hij niet voldoet aan de eisen van de CEmarkering. Voor de afhandeling daarvan
is de Inspectiedienst van VROM verantwoordelijk.
De contractbepalingen zijn maatgevend
voor de afhandeling tussen de partijen.

Effect op innovatie
Doelstelling van de systematiek is het bevorderen van de kracht van de Europese
industrie: deze moet meer concurrerend worden, een grotere verantwoordelijkheid
gaan dragen voor de kwaliteit van zijn producten en meer innovatief worden. Dat
betekent dat binnen de CE-systematiek alle ruimte is om ook daadwerkelijk innovatieve producten te gaan ontwikkelen en toe te passen. Immers de criteria voor het
beoordelen van de bijdrage van het product aan de fundamentele voorschriften op
het punt van de constructieve veiligheid zijn nu omschreven; het toetsen van een
product of dat hieraan voldoet is betrekkelijk eenvoudig.
Het uitproberen van nieuwe producten in werken valt binnen de voldoende zwaarwegende argumenten om de eis van CE-markering achterwege te laten. Leidt de ontwikkeling tot een reguliere marktintroductie dan volgt wel de eis tot CE-markering;
in dit geval kan deze (bij ontbreken van een Europese norm) worden verkregen via
de ETA-procedure, de procedure om te komen tot een European Technical Approval.
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Ir Harry Roos; VBW-Asfalt

te immobiliseren zodat het toepassen
van bepaalde afvalstoffen in asfalt
zonder milieuproblemen mogelijk is,
terwijl de toepassing van dezelfde afvalstof op zichzelf niet binnen de kaders
van de milieuregelgeving past. Denk in
dit geval aan het gebruik van avi-vliegassen in vulstof voor asfalt.

Hergebruik van grondstoffen vormt één van de peilers van een
duurzaam ingerichte samenleving. Realisatie van hergebruik
krijgt kans wanneer er sprake is van een goede samenwerking
tussen alle schakels in de keten. Het project “Van Dak tot Wegdek”
is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Maar het roept ook
vragen op over het verantwoord toepassen van branchevreemde
reststoffen bij de productie van asfalt.
Miljoenen tonnen keer op
keer gebruikt
Hergebruik van asfalt is sinds decennia
gemeengoed in Nederland. Jaarlijks
wordt meer dan 2.000.000 ton asfalt
afkomstig van onderhoud en reconstruc-

tie van bitumineuze wegdekken gerecycled. Een aanzienlijke besparing op
het gebruik van primaire grondstoffen
– bitumen en mineraal aggregaat – en
een beperking van de hoeveelheid te
storten bouw- en sloopafval.

20 | Asfalt nr. 3, december 2005

Van afval tot reguliere
toeslagstof
Naast het recyclen van asfalt is er ook
ervaring met het hergebruik van andere
materialen in asfalt ter vervanging van
primaire grondstoffen. De beweegredenen om secundaire materialen toe te
passen was in de eerste plaats de beperkte beschikbaarheid van primaire grondstoffen in ons eigen land.
Grindvervangende materialen deden
hun intrede, zowel natuurlijk materiaal
afkomstig uit het buitenland als ook bijvoorbeeld ook slakken uit diverse processen. Met diverse reststoffen en bijproducten afkomstig van andere processen
en industrieën is in de loop van de tijd
ervaring opgedaan. Het scala van toegepaste materialen in dit verband is groot.
Voorbeelden zijn: glas, vliegassen, slakken, papier, autobanden, kunststofafval.
Met wisselend succes zijn dit soort
materialen gebruikt. In sommige gevallen is het gebleven bij experimenten
maar sommige reststoffen zijn opgenomen als reguliere toeslagstoffen, denk
bijvoorbeeld aan vliegassen in vulstof.
Immobilisatie
Een bijkomend voordeel van het bitumen in het asfalt is dat het bindmiddel
in staat is om eventuele probleemstoffen

Asfalt geen vuilnisvat
Een steeds terugkerend punt van discussie bij het toepassen van dergelijke
“branchevreemde reststoffen” in asfalt is
of het product asfalt probleemoplosser
moet zijn en mogelijk aan het eind van
de rit niet zelf met de problemen van
anderen blijft opgescheept. Het asfalt
dient niet als vuilnisbak.
Hergebruik dakbedekkingen
Het hergebruik van bitumineuze dakbedekking neemt als het gaat om het
toepassen van reststoffen in asfalt een
opvallende plaats in. De resultaten van
enkele projecten met deze toepassing
zijn vermeldenswaardig en nodigen uit
om de discussie rond het toepassen van
al dan niet branchevreemde reststoffen
in asfalt te heropenen.
Handhaving stortverbod
Jaarlijks komt tussen de 100.000 en
200.000 ton dakafval vrij bij sloop van
gebouwen en bij de reconstructie van
daken. Een deel daarvan is bitumineus.
De schattingen lopen uiteen van 30 tot
60 % van het totaal waarbij het percentage afhankelijk is van de selectieve
manier van slopen. Vanaf 1 september
2004 is het verboden om dakbedekking
met bitumen te storten. Sinds 1966
bestond dit verbod al, maar de afgelopen
jaren heeft VROM hiervoor een ontheffing verleend omdat er nog geen voldoend ontwikkelde verwijderingstruc-

tuur aanwezig was. De toch nog verrassende beslissing van VROM om de ontheffing op te heffen heeft geleid tot
diverse initiatieven in de markt voor het
opzetten van een verwijderingstructuur
en voor het verder ontwikkelingen van
technieken om bitumineus dakbedekkingmateriaal nuttig toe te passen.
Tevens heeft VROM een monitoringoverleg met alle partijen in de keten
gestart om de introductie van het stortverbod te begeleiden.
Techniek van cryogeen
granuleren
Een van de technieken om bitumen dakbedekking opnieuw in te zetten is via
een techniek die de firma Biturec al voor
het afkondigen van het stortverbod in
Nederland introduceerde. Hierbij wordt
het aangeleverde dakbedekkingmateriaal
gesorteerd en worden ongewenste verontreinigingen en ongewenste soorten
dakbedekkingmateriaal verwijderd.
Gestreefd wordt om het scheiden van
ongewenste verontreinigingen - vooral
teerhoudend materiaal - op de bouwplaats, zo vroeg mogelijk in de keten te
laten plaatsvinden. Als onderdeel van
het kwaliteitssysteem wordt aangeleverd
materiaal aan de poort op de eventuele
aanwezigheid van teer getoetst.
Vervolgens worden de uitgesorteerde
partijen cryogeen (bij zeer lage temperaturen) gegranuleerd. Het resultaat is een
bitumenhoudend granulaat dat onder
andere kan worden ingezet bij de productie van asfalt.
Provincie Noord-Brabant
Het vermelden waard is een project dat
onlangs in Noord-Brabant is uitgevoerd
en waarbij blijkt dat samenwerking tussen partners in de keten een belangrijke
bijdrage levert voor het welslagen van
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het introduceren van dergelijke processen. Het betreft hier het opnieuw gebruiken van de bitumineuze dakbedekking
van het provinciehuis van NoordBrabant in een provinciaal wegenbouwproject. De provincie Noord-Brabant
heeft recycling en ketenbeheer al sinds
jaren hoog op de agenda staan. Vooral in
de bouw probeert de provincie kansen
aan te grijpen die zich op dat gebied
voordoen en op die manier een bijdrage
te leveren aan verantwoord bodembeheer en het besparen van primaire
grondstoffen. De reconstructie van
het dak van het Provinciehuis in
’s Hertogenbosch bood zo’n kans.
Hierbij kwam 7000 m2 bitumen dakbedekking vrij, circa 50 ton. De provincie
had als voorwaarde gesteld dat gezocht
zou worden naar een nuttige toepassing
van het vrijkomende materiaal. In dit
geval was het een bijkomend voordeel
dat de provincie zowel beleidsmaker als
opdrachtgever was.
Ook de stichting Dak & Milieu ondersteunde het initiatief van de provincie.
Stichting Dak & Milieu is in 1965 opgericht als een onafhankelijke non-profit
platform van wetenschappers, fabrikanten, leveranciers en verwerkers van
baanvormige dakbedekkingen. De stichting stelt zich ten doel milieuverantwoorde toepassingen van dakbedekking
te waarborgen.
Scheiding aan de bron
Bij de ontmanteling van het dak van het
provinciehuis was de selectie op de
bouwplaats van belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. In
een zo vroeg mogelijk stadium is aandacht geschonken aan het scheiden van
ongewenste delen van de dakconstructie,
zoals metalen bevestigingsmateriaal en
isolatiemateriaal, apart van het bitumi-

Ir Harry Roos; VBW-Asfalt

te immobiliseren zodat het toepassen
van bepaalde afvalstoffen in asfalt
zonder milieuproblemen mogelijk is,
terwijl de toepassing van dezelfde afvalstof op zichzelf niet binnen de kaders
van de milieuregelgeving past. Denk in
dit geval aan het gebruik van avi-vliegassen in vulstof voor asfalt.

Hergebruik van grondstoffen vormt één van de peilers van een
duurzaam ingerichte samenleving. Realisatie van hergebruik
krijgt kans wanneer er sprake is van een goede samenwerking
tussen alle schakels in de keten. Het project “Van Dak tot Wegdek”
is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Maar het roept ook
vragen op over het verantwoord toepassen van branchevreemde
reststoffen bij de productie van asfalt.
Miljoenen tonnen keer op
keer gebruikt
Hergebruik van asfalt is sinds decennia
gemeengoed in Nederland. Jaarlijks
wordt meer dan 2.000.000 ton asfalt
afkomstig van onderhoud en reconstruc-

tie van bitumineuze wegdekken gerecycled. Een aanzienlijke besparing op
het gebruik van primaire grondstoffen
– bitumen en mineraal aggregaat – en
een beperking van de hoeveelheid te
storten bouw- en sloopafval.
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Van afval tot reguliere
toeslagstof
Naast het recyclen van asfalt is er ook
ervaring met het hergebruik van andere
materialen in asfalt ter vervanging van
primaire grondstoffen. De beweegredenen om secundaire materialen toe te
passen was in de eerste plaats de beperkte beschikbaarheid van primaire grondstoffen in ons eigen land.
Grindvervangende materialen deden
hun intrede, zowel natuurlijk materiaal
afkomstig uit het buitenland als ook bijvoorbeeld ook slakken uit diverse processen. Met diverse reststoffen en bijproducten afkomstig van andere processen
en industrieën is in de loop van de tijd
ervaring opgedaan. Het scala van toegepaste materialen in dit verband is groot.
Voorbeelden zijn: glas, vliegassen, slakken, papier, autobanden, kunststofafval.
Met wisselend succes zijn dit soort
materialen gebruikt. In sommige gevallen is het gebleven bij experimenten
maar sommige reststoffen zijn opgenomen als reguliere toeslagstoffen, denk
bijvoorbeeld aan vliegassen in vulstof.
Immobilisatie
Een bijkomend voordeel van het bitumen in het asfalt is dat het bindmiddel
in staat is om eventuele probleemstoffen

Asfalt geen vuilnisvat
Een steeds terugkerend punt van discussie bij het toepassen van dergelijke
“branchevreemde reststoffen” in asfalt is
of het product asfalt probleemoplosser
moet zijn en mogelijk aan het eind van
de rit niet zelf met de problemen van
anderen blijft opgescheept. Het asfalt
dient niet als vuilnisbak.
Hergebruik dakbedekkingen
Het hergebruik van bitumineuze dakbedekking neemt als het gaat om het
toepassen van reststoffen in asfalt een
opvallende plaats in. De resultaten van
enkele projecten met deze toepassing
zijn vermeldenswaardig en nodigen uit
om de discussie rond het toepassen van
al dan niet branchevreemde reststoffen
in asfalt te heropenen.
Handhaving stortverbod
Jaarlijks komt tussen de 100.000 en
200.000 ton dakafval vrij bij sloop van
gebouwen en bij de reconstructie van
daken. Een deel daarvan is bitumineus.
De schattingen lopen uiteen van 30 tot
60 % van het totaal waarbij het percentage afhankelijk is van de selectieve
manier van slopen. Vanaf 1 september
2004 is het verboden om dakbedekking
met bitumen te storten. Sinds 1966
bestond dit verbod al, maar de afgelopen
jaren heeft VROM hiervoor een ontheffing verleend omdat er nog geen voldoend ontwikkelde verwijderingstruc-

tuur aanwezig was. De toch nog verrassende beslissing van VROM om de ontheffing op te heffen heeft geleid tot
diverse initiatieven in de markt voor het
opzetten van een verwijderingstructuur
en voor het verder ontwikkelingen van
technieken om bitumineus dakbedekkingmateriaal nuttig toe te passen.
Tevens heeft VROM een monitoringoverleg met alle partijen in de keten
gestart om de introductie van het stortverbod te begeleiden.
Techniek van cryogeen
granuleren
Een van de technieken om bitumen dakbedekking opnieuw in te zetten is via
een techniek die de firma Biturec al voor
het afkondigen van het stortverbod in
Nederland introduceerde. Hierbij wordt
het aangeleverde dakbedekkingmateriaal
gesorteerd en worden ongewenste verontreinigingen en ongewenste soorten
dakbedekkingmateriaal verwijderd.
Gestreefd wordt om het scheiden van
ongewenste verontreinigingen - vooral
teerhoudend materiaal - op de bouwplaats, zo vroeg mogelijk in de keten te
laten plaatsvinden. Als onderdeel van
het kwaliteitssysteem wordt aangeleverd
materiaal aan de poort op de eventuele
aanwezigheid van teer getoetst.
Vervolgens worden de uitgesorteerde
partijen cryogeen (bij zeer lage temperaturen) gegranuleerd. Het resultaat is een
bitumenhoudend granulaat dat onder
andere kan worden ingezet bij de productie van asfalt.
Provincie Noord-Brabant
Het vermelden waard is een project dat
onlangs in Noord-Brabant is uitgevoerd
en waarbij blijkt dat samenwerking tussen partners in de keten een belangrijke
bijdrage levert voor het welslagen van
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het introduceren van dergelijke processen. Het betreft hier het opnieuw gebruiken van de bitumineuze dakbedekking
van het provinciehuis van NoordBrabant in een provinciaal wegenbouwproject. De provincie Noord-Brabant
heeft recycling en ketenbeheer al sinds
jaren hoog op de agenda staan. Vooral in
de bouw probeert de provincie kansen
aan te grijpen die zich op dat gebied
voordoen en op die manier een bijdrage
te leveren aan verantwoord bodembeheer en het besparen van primaire
grondstoffen. De reconstructie van
het dak van het Provinciehuis in
’s Hertogenbosch bood zo’n kans.
Hierbij kwam 7000 m2 bitumen dakbedekking vrij, circa 50 ton. De provincie
had als voorwaarde gesteld dat gezocht
zou worden naar een nuttige toepassing
van het vrijkomende materiaal. In dit
geval was het een bijkomend voordeel
dat de provincie zowel beleidsmaker als
opdrachtgever was.
Ook de stichting Dak & Milieu ondersteunde het initiatief van de provincie.
Stichting Dak & Milieu is in 1965 opgericht als een onafhankelijke non-profit
platform van wetenschappers, fabrikanten, leveranciers en verwerkers van
baanvormige dakbedekkingen. De stichting stelt zich ten doel milieuverantwoorde toepassingen van dakbedekking
te waarborgen.
Scheiding aan de bron
Bij de ontmanteling van het dak van het
provinciehuis was de selectie op de
bouwplaats van belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. In
een zo vroeg mogelijk stadium is aandacht geschonken aan het scheiden van
ongewenste delen van de dakconstructie,
zoals metalen bevestigingsmateriaal en
isolatiemateriaal, apart van het bitumi-

neuze dakbedekkingmateriaal. In deze
fase is het ook mogelijk om eventueel
aanwezig teerhoudend materiaal te
scheiden. Vooral bij het laatste is historische informatie van belang, al dan niet
aangevuld met onderzoek.
Overigens geldt dit niet allen voor de
aanwezigheid van teer, maar ook de
mogelijke toepassing in het verleden
van bepaalde typen bitumen, geblazen
of gemodificeerd.
Nogmaals onderzoek op
verontreinigingen
Na een zo zorgvuldig mogelijke scheiding is het vrijkomende materiaal
afgevoerd naar de bewerkingsinstallatie.
Hier is na aflevering het materiaal nogmaals onderzocht op de aanwezigheid
van teer, gebruikmakend van de PAKdetector. Na een laatste controle op eventuele verontreiniging is het materiaal in
een aantal stappen verkleind tot granulaat waarbij de laatste stap gekoeld

– cryogeen – gebeurt. Zo ontstaat een
granulaat met korrelafmetingen van
enkele millimeters.
Verantwoordelijkheid
(overheids)opdrachtgever
Het beschreven project geeft een voorbeeld waarbij op een weloverwogen
manier secundaire grondstoffen zijn
ingezet en het succes mede bepaald is
door de betrokkenheid van alle partijen
in de keten. Belangrijk in dit voorbeeld
is de rol van de opdrachtgever die zich
vanuit haar eigen beleid ook inzet voor
het verantwoord toepassen van secundaire grondstoffen. Een dergelijke rolverdeling werkt stimulerend bij het
introduceren van innovaties vanuit de
bedrijfstak.

Uit de uitgevoerde monitoring blijkt dat
een dergelijke voorbeeldfunctie nog als
een uitzondering geldt. Het algemene
beeld is dat overheden als opdrachtgever

zich doorgaans op dezelfde wijze opstellen als particulieren en bedrijven en nog
weinig of geen extra zorg aan de dag
leggen voor duurzaam beheer van
grondstoffen.
Historische kennis
belangrijk
Het toepassen van bitumengranulaat
afkomstig van bitumen dakbedekking in
asfalt ligt min of meer voor de hand. We
kunnen hier vanwege het bitumineuze
bindmiddel misschien nauwelijks
spreken over het gebruik van branchevreemde reststoffen, omdat beide
producten – bitumineuze dakbanen en
asfalt – zo nauw verwant zijn. De zorg
voor een belangrijk aspect bij dit type
hergebruik komt bij de beschrijving van
het voorbeeld duidelijk naar voren.
Dit heeft vanzelfsprekend te maken
met de kwaliteit van het gerecyclede
materiaal. Nu en in het verleden zijn en
worden bij de productie van bitumen

dakbanen diverse typen bindmiddelen
gebruikt. Tot omstreeks 1980 bestond
het gebruikte bindmiddel voor circa 75%
uit geblazen bitumen. Momenteel wordt
voor het produceren van bitumen dakbanen voornamelijk gemodificeerde
bitumen op basis van APP gebruikt.
In oudere constructies kunnen ook nog
teerhoudende materialen zijn verwerkt.
Het feit dat in bepaalde gevallen oude
dakbanen bij onderhoud en reconstructie overlaagd zijn, maakt de controle in
een zo vroeg mogelijk stadium meer dan
noodzakelijk. Dat alles samen met de
aanwezigheid van mineraal afstrooimateriaal en vezels uit de inlage maakt
dat hergebruik van bitumendakbanen bij
de productie van nieuwe dakbedekking
bijna niet mogelijk is.
Andere mogelijkheden
Overigens is binnen de producenten van
bitumendakbanen wel gezocht naar
andere toepassingsmogelijkheden van
recyceld dakbitumen. Dit heeft onder
®
andere geleid tot het product Ecoversal ,
een product van Esha Infra Solutions.
Het gaat hier om een robuuste bitumineuze mat die gebruikt wordt voor het
afdichten van vuilstortplaatsen of als
bodembescherming.
Kwaliteitsbeheersing
In het beschreven voorbeeld van de
provincie Brabant is het materiaal
afkomstig van één project en als één
partij behandeld en bij elkaar gehouden.
Op de kwaliteitsbeheersing wordt nog
een groter beroep gedaan wanneer het
materiaal, zoals normaal gesproken,
afkomstig is van meer projecten met
variërende bitumensoorten en modificaties. In elk geval is het van belang bij het
gebruik in asfaltmengsels goed te documenteren op welke plaats welke samenstelling van het asfaltmengsel en welke
bitumenkwaliteit is gebruikt om bij
toekomstig tweede-generatie-hergebruik
verrassingen te voorkomen. Overigens
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geldt dit ook voor modificaties met
nieuwe materialen, maar het hergebruik
van bitumineuze dakbedekkingen
brengt weer een nieuwe variabele met
zich mee.
Effect komende Europese
regelgeving
Een ander interessant aspect is of en hoe
het toepassen van bitumen granulaat
een plaats vindt in de toekomstige
implementatie van Europese regelgeving. Wordt het bitumengranulaat
beschouwd als asfaltgranulaat (“reclaimed asphalt”) of valt het onder de term
“additives”? Het materiaal voldoet noch
aan de huidige definitie van asfaltgranulaat noch aan die in de Europese norm.
Als het granulaat als additief wordt
beschouwd komt de vraag boven of het
totale bitumen (dus additief en nieuw
bitumen samen) wel voldoet aan de
Europese productnormen.
Risico en economie
Kortom het pakket aan kwaliteitseisen
voor grondstoffen schept de nodige
beperkende randvoorwaarden voor het
toepassen van bitumen granulaat.
Daarbij komt nog de vraag of nieuwe
contractvormen met meer verantwoordelijkheid voor de aannemer leidt tot risicomijdend gedrag dat innovaties op dit
gebied in de weg staat. Op dit moment
staat bij de asfaltproducenten het economische voordeel primair bij keuze om
secundaire producten te gebruiken.
Maar niet minder belangrijk is om ook
andere aspecten in de afweging mee te
nemen.
Aandachtspunten
Bij het gebruik van branchevreemde
reststoffen is het van belang voor de
asfaltproducent om onder meer stil te
staan bij de volgende aandachtspunten:
• De aard en samenstelling van het
materiaal zowel als het gaat om de
technische als ook om de milieu-
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•

•

•

•
•
•
•

hygiënische (Bouwstoffenbesluit) en
arbeidshygiënische randvoorwaarden.
Kan de leverancier een constante
kwaliteit garanderen?
Wat zijn de effecten op de kwaliteit
van het asfalt op langere termijn.
Extra onderzoekkosten bij het vooronderzoek (Na 2007 de Type Testing).
Wordt het materiaal door de vergunningverlener gezien als een afvalstof
of niet, in verband met de administratieve lasten?
Wat zijn de logistieke consequenties
van de toepassing van het materiaal,
wijze van aanvoer, opslag (extra silo’s?)
en verpakking (afvoer of retour emballage).
Eventuele consequenties voor het
mengproces (doseren, volgorde,
capaciteit, cyclustijd).
Mogelijke aanpassingen aan de asfaltmenginstallatie
Emissies bij het asfaltmengproces
(geur).
Invloed van hoge temperaturen op het
materiaal.
Effecten op het energiegebruik bij de
productie.

De opsomming is niet limitatief. VBWAsfalt werkt aan een document met een
uitgebreide checklist voor de asfaltproducent om het gebruik van een alternatieve grondstof te beoordelen.
Consequenties voor beleid
Ook voor de opdrachtgever gelden
diverse aandachtspunten die aan de
basis zullen liggen voor een verantwoord
besluit over het gebruik van secundaire
grondstoffen. In dit verband kan verwezen worden naar de CROW publicatie
“Integraal Ketenbeheer, Afwegen of
afschuiven”. Het rapport is een eerste
opzet voor beleidsmedewerkers om over
de consequenties van het gebruik van
bepaalde materialen de juiste afweging
te maken.

neuze dakbedekkingmateriaal. In deze
fase is het ook mogelijk om eventueel
aanwezig teerhoudend materiaal te
scheiden. Vooral bij het laatste is historische informatie van belang, al dan niet
aangevuld met onderzoek.
Overigens geldt dit niet allen voor de
aanwezigheid van teer, maar ook de
mogelijke toepassing in het verleden
van bepaalde typen bitumen, geblazen
of gemodificeerd.
Nogmaals onderzoek op
verontreinigingen
Na een zo zorgvuldig mogelijke scheiding is het vrijkomende materiaal
afgevoerd naar de bewerkingsinstallatie.
Hier is na aflevering het materiaal nogmaals onderzocht op de aanwezigheid
van teer, gebruikmakend van de PAKdetector. Na een laatste controle op eventuele verontreiniging is het materiaal in
een aantal stappen verkleind tot granulaat waarbij de laatste stap gekoeld

– cryogeen – gebeurt. Zo ontstaat een
granulaat met korrelafmetingen van
enkele millimeters.
Verantwoordelijkheid
(overheids)opdrachtgever
Het beschreven project geeft een voorbeeld waarbij op een weloverwogen
manier secundaire grondstoffen zijn
ingezet en het succes mede bepaald is
door de betrokkenheid van alle partijen
in de keten. Belangrijk in dit voorbeeld
is de rol van de opdrachtgever die zich
vanuit haar eigen beleid ook inzet voor
het verantwoord toepassen van secundaire grondstoffen. Een dergelijke rolverdeling werkt stimulerend bij het
introduceren van innovaties vanuit de
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weinig of geen extra zorg aan de dag
leggen voor duurzaam beheer van
grondstoffen.
Historische kennis
belangrijk
Het toepassen van bitumengranulaat
afkomstig van bitumen dakbedekking in
asfalt ligt min of meer voor de hand. We
kunnen hier vanwege het bitumineuze
bindmiddel misschien nauwelijks
spreken over het gebruik van branchevreemde reststoffen, omdat beide
producten – bitumineuze dakbanen en
asfalt – zo nauw verwant zijn. De zorg
voor een belangrijk aspect bij dit type
hergebruik komt bij de beschrijving van
het voorbeeld duidelijk naar voren.
Dit heeft vanzelfsprekend te maken
met de kwaliteit van het gerecyclede
materiaal. Nu en in het verleden zijn en
worden bij de productie van bitumen

dakbanen diverse typen bindmiddelen
gebruikt. Tot omstreeks 1980 bestond
het gebruikte bindmiddel voor circa 75%
uit geblazen bitumen. Momenteel wordt
voor het produceren van bitumen dakbanen voornamelijk gemodificeerde
bitumen op basis van APP gebruikt.
In oudere constructies kunnen ook nog
teerhoudende materialen zijn verwerkt.
Het feit dat in bepaalde gevallen oude
dakbanen bij onderhoud en reconstructie overlaagd zijn, maakt de controle in
een zo vroeg mogelijk stadium meer dan
noodzakelijk. Dat alles samen met de
aanwezigheid van mineraal afstrooimateriaal en vezels uit de inlage maakt
dat hergebruik van bitumendakbanen bij
de productie van nieuwe dakbedekking
bijna niet mogelijk is.
Andere mogelijkheden
Overigens is binnen de producenten van
bitumendakbanen wel gezocht naar
andere toepassingsmogelijkheden van
recyceld dakbitumen. Dit heeft onder
®
andere geleid tot het product Ecoversal ,
een product van Esha Infra Solutions.
Het gaat hier om een robuuste bitumineuze mat die gebruikt wordt voor het
afdichten van vuilstortplaatsen of als
bodembescherming.
Kwaliteitsbeheersing
In het beschreven voorbeeld van de
provincie Brabant is het materiaal
afkomstig van één project en als één
partij behandeld en bij elkaar gehouden.
Op de kwaliteitsbeheersing wordt nog
een groter beroep gedaan wanneer het
materiaal, zoals normaal gesproken,
afkomstig is van meer projecten met
variërende bitumensoorten en modificaties. In elk geval is het van belang bij het
gebruik in asfaltmengsels goed te documenteren op welke plaats welke samenstelling van het asfaltmengsel en welke
bitumenkwaliteit is gebruikt om bij
toekomstig tweede-generatie-hergebruik
verrassingen te voorkomen. Overigens
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geldt dit ook voor modificaties met
nieuwe materialen, maar het hergebruik
van bitumineuze dakbedekkingen
brengt weer een nieuwe variabele met
zich mee.
Effect komende Europese
regelgeving
Een ander interessant aspect is of en hoe
het toepassen van bitumen granulaat
een plaats vindt in de toekomstige
implementatie van Europese regelgeving. Wordt het bitumengranulaat
beschouwd als asfaltgranulaat (“reclaimed asphalt”) of valt het onder de term
“additives”? Het materiaal voldoet noch
aan de huidige definitie van asfaltgranulaat noch aan die in de Europese norm.
Als het granulaat als additief wordt
beschouwd komt de vraag boven of het
totale bitumen (dus additief en nieuw
bitumen samen) wel voldoet aan de
Europese productnormen.
Risico en economie
Kortom het pakket aan kwaliteitseisen
voor grondstoffen schept de nodige
beperkende randvoorwaarden voor het
toepassen van bitumen granulaat.
Daarbij komt nog de vraag of nieuwe
contractvormen met meer verantwoordelijkheid voor de aannemer leidt tot risicomijdend gedrag dat innovaties op dit
gebied in de weg staat. Op dit moment
staat bij de asfaltproducenten het economische voordeel primair bij keuze om
secundaire producten te gebruiken.
Maar niet minder belangrijk is om ook
andere aspecten in de afweging mee te
nemen.
Aandachtspunten
Bij het gebruik van branchevreemde
reststoffen is het van belang voor de
asfaltproducent om onder meer stil te
staan bij de volgende aandachtspunten:
• De aard en samenstelling van het
materiaal zowel als het gaat om de
technische als ook om de milieu-
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of niet, in verband met de administratieve lasten?
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wijze van aanvoer, opslag (extra silo’s?)
en verpakking (afvoer of retour emballage).
Eventuele consequenties voor het
mengproces (doseren, volgorde,
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Mogelijke aanpassingen aan de asfaltmenginstallatie
Emissies bij het asfaltmengproces
(geur).
Invloed van hoge temperaturen op het
materiaal.
Effecten op het energiegebruik bij de
productie.

De opsomming is niet limitatief. VBWAsfalt werkt aan een document met een
uitgebreide checklist voor de asfaltproducent om het gebruik van een alternatieve grondstof te beoordelen.
Consequenties voor beleid
Ook voor de opdrachtgever gelden
diverse aandachtspunten die aan de
basis zullen liggen voor een verantwoord
besluit over het gebruik van secundaire
grondstoffen. In dit verband kan verwezen worden naar de CROW publicatie
“Integraal Ketenbeheer, Afwegen of
afschuiven”. Het rapport is een eerste
opzet voor beleidsmedewerkers om over
de consequenties van het gebruik van
bepaalde materialen de juiste afweging
te maken.

Een gat in de weg
Een hobbel in de weg, een bobbel in de weg en een…
...gat in de weg
Ing. Evert de Jong; VBW-Asfalt

Hoeveel kinderen zijn met dit versje van de schoot van vader of opa
gevallen, en net nog vastgehouden voor ze met een klap op de
grond vielen. De pret werd per zinnetje groter omdat er een stuk
spanning werd opgebouwd voor het woord ‘gat’ klonk en de
val begon. Geen pretpark kan op tegen het plezier dat tijdens dit

Inspectie van de oorzaak en markeren

te winters kan ontstaan vanwege de vele
vorst-dooi cycli.
Microscheurtjes aan het oppervlak of
poriën zijn in de winter met water
gevuld. Bij zachte winters bevriest dit
water en zet uit. Overdag dooit het en de
ruimte blijft met water gevuld.
Principe van schade
bij vorst-dooi-cycli

spelletje wordt beleefd.

Deze al heel jong meegegeven positieve
beeldvorming van een gat in de weg vervliegt als je met je auto in een gat rijdt.
Gaten horen in een weg niet voor te
komen. En als er toch een gat is ontstaan dan moet dit zo snel mogelijk worden gedicht. Mogelijk dat zo snel mogelijk de kern van het probleem is dat veel
gaten meerdere keren moeten worden
gevuld en telkens weer terugkomen.
Definiëring
Waar hebben we het over als we praten
over een gat. Over het algemeen denken
we dan aan een lokale plaats waar het
materiaal is verdwenen. Laat iemand een
gat tekenen en dan blijkt dat meestal in
de buurt van een ronde of ellipsvorminge vorm te liggen.

Gat in de weg

Vanuit reparatietechniek gezien hoeft
dat echter niet. Eigenlijk is elke aansluiting op een bestaande constructie te vergelijken met de reparatie van een gat.
Water in (micro) scheur

Doorsnede gat

Een gat, hoe komt dat?
De eerste vraag die na de constatering
van een gat moet worden gesteld is wat
de oorzaak van de schade zou kunnen
zijn. Er is immers nogal een verschil
tussen een calamiteit met mechanische
aantasting, een schade in een verouderd
wegvak of de uitbraak van een eerder
uitgevoerde reparatie.
Een wegdek waarin na vele, soms tientallen jaren, een gat ontstaat moet
anders worden gewogen dan een gat met
mechanische oorzaak in een nieuw wegdek. Ook is schade bij een las weer
anders te beoordelen dan een gat in het
midden van een baan op het kruispunt
van veel (lengte)scheuren.
Natuurlijk weet iedere wegbeheerder dit
op hoofdlijnen. Maar in de praktijk blijken er nogal eens te gemakkelijk conclusies te worden getrokken bij oorzaken
die minder voor de hand liggen. Een
goed voorbeeld is de schade die in zach-
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Bij bevriezing drukt het ijs de scheur open

Water dringt dieper in de open gedrukte
scheur

Elke keer dat het vriest verruimd en verdiept
de scheur

Na een aantal vorst-dooi-cycli is de scheur
vergroot en treedt materiaalverlies op.

Dit proces kan weken achter elkaar
plaatsvinden met als resultaat dat de
ruimte steeds iets verder wordt opgerekt.
Uiteindelijk kan dit tot schade leiden. In
strenge winters is dit effect veel minder
omdat dan overdag het wegdek het water
bevroren blijft.
Zachte winters leiden daarom tot meer
schade dan strenge winters.
Het effect van die vele vorst-dooi cycli is
steenverlies en daardoor op termijn een
gat. De definitief te nemen uitvoeringsmaatregel is afhankelijk van de situatie.
Betreft het een lokaal effect in een
enkele jaren oud wegdek of is het in een
tientallen jaren oud wegdek het signaal
dat het wegdek aan vervanging toe is?
In het laatste geval heeft het repareren
van het gat alleen zin als tijdelijk maatregel.
Een aantal oorzaken op een rij:
• Veroudering; de gaten zijn de laatste
fase van het proces van achteruitgang
van de bindkracht van het bitumen;
• Lokale zwakke constructie; (dunne
lagen, onvoldoende verdichting,
ontmenging e.d.
• Constructie overgangen (gedempte
sloten, overgang landhoofd e.d.)
• Rafeling bij aansluitingen (naden,
lassen e.d.)
• Mechanische beschadiging
(bijvoorbeeld bij ongevallen, afgevallen lading e.d)
• Vorstschade; opvriezen, opdooi en
scheuren.
En de meest voorkomende: eerder gerepareerde gaten.
Inspectie
Voorafgaand aan de uitvoering moet een
inspectie van de situatie plaatsvinden.
Natuurlijk om de verkeersmaatregelen te

Uithakken of zagen

kunnen vaststellen maar ook om de
constructie en de te nemen maatregel
te beoordelen. Deze inspectie en analyse
zijn essentieel voor een goed resultaat.
Dit is aan de hand van een simpel voorbeeld duidelijk te maken. Een met koud
asfalt gedicht gat op een viaduct kan niet
met een trilwals worden gedicht.
Het ‘hamer en aambeeld’ effect dat dan
optreedt leidt tot een slechte hechting
aan het aanwezige materiaal. Het zal los
blijven liggen en wordt er bijna direct
weer uitgereden.
Dus bij reparaties op een viaduct moet
geen trilplaat worden ingezet maar
statisch worden verdicht.
Theorie
In feite is het repareren van een gat te
vergelijken met een koude las. Er wordt
nieuw materiaal gehecht aan een
bestaand oppervlak. Niet voor niets
vereisen lassen en naden bij de aanleg
bijzondere zorg. Het zijn zwakkere
plekken in de constructie. Het repareren
van gaten kent nog vijf extra handicaps:
1. De aansluiting is niet haaks;
2. Het aanwezige oppervlak is niet
volledig met bitumen bedekt;
3. Er zijn altijd verontreinigingen;
4. Het aanwezige bitumen is al
verouderd;
5. Het oppervlak is meestal klein.
1. De aansluiting is niet haaks

Over het algemeen is de vorm van een
gat te vergelijken met een conus, waarbij
de rand vaak ook nog verloopt.
Daardoor zal het nieuwe materiaal naar
de rand toe op nul uitlopen. Het specifiek oppervlak van de korrels neemt
steeds meer toe zodat de hoeveelheid
bitumen ook zou moeten toenemen om
een gelijke dikte van de bitumenfilm
rond het aggregaat te krijgen. Die bitu-
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menfilm bepaalt de mate van hechting
en de weerstand tegen het uitrijden van
het materiaal.
Het reparatieasfalt is echter één mengsel. Dus naar de rand toe wordt de
mengselsamenstelling gewijzigd (een
vorm van ontmenging). Wijziging betekent hier altijd slechtere eigenschappen.
Er treedt nog een ander effect richting
rand op. Hoe dichter bij de rand hoe
dunner de laag. En steeds dunnere laag
betekent steeds minder ‘sterkte’. De tip
krijgt steeds meer het effect van een
slemlaag, zij het dat de samenstelling
daar niet op is afgestemd. Binnen de
kortste keren wordt die rand dan ook
kapot gereden met een versnelde aanval
op de reparatie tot gevolg.
2. Het aanwezige oppervlak is
niet volledig met bitumen bedekt

Bij een koude las worden vlak na elkaar
twee lagen asfalt tegen elkaar aangebracht. Het oppervlak van de eerst aangebrachte laag is volledig met bitumen
bedekt. Bij een gat is dat echter niet het
geval. Er is materiaal uitgebroken en het
oppervlak heeft kale plekken.
3. Er zijn altijd
verontreinigingen

Er is niet aan te ontkomen dat er stof in
het gat terecht komt en in het slechtste
geval zelfs water en tal van andere verontreinigingen die de hechting nadelig
beïnvloeden.
4. Het aanwezige bitumen
is al verouderd

Een gat ontstaat in een ouder wegdek
waar weer en wind vat op hebben. Naast
het water dat er bijna altijd in staat heeft
het zonlicht ingewerkt. De hechting van
het aanwezige bitumenoppervlak is daarom minder goed.

Een gat in de weg
Een hobbel in de weg, een bobbel in de weg en een…
...gat in de weg
Ing. Evert de Jong; VBW-Asfalt

Hoeveel kinderen zijn met dit versje van de schoot van vader of opa
gevallen, en net nog vastgehouden voor ze met een klap op de
grond vielen. De pret werd per zinnetje groter omdat er een stuk
spanning werd opgebouwd voor het woord ‘gat’ klonk en de
val begon. Geen pretpark kan op tegen het plezier dat tijdens dit

Inspectie van de oorzaak en markeren

te winters kan ontstaan vanwege de vele
vorst-dooi cycli.
Microscheurtjes aan het oppervlak of
poriën zijn in de winter met water
gevuld. Bij zachte winters bevriest dit
water en zet uit. Overdag dooit het en de
ruimte blijft met water gevuld.
Principe van schade
bij vorst-dooi-cycli

spelletje wordt beleefd.

Deze al heel jong meegegeven positieve
beeldvorming van een gat in de weg vervliegt als je met je auto in een gat rijdt.
Gaten horen in een weg niet voor te
komen. En als er toch een gat is ontstaan dan moet dit zo snel mogelijk worden gedicht. Mogelijk dat zo snel mogelijk de kern van het probleem is dat veel
gaten meerdere keren moeten worden
gevuld en telkens weer terugkomen.
Definiëring
Waar hebben we het over als we praten
over een gat. Over het algemeen denken
we dan aan een lokale plaats waar het
materiaal is verdwenen. Laat iemand een
gat tekenen en dan blijkt dat meestal in
de buurt van een ronde of ellipsvorminge vorm te liggen.

Gat in de weg

Vanuit reparatietechniek gezien hoeft
dat echter niet. Eigenlijk is elke aansluiting op een bestaande constructie te vergelijken met de reparatie van een gat.
Water in (micro) scheur

Doorsnede gat

Een gat, hoe komt dat?
De eerste vraag die na de constatering
van een gat moet worden gesteld is wat
de oorzaak van de schade zou kunnen
zijn. Er is immers nogal een verschil
tussen een calamiteit met mechanische
aantasting, een schade in een verouderd
wegvak of de uitbraak van een eerder
uitgevoerde reparatie.
Een wegdek waarin na vele, soms tientallen jaren, een gat ontstaat moet
anders worden gewogen dan een gat met
mechanische oorzaak in een nieuw wegdek. Ook is schade bij een las weer
anders te beoordelen dan een gat in het
midden van een baan op het kruispunt
van veel (lengte)scheuren.
Natuurlijk weet iedere wegbeheerder dit
op hoofdlijnen. Maar in de praktijk blijken er nogal eens te gemakkelijk conclusies te worden getrokken bij oorzaken
die minder voor de hand liggen. Een
goed voorbeeld is de schade die in zach-

24 | Asfalt nr. 3, december 2005

Bij bevriezing drukt het ijs de scheur open

Water dringt dieper in de open gedrukte
scheur

Elke keer dat het vriest verruimd en verdiept
de scheur

Na een aantal vorst-dooi-cycli is de scheur
vergroot en treedt materiaalverlies op.

Dit proces kan weken achter elkaar
plaatsvinden met als resultaat dat de
ruimte steeds iets verder wordt opgerekt.
Uiteindelijk kan dit tot schade leiden. In
strenge winters is dit effect veel minder
omdat dan overdag het wegdek het water
bevroren blijft.
Zachte winters leiden daarom tot meer
schade dan strenge winters.
Het effect van die vele vorst-dooi cycli is
steenverlies en daardoor op termijn een
gat. De definitief te nemen uitvoeringsmaatregel is afhankelijk van de situatie.
Betreft het een lokaal effect in een
enkele jaren oud wegdek of is het in een
tientallen jaren oud wegdek het signaal
dat het wegdek aan vervanging toe is?
In het laatste geval heeft het repareren
van het gat alleen zin als tijdelijk maatregel.
Een aantal oorzaken op een rij:
• Veroudering; de gaten zijn de laatste
fase van het proces van achteruitgang
van de bindkracht van het bitumen;
• Lokale zwakke constructie; (dunne
lagen, onvoldoende verdichting,
ontmenging e.d.
• Constructie overgangen (gedempte
sloten, overgang landhoofd e.d.)
• Rafeling bij aansluitingen (naden,
lassen e.d.)
• Mechanische beschadiging
(bijvoorbeeld bij ongevallen, afgevallen lading e.d)
• Vorstschade; opvriezen, opdooi en
scheuren.
En de meest voorkomende: eerder gerepareerde gaten.
Inspectie
Voorafgaand aan de uitvoering moet een
inspectie van de situatie plaatsvinden.
Natuurlijk om de verkeersmaatregelen te

Uithakken of zagen

kunnen vaststellen maar ook om de
constructie en de te nemen maatregel
te beoordelen. Deze inspectie en analyse
zijn essentieel voor een goed resultaat.
Dit is aan de hand van een simpel voorbeeld duidelijk te maken. Een met koud
asfalt gedicht gat op een viaduct kan niet
met een trilwals worden gedicht.
Het ‘hamer en aambeeld’ effect dat dan
optreedt leidt tot een slechte hechting
aan het aanwezige materiaal. Het zal los
blijven liggen en wordt er bijna direct
weer uitgereden.
Dus bij reparaties op een viaduct moet
geen trilplaat worden ingezet maar
statisch worden verdicht.
Theorie
In feite is het repareren van een gat te
vergelijken met een koude las. Er wordt
nieuw materiaal gehecht aan een
bestaand oppervlak. Niet voor niets
vereisen lassen en naden bij de aanleg
bijzondere zorg. Het zijn zwakkere
plekken in de constructie. Het repareren
van gaten kent nog vijf extra handicaps:
1. De aansluiting is niet haaks;
2. Het aanwezige oppervlak is niet
volledig met bitumen bedekt;
3. Er zijn altijd verontreinigingen;
4. Het aanwezige bitumen is al
verouderd;
5. Het oppervlak is meestal klein.
1. De aansluiting is niet haaks

Over het algemeen is de vorm van een
gat te vergelijken met een conus, waarbij
de rand vaak ook nog verloopt.
Daardoor zal het nieuwe materiaal naar
de rand toe op nul uitlopen. Het specifiek oppervlak van de korrels neemt
steeds meer toe zodat de hoeveelheid
bitumen ook zou moeten toenemen om
een gelijke dikte van de bitumenfilm
rond het aggregaat te krijgen. Die bitu-
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menfilm bepaalt de mate van hechting
en de weerstand tegen het uitrijden van
het materiaal.
Het reparatieasfalt is echter één mengsel. Dus naar de rand toe wordt de
mengselsamenstelling gewijzigd (een
vorm van ontmenging). Wijziging betekent hier altijd slechtere eigenschappen.
Er treedt nog een ander effect richting
rand op. Hoe dichter bij de rand hoe
dunner de laag. En steeds dunnere laag
betekent steeds minder ‘sterkte’. De tip
krijgt steeds meer het effect van een
slemlaag, zij het dat de samenstelling
daar niet op is afgestemd. Binnen de
kortste keren wordt die rand dan ook
kapot gereden met een versnelde aanval
op de reparatie tot gevolg.
2. Het aanwezige oppervlak is
niet volledig met bitumen bedekt

Bij een koude las worden vlak na elkaar
twee lagen asfalt tegen elkaar aangebracht. Het oppervlak van de eerst aangebrachte laag is volledig met bitumen
bedekt. Bij een gat is dat echter niet het
geval. Er is materiaal uitgebroken en het
oppervlak heeft kale plekken.
3. Er zijn altijd
verontreinigingen

Er is niet aan te ontkomen dat er stof in
het gat terecht komt en in het slechtste
geval zelfs water en tal van andere verontreinigingen die de hechting nadelig
beïnvloeden.
4. Het aanwezige bitumen
is al verouderd

Een gat ontstaat in een ouder wegdek
waar weer en wind vat op hebben. Naast
het water dat er bijna altijd in staat heeft
het zonlicht ingewerkt. De hechting van
het aanwezige bitumenoppervlak is daarom minder goed.

5. Het oppervlak is meestal klein

Een gat met een doorsnede van 0,2 m is
al een aanslag op de schokdempers van
een auto. Het oppervlak van een dergelijk rond gat is daarom klein. Het hechtvlak is ten opzichte van de te gebruiken
massa om het gat te vullen echter groot.
Dit leidt gemakkelijk tot een situatie
waarin de reparatie als één brok kan
worden uitgereden. De aanhechting is
dus veel minder dan bij een koude las
waarvan we allemaal weten dat die het
kwetsbare onderdeel is van een constructie. Daar staat wel iets tegenover.
De vorm en het oppervlak van een gat
is over het algemeen grillig. Daardoor is
de haakweerstand relatief groot. In veel
gevallen is de deklaag uitgereden en is
de daaronder gelegen tussenlaag nog
intact.
Glijvlakken
Zoals hiervoor is aangegeven is de rand
van een conisch gevormd gat bijzonder
kwetsbaar. Alleen al door verticale
belasting kan die rand beschadigen.
Zodra er enige massa (dikte) aanwezig is
zijn de verticale belastingen eenvoudig
op te vangen en door te geven aan de
onderliggende constructie. Behalve als
het gat zou bestaan uit een ronde doorsnede en het gewicht van de band aan
één kant staat. Bij onvoldoende weerstand kan de reparatie er als een brok
uitbreken. De verkeersbelasting heeft
echter ook altijd een horizontale
component. Niet alleen door optrekken
en remmen maar ook tijdens het rijden
door de vervorming van de banden.
Die horizontale belasting moet ook
opgevangen kunnen worden.
Een open deur maar voor de volledigheid toch maar te noemen: Het vulmateriaal moet de krachten op kunnen
nemen en aan de constructie afdragen.
Vanuit de theorie is de juiste aanpak
voor een geslaagde reparatie aan te
geven. Allereerst is een haakse aansluiting vereist om het randeffect tot een
minimum te reduceren.
Vervolgens moet het aanwezige oppervlak voldoende hechtvermogen krijgen.

Schoonmaken

Aanbrengen bitumineuze wegenstrip

Speciale reparatieploegen weten heel
goed wat er allemaal komt kijken om
een gat duurzaam te repareren.
Van die ploegen mag echter niet worden
verlangd dat zij ook alle facetten van de
oorzaak betrekken. Daar krijgen ze niet
de gelegenheid voor want zij worden
afgerekend op het tempo van uitvoering.
Eigenlijk is het een mirakel dat die ploegen in staat blijken om toch een resultaat te leveren waardoor de reparatie nog
heel lang functioneert.

Het aan te brengen materiaal moet voldoende sterk zijn.
Vakmanschap
Het repareren van een gat wordt vaak
onderschat. Theoretische beschouwingen zijn nauwelijks te vinden. Er is ook
weinig eer te behalen aan een activiteit
die in omvang beperkt is en door velen
wordt afgedaan met het aanstampen van
wat reparatieasfalt.

Toch is dat niet terecht. Bij de reparatie
van een gat komen niet alleen alle facetten van de wegbouwkunde aan bod maar
moet ook nog rekening worden gehouden met de achtergrond van de schade.
Waardoor is het gat ontstaan? Er is ook
nog een beperking in de keuze van
maatregelen omdat de bestaande situatie
de constructie dicteert.
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Uitvoering
In alle situaties moet het gat recht worden uitgehakt of gezaagd.
Al het losse materiaal en verontreinigingen belemmeren de hechting en moet
daarom worden verwijderd.
Direct na het schoonmaken is het optimaliseren van de hechting noodzakelijk.
Hierbij kan worden gekozen voor het
aanbrengen van een speciale bitumenstrip of het aanbrengen van een kleeflaag (een bitumenemulsie).

Voor het vulmateriaal zijn meerdere
mogelijkheden:
• warm asfalt
• warm bereid koudasfalt
• koud asfalt
Mits goed uitgevoerd zijn met alle drie
de materialen goede resultaten te bereiken. Bij het aanbrengen van warm asfalt
moet er rekening mee worden gehouden
dat het materiaal bij het afkoelen krimpt.
Er moet enige overhoogte worden aangebracht en het verdichten moet tijdens
het afkoelen zorgvuldig plaatsvinden.
Die afkoeling vindt vanwege de geringe
hoeveelheid aan de rand snel plaats en
vereist gevoel van de uitvoering. Anders
trekt het los van de rand en ligt het als
een los blok asfalt in het gat. De rand

Reparatieasfalt aanbrengen

ingieten met bitumenemulsie verdient
aanbeveling om het risico van dit effect
verder terug te dringen. Daarnaast verhoogt dit afgieten de duurzaamheid van
de ‘naad’. Het warm bereid koud asfalt
is bij verwerking op omgevingstemperatuur. Langzaam verdwijnt het aanwezige
fluxmiddel en na enige jaren is het product identiek aan traditioneel asfalt.
Tijdens het proces verliest het materiaal
de specifieke flexibele eigenschappen.
Zuiver koud asfalt is gemaakt met bitumenemulsie die tijdens het verwerkingsproces breekt. Het aanwezige water
komt aan het oppervlak boven maar een
deel zit ook nog in het mengsel en zal na
verloop van tijd verdampen. Daarbij
krimpt het materiaal niet maar er blijven
wel wat holle ruimten achter.
Eisen aan het mengsel
Voor normaal asfalt geldt dat de laagdikte bij voorkeur meer dan driemaal de
grootste korreldiameter moet hebben
om de gewenste verdichting te bereiken.
Bij het vullen van een gat is men echter
vaak afhankelijk van het beschikbare
mengsel. Om een goed resultaat te
bereiken heeft een fijner mengsel de
voorkeur ten opzichte van een te grove
gradering. Een mengsel dat wat zachter
is dan de omringende verharding leidt
tot aan de rand tot piekspanningen in
het bestaande asfalt. Met een zeer geringe overhoogte van de aanvulling is dit
effect tegen te gaan.
Eisen aan de vorm
Zoals uit de aanleg van nieuwe constructies al bekend is moet de aansluiting
waar mogelijk haaks zijn. Daardoor
wordt de kleinste en daardoor beste aansluiting van oud op nieuw verkregen.
Deze aansluiting moet ook goed hech-

Afwalsen

ten. Daarvoor kan een dikke bitumenemulsie worden gespoten of kan gebruik
worden gemaakt van een bitumenstrip.
Zoals hiervoor al bleek is er een zekere
dikte nodig vanwege de korreldiameter.
Een te dunne laag is slecht te verdichten
en kan de (horizontale) spanningen vaak
onvoldoende opnemen. Ook een gelijkmatige dikte van de laag is gewenst om
spanningen en vervormingen gelijkmatig op te kunnen vangen. Dit leid tot een
reparatie als in de tekening schematisch
is weergegeven. De haakse vorm voorkomt ook dat het materiaal als een blok
wordt uitgereden zoals in de tekening
met de halve cirkel.

Is de vorm niet goed dan kan het materiaal er
als één blok worden uitgeschoven

Bij een goede vorm blijft het gerepareerde
gat opgesloten.

Specifieke deklagen
Alhoewel de hier genoemde principes
voor alle deklagen gelden, toch enige
aandacht voor bijzondere producten.
Bij het reparen van ZOAB moet voorkomen worden dat het materieel het omliggende materiaal beschadigd. Het te
gebruiken materiaal is afhankelijk van
de situatie. Bij een heel kleine reparatie
kan overwogen worden om een dicht
mengsel te gebruiken. Bij grotere oppervlakken is dat ongewenst omdat dan de
functionaliteit veranderd met de daaran
verbonden risico’s. Ook bij reparatie van
tweelaags ZOAB moet hier rekening
mee worden gehouden. Reparatie van
een gat in een combinatiedeklaag vereist
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Randen afwerken met emulsie en afstrooien

een vulling die even sterk is als de combinatiedeklaag. Dan is het gebruik van
speciale vulmiddelen, meestal op basis
van een twee componenten kunststof,
een goede keuze.
Veiligheid
De uitvoering van reparaties staan vaak
onder grote tijdsdruk. Een deel van de
weg moet worden afgesloten en ook bij
een zorgvuldige uitvoering is men relatief weer snel klaar. Juist daarom vraagt
de veiligheid van de reparatieploeg veel
aandacht. Juist als ergens iets snel moet
worden gedaan blijkt een ongeluk op de
loer te liggen.
Ook de kwaliteit van het resultaat is
gebaat bij een goede veiligheid. Dan kan
men immers alle aandacht besteden aan
de uitvoering en hoeft men niet steeds
op het verkeer te letten. Volledige afzetting van het werkgebied is daarom noodzakelijk.
Tot slot
Is een gat reparen moeilijk?
Het is maar vanuit welke kant je het
bekijkt. Theoretisch wel. Maar daar staat
tegenover dat de uitvoering over voldoende vakmanschap beschikt om een
gat zo goed te repareren.
Een vakkundig gerepareerd gat gaat in
principe net zo lang mee als de rest van
het oppervlak. Voorwaarde is dat de uitvoering voldoende gelegenheid krijgt om
het vakmanschap waar te maken.

VBW-Asfalt heeft de brochure ‘Asfalt onderhoudstechnieken’ uitgebracht waarin ook
andere vormen van onderhoud en reparatie
staan beschreven. Daarin is ook de op DVD
uitgebrachte film ‘Kleinschalig onderhoud’
opgenomen. De film laat de praktijk van de
uitvoering van de meest voorkomende vormen van onderhoud en reparatie zien.

5. Het oppervlak is meestal klein

Een gat met een doorsnede van 0,2 m is
al een aanslag op de schokdempers van
een auto. Het oppervlak van een dergelijk rond gat is daarom klein. Het hechtvlak is ten opzichte van de te gebruiken
massa om het gat te vullen echter groot.
Dit leidt gemakkelijk tot een situatie
waarin de reparatie als één brok kan
worden uitgereden. De aanhechting is
dus veel minder dan bij een koude las
waarvan we allemaal weten dat die het
kwetsbare onderdeel is van een constructie. Daar staat wel iets tegenover.
De vorm en het oppervlak van een gat
is over het algemeen grillig. Daardoor is
de haakweerstand relatief groot. In veel
gevallen is de deklaag uitgereden en is
de daaronder gelegen tussenlaag nog
intact.
Glijvlakken
Zoals hiervoor is aangegeven is de rand
van een conisch gevormd gat bijzonder
kwetsbaar. Alleen al door verticale
belasting kan die rand beschadigen.
Zodra er enige massa (dikte) aanwezig is
zijn de verticale belastingen eenvoudig
op te vangen en door te geven aan de
onderliggende constructie. Behalve als
het gat zou bestaan uit een ronde doorsnede en het gewicht van de band aan
één kant staat. Bij onvoldoende weerstand kan de reparatie er als een brok
uitbreken. De verkeersbelasting heeft
echter ook altijd een horizontale
component. Niet alleen door optrekken
en remmen maar ook tijdens het rijden
door de vervorming van de banden.
Die horizontale belasting moet ook
opgevangen kunnen worden.
Een open deur maar voor de volledigheid toch maar te noemen: Het vulmateriaal moet de krachten op kunnen
nemen en aan de constructie afdragen.
Vanuit de theorie is de juiste aanpak
voor een geslaagde reparatie aan te
geven. Allereerst is een haakse aansluiting vereist om het randeffect tot een
minimum te reduceren.
Vervolgens moet het aanwezige oppervlak voldoende hechtvermogen krijgen.

Schoonmaken

Aanbrengen bitumineuze wegenstrip

Speciale reparatieploegen weten heel
goed wat er allemaal komt kijken om
een gat duurzaam te repareren.
Van die ploegen mag echter niet worden
verlangd dat zij ook alle facetten van de
oorzaak betrekken. Daar krijgen ze niet
de gelegenheid voor want zij worden
afgerekend op het tempo van uitvoering.
Eigenlijk is het een mirakel dat die ploegen in staat blijken om toch een resultaat te leveren waardoor de reparatie nog
heel lang functioneert.

Het aan te brengen materiaal moet voldoende sterk zijn.
Vakmanschap
Het repareren van een gat wordt vaak
onderschat. Theoretische beschouwingen zijn nauwelijks te vinden. Er is ook
weinig eer te behalen aan een activiteit
die in omvang beperkt is en door velen
wordt afgedaan met het aanstampen van
wat reparatieasfalt.

Toch is dat niet terecht. Bij de reparatie
van een gat komen niet alleen alle facetten van de wegbouwkunde aan bod maar
moet ook nog rekening worden gehouden met de achtergrond van de schade.
Waardoor is het gat ontstaan? Er is ook
nog een beperking in de keuze van
maatregelen omdat de bestaande situatie
de constructie dicteert.
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Uitvoering
In alle situaties moet het gat recht worden uitgehakt of gezaagd.
Al het losse materiaal en verontreinigingen belemmeren de hechting en moet
daarom worden verwijderd.
Direct na het schoonmaken is het optimaliseren van de hechting noodzakelijk.
Hierbij kan worden gekozen voor het
aanbrengen van een speciale bitumenstrip of het aanbrengen van een kleeflaag (een bitumenemulsie).

Voor het vulmateriaal zijn meerdere
mogelijkheden:
• warm asfalt
• warm bereid koudasfalt
• koud asfalt
Mits goed uitgevoerd zijn met alle drie
de materialen goede resultaten te bereiken. Bij het aanbrengen van warm asfalt
moet er rekening mee worden gehouden
dat het materiaal bij het afkoelen krimpt.
Er moet enige overhoogte worden aangebracht en het verdichten moet tijdens
het afkoelen zorgvuldig plaatsvinden.
Die afkoeling vindt vanwege de geringe
hoeveelheid aan de rand snel plaats en
vereist gevoel van de uitvoering. Anders
trekt het los van de rand en ligt het als
een los blok asfalt in het gat. De rand

Reparatieasfalt aanbrengen

ingieten met bitumenemulsie verdient
aanbeveling om het risico van dit effect
verder terug te dringen. Daarnaast verhoogt dit afgieten de duurzaamheid van
de ‘naad’. Het warm bereid koud asfalt
is bij verwerking op omgevingstemperatuur. Langzaam verdwijnt het aanwezige
fluxmiddel en na enige jaren is het product identiek aan traditioneel asfalt.
Tijdens het proces verliest het materiaal
de specifieke flexibele eigenschappen.
Zuiver koud asfalt is gemaakt met bitumenemulsie die tijdens het verwerkingsproces breekt. Het aanwezige water
komt aan het oppervlak boven maar een
deel zit ook nog in het mengsel en zal na
verloop van tijd verdampen. Daarbij
krimpt het materiaal niet maar er blijven
wel wat holle ruimten achter.
Eisen aan het mengsel
Voor normaal asfalt geldt dat de laagdikte bij voorkeur meer dan driemaal de
grootste korreldiameter moet hebben
om de gewenste verdichting te bereiken.
Bij het vullen van een gat is men echter
vaak afhankelijk van het beschikbare
mengsel. Om een goed resultaat te
bereiken heeft een fijner mengsel de
voorkeur ten opzichte van een te grove
gradering. Een mengsel dat wat zachter
is dan de omringende verharding leidt
tot aan de rand tot piekspanningen in
het bestaande asfalt. Met een zeer geringe overhoogte van de aanvulling is dit
effect tegen te gaan.
Eisen aan de vorm
Zoals uit de aanleg van nieuwe constructies al bekend is moet de aansluiting
waar mogelijk haaks zijn. Daardoor
wordt de kleinste en daardoor beste aansluiting van oud op nieuw verkregen.
Deze aansluiting moet ook goed hech-

Afwalsen

ten. Daarvoor kan een dikke bitumenemulsie worden gespoten of kan gebruik
worden gemaakt van een bitumenstrip.
Zoals hiervoor al bleek is er een zekere
dikte nodig vanwege de korreldiameter.
Een te dunne laag is slecht te verdichten
en kan de (horizontale) spanningen vaak
onvoldoende opnemen. Ook een gelijkmatige dikte van de laag is gewenst om
spanningen en vervormingen gelijkmatig op te kunnen vangen. Dit leid tot een
reparatie als in de tekening schematisch
is weergegeven. De haakse vorm voorkomt ook dat het materiaal als een blok
wordt uitgereden zoals in de tekening
met de halve cirkel.

Is de vorm niet goed dan kan het materiaal er
als één blok worden uitgeschoven

Bij een goede vorm blijft het gerepareerde
gat opgesloten.

Specifieke deklagen
Alhoewel de hier genoemde principes
voor alle deklagen gelden, toch enige
aandacht voor bijzondere producten.
Bij het reparen van ZOAB moet voorkomen worden dat het materieel het omliggende materiaal beschadigd. Het te
gebruiken materiaal is afhankelijk van
de situatie. Bij een heel kleine reparatie
kan overwogen worden om een dicht
mengsel te gebruiken. Bij grotere oppervlakken is dat ongewenst omdat dan de
functionaliteit veranderd met de daaran
verbonden risico’s. Ook bij reparatie van
tweelaags ZOAB moet hier rekening
mee worden gehouden. Reparatie van
een gat in een combinatiedeklaag vereist
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Randen afwerken met emulsie en afstrooien

een vulling die even sterk is als de combinatiedeklaag. Dan is het gebruik van
speciale vulmiddelen, meestal op basis
van een twee componenten kunststof,
een goede keuze.
Veiligheid
De uitvoering van reparaties staan vaak
onder grote tijdsdruk. Een deel van de
weg moet worden afgesloten en ook bij
een zorgvuldige uitvoering is men relatief weer snel klaar. Juist daarom vraagt
de veiligheid van de reparatieploeg veel
aandacht. Juist als ergens iets snel moet
worden gedaan blijkt een ongeluk op de
loer te liggen.
Ook de kwaliteit van het resultaat is
gebaat bij een goede veiligheid. Dan kan
men immers alle aandacht besteden aan
de uitvoering en hoeft men niet steeds
op het verkeer te letten. Volledige afzetting van het werkgebied is daarom noodzakelijk.
Tot slot
Is een gat reparen moeilijk?
Het is maar vanuit welke kant je het
bekijkt. Theoretisch wel. Maar daar staat
tegenover dat de uitvoering over voldoende vakmanschap beschikt om een
gat zo goed te repareren.
Een vakkundig gerepareerd gat gaat in
principe net zo lang mee als de rest van
het oppervlak. Voorwaarde is dat de uitvoering voldoende gelegenheid krijgt om
het vakmanschap waar te maken.

VBW-Asfalt heeft de brochure ‘Asfalt onderhoudstechnieken’ uitgebracht waarin ook
andere vormen van onderhoud en reparatie
staan beschreven. Daarin is ook de op DVD
uitgebrachte film ‘Kleinschalig onderhoud’
opgenomen. De film laat de praktijk van de
uitvoering van de meest voorkomende vormen van onderhoud en reparatie zien.

Asfalt; de juiste keus
VBW-Asfalt en Benelux Bitume hebben vijf folders uitgebracht met de argumenten die van belang zijn bij de keuze voor een wegverharding. Deze
folders, bedoeld om relaties zonder asfaltkennis te informeren over de
mogelijkheden van asfalt, zijn gebaseerd op een uitgebreid achtergrondrapport met de wetenschappelijke onderbouwing van de argumenten.
De folders en achtergrondrapport zijn de Nederlandse uitwerking van het
project ‘Winning with Asphalt’ van EAPA en Eurobitume, de Europese koepels van VBW-Asfalt en Benelux Bitume. De folder ‘Technische argumenten’
is hier opgenomen. Daarnaast zijn de volgende titels beschikbaar:
• Een professioneel product
• Economische argumenten
• Milieu-argumenten
• Maatschappelijke argumenten
Het achtergrondrapport met gedetailleerde informatie is beschik-

klei en veen, kunnen zettingen veroorzaken. De verhardingsconstructie moet
deze zettingen zonder te scheuren kunnen volgen. De verhardingsconstructie
moet echter ook de belastingen op het
wegoppervlak zodanig reduceren dat de
ondergrond zo min mogelijk wordt
belast. De krachten of spanningen die
hierbij in de verhardingsconstructie
ontstaan, zijn niet overal gelijk, maar
veranderen met de diepte in de verhardingsconstructie. Een product waarvan
de eigenschappen zijn af te stemmen op
de gewenste eigenschappen, afhankelijk
van de plaats in de verhardingsconstructie, biedt daarom grote voordelen.
Zo’n product is asfalt.

baar op de websites van VBW-Asfalt (www.vbwasfalt.org) en
Benelux Bitume (www.beneluxbitume.org).

Verhardingen worden voor de meest
uiteenlopende doeleinden aangelegd.
Van wandelpaden tot startbanen, van
speelveldjes tot zwaarbelaste bedrijfsterreinen, van dijkbekledingen tot………..
Iedere gewenste functie van een verharding resulteert in specifieke functionele
eisen. Een goede verhardingsconstructie
is daarom afgestemd op die functionele
eisen en de lokale omstandigheden.

om voor vrijwel ieder gebruiksdoel een
doelmatige, duurzame en economische
verharding te maken. Een verharding,
opgebouwd uit voor het specifieke
gebruiksdoel ontworpen asfaltmengsels.
Asfaltmengsels die onder strenge
kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging
worden geproduceerd in speciale menginstallaties en die met vakmanschap
worden verwerkt.

Een aantal aspecten die een rol spelen
zijn de draagkracht van de ondergrond,
statische, dynamische of chemische
belastingen, waterdoorlatend of juist
vloeistofdicht, gewenste levensduur,
wegoppervlak-eigenschappen zoals
geluidreductie enzovoorts.
De functie of de functionele eisen van
een verharding kunnen echter veranderen in de loop der tijd. Een ook in dit
opzicht flexibele verharding biedt daarom voordelen. Een asfaltverharding is
zo’n product. Met asfalt is het mogelijk

Verhardingsontwerp
Voor de gebruiker zijn vooral de functionele eigenschappen van het wegoppervlak van belang. Eigenschappen die
bijvoorbeeld betrekking hebben op
stroefheid, vlakheid, geluidshinder en
dergelijke. De duurzaamheid van deze
wegoppervlak-eigenschappen is niet
alleen afhankelijk van het gebruikte
deklaagmengsel maar ook van de eigenschappen van de onderliggende verhardingsconstructie en de ondergrond.
Slappe lagen in de ondergrond, zoals
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Met de moderne software voor het ontwerpen, het dimensioneren, van asfaltverhardingsconstructies kan de meest
economische verharding worden ontworpen. Voor iedere laag waaruit de
verharding wordt opgebouwd, kan de
laagdikte berekend worden, rekening
houdend met de voor die specifieke laag
vereiste eigenschappen. Zo kan ook
rekening gehouden worden met een
gefaseerde aanleg, bijvoorbeeld bij

uitbreidingsplannen, waarbij van tevoren al met een latere versterking van de
verhardingsconstructie rekening
wordt gehouden.
Mengselontwerp
Voor het ontwerpen van de mengsel
samenstelling van asfalt kunnen twee
methodes worden gevolgd. Bij de zogenaamde ‘standaardmengsels’, die al lang
gebruikt worden en waarmee veel
ervaring is opgedaan, wordt een op deze
ervaring gebaseerde mengselontwerpmethode gevolgd. Bij de andere methode, de functionele mengselontwerpmethode, worden proefmonsters
blootgesteld aan spanningen die de in de
praktijk optredende spanningen in de
constructie zo goed mogelijk simuleren.
Met deze functionele mengselontwerpmethode kunnen onder andere de weerstand tegen permanente vervorming
(spoorvorming), vermoeiing en scheurvorming goed worden voorspeld.
Met deze methode kunnen ook de eigenschappen van niet-standaard asfaltmengsels, met andere bouwstoffen of verbeterde bindmiddelen, worden bepaald en
onderling vergeleken.
Toepassingsmogelijkheden
Sinds in 1873 de Kalverstraat in
Amsterdam werd voorzien van een wegdek van ‘stampasfalt’ zijn er vele honderden miljoenen tonnen asfalt met een
grote verscheidenheid aan toepassingen
aangelegd. Enkele van de meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:
• Waterbouw
• Wegen in allerhande situaties
• Opritten
• Woonerven
• Zwaarbelaste terreinen
• Bedrijfswegen, bedrijfsvloeren en
(overslag/opslag)terreinen

• Vliegvelden
• Agrarische toepassingen
• Bodembescherming en waterdichte
constructies
• Recreatiewegen, paden in natuurgebieden
• Parkeerterreinen
• Fiets- en wandelpaden
• Gekleurd asfalt, desgewenst met
(print)patronen
Aan de productie en verwerking van
asfalt zijn voor omgeving en personeel
geen gezondheidsrisico’s verbonden.
Kwaliteitsborging en
kwaliteitscontrole
De milieuhygiënische kwaliteit van
asfalt moet voldoen aan de door de
overheid opgelegde eisen, zoals het
Bouwstoffenbesluit. De technische
kwaliteit van asfaltmengsels is in feite
een kwestie van procesbeheersing.
Het bedrijfslaboratorium berekent op
basis van het mengselontwerp de receptuur van alle componenten van het
mengsel. Van het geproduceerde asfalt
worden periodiek monsters genomen en
geanalyseerd.
Samenvatting
• Voor ieder gebruiksdoel is een
geschikte asfaltverharding mogelijk.
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• Asfaltverhardingen zijn niet aan een
minimum dikte gebonden.
• Asfaltverhardingen kunnen over grote
oppervlaktes zonder voegen worden
aangebracht.
• Asfaltmengsels kunnen worden aangepast aan specifieke eisen voor een
specifieke plaats in de verhardingsconstructie.
• Asfaltverhardingen worden qua doelmatigheid, duurzaamheid en kosten
geoptimaliseerd.
• Aan de productie en verwerking
van asfalt zijn voor omgeving van
personeel geen gezondheidsrisico’s
verbonden.
• Voor de milieuhygiënische en
technische kwaliteit van asfalt zijn er
kwaliteitsborgingssystemen.
• In samenwerking met erkende
opleidingsinstituten is het opleidingsniveau van alle betrokkenen geborgd.
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Mededelingen
Asfalt onderhoudstechnieken

Op 1 november is ir. H.A.N. (Hein) Boomars in dienst getreden als directeur

Standaard RAW
Bepalingen 2005

van VBW-Asfalt. De 54 jarige heer Boomars volgt ing. P.E.J. Boelhouwer op die

De editie 2005 van de Standaard RAW

technieken’ uitgebracht.

vanwege aanvaarding van een andere werkkring op 30 september afscheid

Bepalingen is op 6 oktober uitgebracht.

Deze voor de praktijk bestemde brochure beschrijft de

heeft genomen.

De wijzigingen voor asfalt zijn in deze

meest voorkomende schadebeelden en de uitvoering

Ir. W.F. Stas heeft een

editie beperkt gebleven tot de aanpas-

van reparatie en onderhoudstechnieken.

andere werkkring

sing aan de vastgestelde Europese

In de brochure is een DVD opgenomen met de

gevonden en nam per

normen (bitumen, toeslagmaterialen).

(instructie)film ‘Kleinschalig onderhoud’.

30 augustus afscheid.

Met de invoering van de Europese

De DVD bevat ook een aantal extra’s waaronder de film-

normen voor asfalt op 1 januari 2008

hoofdstukken, foto’s en de tekst van de brochure geschikt

wordt een ingrijpende wijziging uitge-

voor presentaties bijvoorbeeld in een Power Point presen-

bracht.

tatie. Daarmee is de uitgave uitermate geschikt voor

Voorbeelden van nieuwe onderwerpen

instructie en opleidingen.

in de Standaard 2005 zijn reinigings-

De brochure is vooral bedoeld om de kennis over de

diensten, verlichting, beheer van de

mogelijkheden en achtergronden van onderhouds-

openbare ruimte en CE-normering.

technieken te vergroten.

Bureau

VBW-Asfalt heeft de brochure ‘Asfalt onderhouds-

Het toepassingsgebied van de RAW wordt
verder verruimd door overeenkomsten
met open posten en prestatie- en beeld-

De brochure
‘Asfalt Onderhoudstechnieken’
met DVD is via www.vbwasfalt.org
bij VBW-Asfalt aan te vragen.

bestekken.
Informatie over de Standaard RAW
Bepalingen en daarover georganiseerde
bijeenkomsten is te vinden op
www.crow.nl

ir. H.A.N. Boomars

Uitgave Asfalt De juiste keus

Wegbouwkundige werkdagen 2006

Open huis Rijkswaterstaat

Op woensdag 21 en donderdag 22 juni 2006 organiseert

Op zaterdag 17 september heeft Rijkswaterstaat een

CROW voor de tiende maal de Wegbouwkundige werkdagen.

‘een open huis’ georganiseerd. Verschillende locaties in heel

VBW-Asfalt heeft samen met Benelux Bitume vijf folders

rol spelen bij de keuze van een (asfalt)verharding uit-

Deze dagen zijn een begrip voor onderzoekers en belang-

Nederland, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn

uitgebracht onder de slogan ‘Asfalt De juiste keus’.

gebreid en met onderzoeksgegevens onderbouwd zijn

stellenden op het gebied van de wegbouwkunde. De dagen

voor het publiek, zijn die dag opengesteld. VBW-Asfalt heeft

Deze folders zijn een uitwerking van een project van

vastgelegd. De achtergrondinformatie is op de websites

zijn bedoeld om in ongedwongen sfeer kennis en ervaring

hieraan medewerking verleend door het beschikbaar stellen

Eurobitume en EAPA waarin de diverse aspecten die een

van VBW-Asfalt en Benelux Bitume te vinden.

uit te wisselen aan de hand van schriftelijke bijdragen van

van informatiemateriaal.

de deelnemers.
Als rode draad in de plenaire sessie staat de vraag centraal:
is er nog ruimte voor collectief onderzoek?
Uitgebreide informatie over deelname is te vinden op
www.crow.nl/wwd.

Publicatiereeks
‘Werk in Uitvoering’ is compleet
In de publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering 96a/96b’ is het
laatste deel verschenen: ‘Omleidingen en tijdelijke
bewegwijzering’. De reeks bestaat uit: 4 delen voor maatregelen op autosnelwegen en 7 delen maatregelen op alle
overige wegen. Daarnaast is er voor beide typen elk een
handboekje beschikbaar.
Informatie is te vinden op www.crow.nl.
In Noord Nederland gaf ing. Auke Wierda van RWS uitleg over asfalt.
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Leden van VBW-Asfalt
december 2005

APM B.V.
Postbus 426, 4600 AK Bergen op Zoom,
tel. 0164-24 19 46, fax 0164-24 19 47

BAM Wegen B.V.
Postbus 2419, 3500 GK Utrecht,
tel. 030-287 68 76, fax 030-287 68 09

B.V. De Kempen
Postbus 125, 5660 AC Geldrop
tel. 040-286 77 25, fax 040-285 64 35

Wegenbouwbedrijf J. de Rooij en Zonen B.V.
Molensteijn 23, 3454 PT De Meern,
tel. 030-666 90 50, fax 030-666 90 60

Asfaltbedrijf ‘De IJsselmeerpolders’ B.V.
Asfaltstraat 25, 8211 AC Lelystad,
tel. 0320-22 66 13, fax 0320-24 69 25

Te Beest Wegenbouw B.V.
Postbus 11, 2100 AA Heemstede,
tel. 023-528 14 02, fax 023-528 27 86

Gebr. van Kessel B.V.
Postbus 710, 4116 ZJ Buren,
tel. 0344-57 85 78, fax 0344-57 86 00

B.V. Aannemings- en Handelsmij Schapers & Zn.
Keizersveer 15, 4941 TA Raamsdonksveer,
tel. 0162-51 25 51, fax 0162-52 22 79

Asfalt Centrale Bovenveld B.V.
Coevorderweg 48, 7737 PG Stegeren,
tel. 0523-63 86 51. fax 0523-63 86 53

Brabantse Asfaltcentrale v.o.f
Postbus 291, 5700 AG Helmond,
tel. 0492-53 38 58, fax 0492-54 29 10

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

Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V.
Postbus 217, 4130 EE Vianen,
tel. 0347-35 73 00, fax 0347-35 74 00

Asfaltcentrale Doetinchem v.o.f.
Havenstraat 70, 7005 AG Doetinchem,
tel. 0314-32 32 44, fax 0314-36 26 61

Bruil Ede B.V.
Postbus 19, 6710 BA Ede,
tel. 0318-67 17 17, fax 0318-67 17 18

Koudasfalt B.V.
Postbus 3050, 2800 CD Gouda,
tel. 0182-52 43 44, fax 0182-52 13 66

Temmink Infra B.V.
Postbus 346, 7570 AH Oldenzaal,
tel. 0541-51 15 55, fax 0541-51 15 65

Asfaltcentrale Eindhoven
Postbus 8547, 5605 KM Eindhoven,
tel. 040-252 76 07, fax 040-255 17 90

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Postbus 96, 2130 AB Hoofddorp,
tel. 023-569 23 02, fax 023-569 23 24

Aannemingsbedrijf Van Lee B.V.
Postbus 8754, 5605 LT Eindhoven,
tel. 040-295 72 00, fax 040-295 72 01

Aannemingsmij Twentse
Weg- en Waterbouw B.V.
Postbus 315, 7570 AH Oldenzaal,
tel. 0541-57 23 11, fax 0541-51 72 98

Asfalt Centrale Gouda B.V.
Postbus 3050, 2800 CD Gouda,
tel. 0182-52 43 44, fax 0182-52 13 66

Koninklijke Sjouke Dijkstra en Zn. B.V.
Burg. van Barneveldweg 23a, 9831 RD Aduard,
tel. 050-403 14 31, fax 050-403 16 43

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

Asfalt-Centrale Limburg B.V.
Postbus 141, 6170 AC Stein,
tel. 046-433 36 15, fax 046-433 90 20

Echter Asfalt Centrale B.V.
Postbus 70, 6100 AB Echt,
tel. 0475-48 14 92, fax 0475-48 88 41

Nationale Wegenbouw B.V.
Postbus 30054, 6803 AB Arnhem,
tel. 026-318 24 00, fax 026-318 24 49

Asfalt Centrale Nijkerk v.o.f.
Postbus 29, 8080 AA Elburg,
tel. 033-245 43 44, fax 033-246 03 03

Wegenbouwmij. Elshout B.V.
Urkstraat 15-19, 4817 AR Breda,
tel. 076-573 51 51, fax 076-581 16 40

NOAP
Postbus 39, 8440 EA Heerenveen,
tel. 0513-65 34 70, fax 0513-65 34 38

Asfaltcentrale Over Betuwe B.V. A.C.O.B.
Postbus 110, 6850 AC Huissen,
tel. 026-325 22 29, fax 026-325 62 13

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
J.P. Broekhovenstraat 36, 8081 HC Elburg,
tel. 0525-65 98 88, fax 0525-68 54 71

N.T. P. Infra
Postbus 81, 8050 AB Hattem,
tel. 038-444 16 81, fax 038-444 52 72

Asfalt Centrale Rivierenland
Zuiderhavenweg 26, 4004 JJ Tiel,
tel. 0344-62 24 77, fax 0344-62 00 87

HAC B.V.
Postbus 16125, 2500 BC Den Haag,
tel. 070-371 48 56, fax 070-371 48 58

W. van den Oetelaar B.V.
Vorleweg 19, 5451 GC Mill,
tel. 0485-45 33 34, fax 0485-45 35 88

Asfaltcentrale Rotterdam (ACR) B.V.
Plaatweg 17, 3197 KW Botlek-Rotterdam
tel. 010-416 25 36, fax 010-216 02 90

G. van Hees & Zonen B.V.
Postbus 1277, 5004 BG Tilburg,
tel. 013-572 86 00, fax 013-572 86 50

Oost Groninger Asfaltcentrale Productie B.V.
Postbus 304, 9500 AH Stadskanaal,
tel. 0599-61 55 33, fax 0599-61 47 32

Asfaltcentrale Stedendriehoek B.V.
Dordrechtweg 8, 7418 CH Deventer,
tel. 0570-62 15 14, fax 0570-62 15 70

Heijmans Infrastructuur B.V.
Postbus 2, 5240 BB Rosmalen,
tel. 073-543 51 11, fax 073-543 53 00

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

Asfalt Centrale Twente
Postbus 315, 7570 AH Oldenzaal,
tel. 053-431 16 66, fax 053-431 94 58

Heijting Aannemersbedrijf en
Handelsonderneming B.V.
Postbus 15, 6850 AA Huissen (GLD),
tel. 026-325 90 05, fax 026-325 52 15

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

Asfaltcentrale Utrecht v.o.f
Postbus 8318, 3503 RH Utrecht,
tel. 030-293 09 39, fax 030-296 50 58
Asfalt Productie Kootstertille B.V.
Postbus 37, 9288 ZG Kootstertille,
tel. 0512-33 40 46, fax 0512-33 40 44
Asfalt Productie Westerbroek B.V.
Postbus 46, 9600 AA Hoogezand,
tel. 0598-36 10 01, fax 0598-36 10 10
Avema Wegenbouw B.V.
Postbus 6, 3790 CA Achterveld,
tel. 0342-45 13 36, fax 0342-45 11 41
Ballast Nedam Infra B.V.
Postbus 1505, 3430 BM Nieuwegein,
tel. 030-285 30 30, fax 030-285 48 00
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P.B. Huberts, Aanneming- en
Wegenbouwonderneming B.V.
St. Annastraat 6, 6524 GA Nijmegen,
tel. 024-322 16 44, fax 024-324 07 15
Jaartsveld Wegenbouwbedrijf B.V.
Postbus 14, 7064 ZG Silvolde,
tel. 0315-32 51 51, fax 0315-32 88 71
Jansma Wegen en Milieu B.V.
Postbus 591, 9200 AN Drachten,
tel. 0512-33 40 70, fax 0512-52 24 32
Janssen de Jong Infra B.V.
Postbus 6014, 5960 AA Horst,
tel. 077-397 61 00 fax 077-397 61 11

Verhoeve Groep Oost bv
Postbus 4, 6997 ZG Hoog Keppel,
tel. 0314-38 11 44, fax 0314-38 20 96
Aann. & Wegenbouwbedrijf ‘Versluys & Zoon’ B.V.
Dammekant 89/91, 2411 CB Bodegraven,
tel. 0172-61 92 35, fax 0172-61 64 88
B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming
Postbus 8003, 4330 EA Middelburg,
tel. 0118-63 78 00, fax 0118-63 90 37
Zuid Nederlandse Asfalt Centrale B.V.
Eikdonk 15, 4825 AZ Breda,
tel. 076-587 49 50, fax 076-581 00 55
Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale (Z.V.A.C.) B.V.
Wervenweg 10, 4551 MC Sas van Gent,
tel. 0115-47 19 20, fax 0115-47 19 92
Zwammerdam B.V. Wegenbouw
Postbus 2001, 2470 AA Zwammerdam,
tel. 0172-61 92 32, fax 0172-61 70 03

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
Wegenbouw Ribberink B.V.
Postbus 288, 7550 AG Hengelo (O),
tel. 074-291 28 60, fax 074-291 36 95
Roelofs Wegenbouw B.V.
Postbus 12, 7683 ZG Den Ham,
tel. 0546-67 88 88, fax 0546-67 28 25
De Roo B.V.
Sint Gerhardusstraat 238, 7826 CL Emmen,
tel. 0591-62 25 08, fax 0591-62 78 61
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Aann. & Wegenbouwbedrijf ‘Versluys & Zoon’ B.V.
Dammekant 89/91, 2411 CB Bodegraven,
tel. 0172-61 92 35, fax 0172-61 64 88
B.V. Zeeuwse Asfalt Onderneming
Postbus 8003, 4330 EA Middelburg,
tel. 0118-63 78 00, fax 0118-63 90 37
Zuid Nederlandse Asfalt Centrale B.V.
Eikdonk 15, 4825 AZ Breda,
tel. 076-587 49 50, fax 076-581 00 55
Zeeuws Vlaamse Asfalt Centrale (Z.V.A.C.) B.V.
Wervenweg 10, 4551 MC Sas van Gent,
tel. 0115-47 19 20, fax 0115-47 19 92
Zwammerdam B.V. Wegenbouw
Postbus 2001, 2470 AA Zwammerdam,
tel. 0172-61 92 32, fax 0172-61 70 03

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
Wegenbouw Ribberink B.V.
Postbus 288, 7550 AG Hengelo (O),
tel. 074-291 28 60, fax 074-291 36 95
Roelofs Wegenbouw B.V.
Postbus 12, 7683 ZG Den Ham,
tel. 0546-67 88 88, fax 0546-67 28 25
De Roo B.V.
Sint Gerhardusstraat 238, 7826 CL Emmen,
tel. 0591-62 25 08, fax 0591-62 78 61
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Ere-Leden

Bestuur en bureau
VBW-Asfalt

Ing. L.W.M. van Druenen
Ing. A.M. de Rijke

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Donateurs
van VBW-Asfalt
AMMANN B.V.
Postbus 4563, 5601 EN Eindhoven,
tel. 040-212 56 75, fax 040-212 34 65

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

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

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

Benninghoven GmbH & Co KG, Mülheim
Herderstrasse 9, D 40721 Hilden/Rhein,
tel. 00-49 2103361136, fax 00-49 2103361144

Paes BV
Markt 1, 6019 AV Wessem,
tel. 0475-56 73 00, fax 0475-56 73 01

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

J. Rettenmaier Benelux
Voorsterallee 114, 7203 DR Zutphen,
tel. 0575-51 03 33, fax 0575-51 99 50

Bomag GmbH
Postfach 1155, D 56135 Boppard,
tel. 00-496742100333, fax 00-496742100107

Road Ware BV
Postbus 10031, 7301 GA Apeldoorn,
tel. 055-579 14 92, fax 055-579 02 89

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

Rotim Steenbouw B.V.
Julianaplein 31, 5211 BB ’s-Hertogenbosch,
tel. 073-612 12 11, fax 073-614 00 09

C-fix bv
Televisieweg 151, 1322 BH Almere,
tel. 036-536 20 04, fax 036-536 76 70

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
Postbus 79, 2900 AB Capelle a/d IJssel,
tel. 0900-20 27 70, fax 010-300 24 57

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

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

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

Pon Equipment BV
Postbus 94091, 1090 GB Amsterdam,
tel. 020-560 65 60, fax 020-694 29 80

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

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

Vos Arnhem B.V.
Postbus 275, 6800 AG Arnhem,
tel. 026-351 60 00, fax 026-351 61 00

Kuwait Petroleum (Nederland) B.V.
Postbus 8300, 3009 AH Rotterdam,
tel. 010-407 20 85, fax 010-455 33 49

Wirtgen Nederland B.V.
Postbus 63, 4250 DB Werkendam
Ambachtstraat 5, 4283 JD Giessen,
tel. 0183-44 92 37, fax, 0183-44 92 38

Latexfalt B.V.
Postbus 6, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn,
tel. 071-341 91 08, fax 071-341 59 46
Metso Dynapac IHCC
Box 504, SE-37123 Karlskrona, Sweden
tel. +46 455 30 60 00, fax +46 455 30 60 30
Nederlandse Freesmaatschappij B.V.
Communicatieweg 10, 3641 SE Mijdrecht,
tel. 0297-28 26 22, fax 0297-28 60 22

Wynmalen & Hausmann B.V.
Postbus 70, 6666 ZH Heteren,
tel. 026-479 05 79, fax 026-479 05 59
Deutsche BP AG
Alexander-von-Humboldt-Strasse,
45896 Gelsenkirchen,
tel. 00-49 209 604 387 41, fax 00-49 209 604 370 70
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Bureau
Directie:
Wet- en Regelgeving/
Technologie:

Publiciteit en p.r.:
Administratie:

ir. H. Beerda
ing. W. Konings
ing. H.A.M. Cuppen
ir. A.H.N. Kool
ir. J.D.R. Sloos
ing. G.W.J. Veenhof

ir. H.A.N. Boomars
ir. H. Roos
ir. J.P.J. van der Heide
P. Leeman
W.J. Wit
ing. E.J. de Jong
Y.M. den Ouden
C.F. Bussing
S. Mooij

VBW-Asfalt
wenst u prettige feestdagen
en een goed 2006

Doelstellingen
VBW-Asfalt
VBW-Asfalt is een vereniging van asfaltproducerende
en -verwerkende bedrijven in Nederland. De vereniging heeft tot doel het verantwoorde gebruik van
asfalt in de kwalitatief meest hoogwaardige vorm
te bevorderen. De nadruk ligt op de technische en
milieuhygiënische mogelijkheden. De vereniging
geeft voorlichting over toepassingen in wegenen waterbouw maar ook in andere sectoren van
de civiele techniek als milieubescherming, recreatie
en watervoorziening.
Om haar doel te bereiken is VBW-Asfalt ondermeer
actief bij het:
• overleg met partijen over (technische) branchebelangen
• organiseren van bijeenkomsten waaronder
Regionale Contactdagen
• uitgeven van publicaties waaronder een tijdschrift en een nieuwsbrief
• verzorgen van visuele presentaties
• initiëren en begeleiden van demonstratieen referentieprojecten
• geven van technische voorlichting
• beschikbaar stellen van leermiddelen aan het
technisch onderwijs
• ondersteunen van technische cursussen
• deelnemen aan werkgroepen van organisaties
op het gebied van regelgeving en onderzoek
• verhogen van het kwaliteitsniveau door onderlinge kennisuitwisseling tussen de leden
De leden van VBW-Asfalt geven gevraagd en ongevraagd drie jaar garantie op wegconstructies van
warm asfalt.
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Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt.
Postbus 68, 3620 AB Breukelen, Nederland, Kantoor: “Huize Vredenoord”, Straatweg 68, 3621 BR Breukelen,
Telefoon 0346-262644, Telefax 0346-263505, E-mail: info@vbwasfalt.nl, webpagina: http://www.vbwasfalt.org

