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De traditie van ontwerpers en beheerders van infrastructuur (technici) is er één
van het vermijden van risico’s. Voor raadsleden die keuzes moeten maken, voor
colleges die moeten sturen en voor ambtenaren die moeten uitvoeren is risicomanagement echter een verbredend denkraam. Een perspectief dat naast
technische normen en systematieken ruimte schept voor een open dialoog en
verantwoorde keuzes. Het dwingt alle betrokkenen van buiten naar binnen te
denken door de ogen van de samenleving. Dat is een hele uitdaging, én een
verantwoord risico.

Asfaltbekleding Westhoek – Zwarte Haan
Eind december 2005 werd het Wetterskip Fryslân opgeschrikt door de mededeling
dat onder maatgevende omstandigheden 20 % van het aangetaste asfalt op de
zeewering Westhoek – Zwarte Haan zou kunnen bezwijken. Het daaraan voorafgaande onderzoek en de direct genomen maatregelen worden beschreven.
Daaruit blijkt dat de dijkbeheerder, met gebruikmaking van de mogelijkheden die
de Waterstaatswet 1900 biedt, in recordtijd de veiligheid van de inwoners op peil
heeft gebracht.

Functioneel aanbesteden van wegonderhoud op basis van
prijs en kwaliteit
Aanbesteding vindt meer en meer plaats op basis van functionele specificaties.
Het ontwerpen was doorgaans het domein van de opdrachtgever. In de projectcyclus van initiatief - ontwerp- uitvoering verschuift de knip tussen de partijen.
Deze ligt steeds meer tussen de afronding van het initiatief en de start van het
ontwerp. Dit biedt kansen om
• het ontwerp aan te passen op de uitvoeringsmogelijkheden;
• specifieke uitvoeringsexpertise in het ontwerp te integreren.
In feite betekenen deze veranderingen een heroverweging op de inrichting van
het totale ontwerp- en uitvoeringsproces.
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Praktisch of mooi?

Wij zijn bij CROW vooral van praktisch en zonder
poespas en niet zozeer van mooi en stijlvol.
Niet dat ze elkaar in de weg hoeven te zitten en
al helemaal niet dat ik niet van mooi houd.
Integendeel, zou ik bijna zeggen. Maar in het
werk heeft de ratio toch de overhand. Privé werkt
dat bij mij vaak anders. Dan komt emotie wat
vaker op de eerste plaats, ga ik op mijn gevoel
af en kies ik voor mooi.

Bijvoorbeeld om mij te verplaatsen. Zo rij ik in mijn
vrije tijd in een Alfa Spider
916. Voor de niet-kenners

onder u: dit is een cabriolet,
een creatie uit de stal van het
beroemde Turijnse ontwerpbureau van autocarrosserieën
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Pininfarina, een auto die
inderdaad vooral mooi is,
voor wie wil genieten als
hij zich per automobiel
verplaatst. Dat maakt deze
wagen tegelijkertijd volstrekt
ongeschikt om met een
caravan erachter en een gezin
erin naar Frankrijk te rijden.
En ook wie bij de bouwmarkt
een kruiwagen wil halen,
doet er goed aan een ander
vervoermiddel te kiezen. En
goedkoop in het onderhoud,
tot slot, is hij ook niet echt.
Allemaal redenen om hem
niet aan te schaffen.
Een goede reden om dat wel
te doen is, als gezegd: genieten. Genieten van het rijden
over stille wegen, over strak,
zwart asfalt. Niet dat beton of
elementenverharding niet
zou voldoen (wat kan ik
anders zeggen als CROWdirecteur), maar asfalt is,
zeker bij deze auto, net een
tikje gerieflijker. En dan
graag meteen zoab. Zodat ik
bij een toevallige bui ook een
beetje zicht houd, als ik de
kap heb gesloten.
Ongekend populair trouwens, dat asfalt. Ga maar na:
het is nooit ver weg en waar
de mens zich over de weg
verplaatst, zeker over grotere
afstanden, doet hij dit
meestal over asfalt. En aan

de opmars van het product
komt voorlopig geen eind.
Waar wel een eind aan komt,
dat is de manier waarop
asfalt op de markt gebracht
wordt. U voelt al waar ik op
doel: CE-markering. Op
1 januari 2008 is het zover:
asfalt mag alleen in de
handel komen met een zogeheten CE-markering, waarbij
de producent op basis van
Europese normen moet verklaren welke eigenschappen
de asfaltspecie heeft.
Met vertegenwoordigers van
VBW-Asfalt en van opdrachtgeverszijde zit CROW om de
tafel om de invoering soepel
te laten verlopen. Ik zou
zeggen: aan de slag, het jaar
is zo voorbij.

Iman Koster
directeur CROW

Voetballen op asfalt;
comfortabel scoren is het
Ton Kneepkens; Janssen de Jong Infra B.V

Tot voor kort was het spel van voetbal, goed voetbal, alleen mogelijk
op natuurgras. Maar de vooruitgang heeft ook hier zijn intrede
gedaan. De kwaliteit van kunstgras is momenteel zo goed dat het
geschikt is voor voetbal. Maar de opbouw van een goede kunstgrasconstructie is veel bewerkelijker dan algemeen wordt aangenomen.

De sportafdeling van wegenbouwer
Janssen de Jong Infra bv heeft zich verdiept in deze “interessante tak van sport”
om de kennis en ervaring van beide,
verschillende werelden die kunstgras en
asfaltbeton eigenlijk wel van elkaar zijn,
te verenigingen. Dit samenbrengen
gebeurt door kunstgras direct op het
duurzame en snel aan te brengen asfaltbeton te leggen. Een briljante gedachte.

En als er meer in detail wordt gekeken naar deze opbouw,
dan is het – heel verrassend – ook best wel milieubelastend.

1. Onderzoek van sportfunctionele eigenschappen. Hier de vaststelling
van de kwaliteit van het kunstgras met infill voor de energierestitutie
van het veld.

2. Voetbal- of trapveld? Wel natuurlijk gras, maar bespeelbaar als het
gras groen is en het niet regent!

3. Aanbrengen drainasfalt deklaag met een tolerantie op de vlakheid van
“nul”. Vakmanschap is hier een absolute vereiste.

4. Het resultaat: het hele jaar door bespeelbare VIA-COURT (voetbal trapveld) in de woonwijk, gemeente Kerkrade, geadopteerd door Roda JC.
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motto
Hobbels
Voorafgaand aan de realisatie van het
eerste project moesten er nog wel
diverse hobbels genomen worden op het
gebied van techniek (totale waterafvoer),
regelgeving (sportfunctionele eisen) en
organisatie (acceptatie voetbalverenigingen). En ook vooral de acceptatie van
ISA Sport (Instituut Sport Accommodatie) en de sportbond.

Aandachtspunt: vlakke
fundering en onderlaag
Om aan de hoge eisen aan de vlakheid te
kunnen voldoen zijn normaal gesproken
drie lagen asfalt nodig. Janssen de Jong
Infra heeft, mede om kosten te besparen, bij de pilotprojecten gekozen voor
goede funderingen waaraan uitermate
veel aandacht aan is besteed. Deze is zo
vlak afgewerkt dat er slechts één asfalt-

constructie in twee lagen kan worden
aangebracht om aan de eisen van vlakheid te voldoen. Het blijkt in de praktijk
mogelijk te zijn: een knap staaltje werk
van de gww-afdeling en van de asfaltverwerkingsploeg. Op de onderlaag van
dicht asfaltbeton, waarin ook optioneel
een horizontale drainage is aan te brengen, is een aangepaste drainasfalt deklaag aangebracht. Met de deklaagafwer-

5. Ook de kleinere kinderen beleven plezier aan het veld: de spelers van
vandaag en de onderzoekers van morgen.

7. VIA-SCORE® ECO: de vlakheid fundering van het grootste belang.
Uitdaging 1.

6. Zomers ziet het er “best goed” uit. Natuurlijk gras, ook een kwaliteit
maar niet constant!

8. Fase 2 van het ECO systeem. Asfaltbeton in twee lagen en dan zo vlak
als een groen biljartlaken.
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9. Asfaltbeton: snel en goed af te werken. Bijzonder aandacht voor
zorgvuldig aanvoer van materieel en materiaal.

10. Aanbrengen asfaltonderlaag. Twee lagen asfaltbeton die leiden tot een
optimaal vlakke ondergrond voor de toplaag kunstgras.

11. Optioneel extra drain onder de drainasfalt deklaag.

12. Uitrollen kunstgras direct op de drainasfalt deklaag: snel en met
beperkte inspanning.

13. Het leggen van de eerste baan kunstgras is, net als bij behangen,
van cruciaal belang.

14. Zwart wordt groen.

king is nauwelijks profielcorrectiemogelijk zodat onvlakheden in de fundering
en onderlaag geminimaliseerd moeten
worden. Uitgangspunt van het systeem
is dat de drainasfalt deklaag, een variant
op zoab, de volledige afwatering
verzorgt.
Oefenwedstrijd
De uitvoering en het formele keuringstraject van deze innovatieve constructie
hadden echter toch enige voeten in de

aarde alvorens alle formele en administratieve aspecten rond het normeren van
een dergelijke constructie en het realiseren van een pilotveld een feit waren.
Maar de aanvaller wint, als er maar
wordt ingezet op scoren. Inmiddels
realiseerde Janssen de Jong Infra bv
®
twee VIA-SCORE ECO velden in
Oirsbeek nadat het concept in de vorm
van een “oefenwedstrijd” werd geoefend
door het realiseren van een VIA®
COURT in een woonwijk in Kerkrade.
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De voordelen
De aanleg van dit kunstgras ECO systeem is bijzonder snel uit te voeren. De
bouwtijd vindt in minder dan de helft
van de tijd plaats ten opzichte van traditionele systemen van kunstgras. Aan de
hoge eisen van vlakheid wordt, met de
kennis en ervaring uit de wegenbouw, in
optimale vorm voldaan. De constructieve
opbouw van de constructie is uiteraard
afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Bij een toekomstige renovatie van de

15. Passen en meten van kunstgrastapijt op asfalt werkt veel gemakkelijker zonder schade aan de onderlaag.

16. Wegenbouwers als tapijtleggers, een andere ervaring.

17. Randen perfect aangesloten, strak als een snelweg.

18. Kunstgras op asfalt: groen, strak en vlak

19. Kunstgrasgrasvelden, een lust voor het oog, een waardig podium om
te scoren.

20. Asfalt en kunstgras – het betere een-tweetje in sportvelden.
Het kan en levert een optimaal resultaat!

grasmat is de vervanging van de kunstgras toplaag, na vele jaren intensief
gebruik, simpel en snel uit te voeren.
De ‘zwarte’ onderbouw is direct weer te
“overlagen” zonder bijkomende werkzaamheden. Bij de conventionele onderbouw met een rubber-lavasteen
menging is er altijd sprake van
herprofileren. Of anders het opnieuw
opmengen van deze laag met rubber
om weer aan de functionele eisen te
voldoen.

Bij het ECO systeem van Janssen de
Jong, in een octrooi vastgelegd, zijn alle
bouwstoffen onder de grasmat bij het
volledig opbreken geheel inzetbaar bij
hergebruik in het productieproces. Bij
conventionele constructie is sprake een
grote afvalstroom.
Gebruikers bepalen
Kortom, met drainerend asfalt onder de
grasmat is sprake van een snel aan te
brengen duurzame constructie in de
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meest ruime zin van het woord, die ook
nog kostenbesparend is. Een groot voordeel is dat de grasmat na een ferme
regenbui binnen enkele minuten weer
bespeelbaar is: het drainasfalt fungeert
als een enorme waterbuffer en dat werkt
bijzonder goed. Uiteindelijk gaat het
natuurlijk om de ervaring van de
gebruikers. En die beleven veel plezier
aan de hoogwaardige, onder alle weersomstandigheden goed te bespelen grasmat.

Randstad stevent af op
Evert de Jong; VBW-Asfalt

Arbeidsplaatsen en inwonersaantallen
volgens het Ruimtelijk Planbureau.

Raster van driehoeken met zijden van drie kilometer
snelweg

Dagelijks worden vele uren in files doorgebracht en dit aantal
uren neemt toe; jaar in jaar uit. Tal van studies over de effecten
van mobiliteit en files op de economie en het milieu zijn
verschenen en de voorstellen met maatregelen om dit leed
te beperken buitelen over elkaar heen.
Onderzoekers van TNO, de Erasmus
Universiteit en de TU Delft onderzochten hoe het Nederlandse wegennetwerk
voor de huidige situatie er in het ‘ideale
geval’ uit zou zien. Maaike Snelder
heeft het hele autosnelwegennetwerk
opnieuw ontworpen. Op basis van een
wiskundige analyse is een optimale
afweging gemaakt tussen de kosten van
het aanleggen en onderhouden van

infrastructuur en de kosten van de reistijd van gebruikers van het wegennetwerk. Het resultaat is onthutsend: ‘We
denken ordegroottes te klein.’
Het verleden speelt een belangrijke rol
in de structuur van het huidige wegennetwerk en het ontstaan van files. Het
Nederlandse wegennet is in de loop van
de tijd gegroeid. Elk besluit is genomen
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vanuit de inzichten op ruimtelijke
ordening en verwachte (mobiliteits)ontwikkeling van het beslismoment.
De ontwikkeling van het Nederlandse
wegennet is een proces waarin vele –
vaak tegenstrijdige – belangen en veranderende politieke inzichten meespelen.
De Nota Mobiliteit is een weerslag van
alle maatschappelijke belangen, inclusief de invloed van de lokale politiek
waarbij de emotie een grote rol speelt.
Maar als ons wegennet eens op basis
van rationele overwegingen opnieuw
ontworpen zou kunnen worden. Hoe
zou het er dan uitzien? Wat is - economisch gezien - het ideale wegennet?
Dat is het uitgangspunt van het rekenkundige model dat Maaike Snelder van
TNO ontwikkelde.

een vervoersinfarct

0

Het ideale wegennet (verkeerskundig).

Gedachtenexperiment
Maaike Snelder begon haar onderzoek
door alle (snel)wegen te verwijderen en
een heel nieuw wegennet te ontwerpen
op basis van de Nederlandse vervoersbehoefte. Deze vervoersbehoefte is
gebaseerd op de arbeidsplaatsen en de
inwonersaantallen volgens het Ruimtelijk
Planbureau. Over Nederland werd een
raster van driehoeken met een zijde van
drie kilometer snelweg gelegd.
De nauwelijks bereden wegvakjes werden geschrapt en de drukst bereden
vakjes verbreed. Deze excercitie werd
herhaald met varianten als beprijzing,
waarbij de kosten afhankelijk waren van
de hoeveelheid gebruikers. Deze benadering leidde tot een wegenkaart met een
aantal overeenkomsten en verschillen
met de bestaande situatie.

Aanwezige wegennet.

Analyse
Als alleen de economie bepalend zou
zijn voor de infrastructuur, is de capaciteit van het wegennet in de randstad
ver onder de maat. Er zou dwars door
het Groene Hart een directe verbinding
van tweemaal vijf rijstroken tussen
Amsterdam en Rotterdam moeten liggen.
Noord Nederland heeft echter een overcapaciteit aan weginfrastructuur.
Het ideale wegennet bestaat daarnaast

Aantal rijstroken
1
2
3
4
5
Totaal
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voor een groot deel uit bredere snelwegen. In harde getallen: In 2001 was er
een absoluut tekort van meer dan vierduizend kilometer rijstrook. Dat is 13
procent van het wegennet! Daarnaast telt
mee dat de verkeerskundig gewenste
rijstroken deels op een plaats liggen die
om maatschappelijke redenen nauwelijks realiseerbaar zijn. Bijvoorbeeld de
tienstrooks (5 rijstroken in iedere richting) snelweg door het Groene Hart.

Werkelijke Situatie 2001
Lengte rijstrook (km)

‘Ideale situatie 2001
lengte rijstrook (km)

21.860
8.232
1.926
368
10
32.396

3.973
14.076
7.926
5.668
4.865
36.508

Beperkingen
In het onderzoek is uitgegaan van een
economische benadering, waarin de aanlegkosten niet volledig zijn meegenomen. Ook de economische effecten van
milieueffecten als geluid en luchtvervuiling zijn buiten beschouwing gebleven.
Deze effecten hebben naast een economische natuurlijk ook nog een maatschappelijke waarde die bij de afwegingen een rol spelen. Door de modelkeuze
is de invloed van provinciale en lokale
wegen onderbelicht. Uit andere hoeken
wordt juist gepleit voor meer aandacht
voor deze wegen voor het lokale verkeer
en de snelwegen meer te reserveren voor
het doorgaande verkeer.
Waarde van het onderzoek
De ideale wegenkaart is uitstekend te
gebruiken bij de besluitvorming voor de
inrichting van het wegennet. De kaart
geeft in relatie tot de bestaande wegenkaart aan waar de grootste knelpunten
liggen. Dus waar de grootste aandacht
aan moet worden besteed. De wiskundige basis van de berekening maakt het
ook mogelijk toekomstige ontwikkelingen in te voeren. Een weg door het
Groene Hart is op dit moment niet
bespreekbaar. Gezien de resultaten van
het onderzoek wordt duidelijk dat intensief naar alternatieven moet worden
gezocht. Het economische belang van de
verbinding staat daarbij niet meer ter
discussie.
De resultaten zijn te gebruiken bij de
afwegingen bij de investeringen. Er
wordt aan gewerkt om het model ook
geschikt te maken om de robuustheid
van het wegennet te toetsen. Dat houdt
in dat de gevolgen van stremmingen zijn
te berekenen. Hoe geringer het effect
van plaatselijke stremmingen, hoe
robuuster het wegennet. Binnen TNO

lopen onderzoeksprogramma’s waarin
de mogelijkheden van onderlinge communicatie tussen voertuigen onderling
en de wegbeheerders worden onderzocht. In het deelproject ‘Network
Manager’ worden de capaciteiten van
verkeersstromen binnen een lokaal netwerk geoptimaliseerd. Ook daarin komt
de robuustheid van het beschikbare
wegennet tot uitdrukking.
Scenario’s
Toekomstscenario’s bestaan voor een
groot deel uit het doortrekken van lijnen
uit het verleden. Bij de toekomstscenario’s van de mobiliteit zijn daarbij in het
verleden dure lessen voor betaald. Het
wagenpark, zowel personen als vrachtverkeer, en de vervoerskilometers groeide alsmaar sterker dan voorspeld (of
politiek gewenst). Oplossingen om dit
extra aanbod te verwerken werden
gevonden in lokale optimalisatie van de
weg: openstellen van spitstroken, toeritdosering en soms een verbreding.
Daardoor is de buffer op het huidige
wegennet tot een minimum afgenomen
en komt bij de minste geringste rimpeling in de stroom het verkeer tot stilstand. De beprijzing van het gebruik van
het wegennet zou het weggebruik moeten reguleren. In feite is het een verdere
optimalisatie van het netwerk.
Schokkend toekomstbeeld
Uit de economische analyse blijkt dat we
in 2001 al zo’n 13 procent rijstrookkilometers tekort kwamen. Volgens de plannen van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat worden er tot 2020 ongeveer
tien procent rijstrookkilometers toegevoegd. Het Ruimtelijk Planbureau gaat
er van uit dat het personenvervoer met
20 procent en het vrachtvervoer zelfs
met 40 tot 80 procent zal toenemen. Dit
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leidt tot een onthutsende conclusie:
Zonder grootschalige maatregelen stevenen we in de Randstad af op een vervoersinfarct.
Hoe nu verder?
Het is duidelijk dat de bestaande plannen ver achter blijven bij de noodzakelijke investeringen. En wel investeringen
in alle mogelijke vormen: het openbaar
vervoer, de digitale snelweg (glasvezelnetten), scheepvaart, stimulering van het
gebruik van fietsen en ontwikkeling van
alternatieve vervoersvormen. Maar ook
investeren in het wegtransport.
Met het hier en verbreding van een weg
of het openstellen van een spitsstrook
denken we echt ordegroottes te klein.

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van de
publicatie in Delft Integraal nummer
2007.1

TNO onderzoekt optimalisatie verkeersstromen.

Uit berichten van de
Verkeersinformatiedienst
1 januari 2004
Het drukst in 2003 was het op 6 januari
om 8.43 uur. Er stonden toen 63 files met
een totale lengte van 513 kilometer.
Sinds de VID-telling begon in 1998 was
dat de op twee na drukste spits.
Overigens stonden op 24 november, ook
om kwart voor negen de meeste files
tegelijkertijd: 72, met een totale lengte
van 455.
De langste file van 2003 stond in dezelfde spits op de A12 tussen Reewijk en
Bunnik. Deze had een lengte van 39 kilometer.
De drukste dag in 2003 in termen van
filedruk (lengte van de files maal de
duur) was op 23 mei. Het regende toen
flink en er was desondanks recreatief
verkeer.
Van de 8760 uur die 2003 telde stond er
4495 uur wel ergens een file.
De gemiddelde filelengte in 2003 was
3,95 kilometer;
Rotterdam-Centrum op de A20 richting
Gouda is de vaakst genoemde koplocatie.
Er stond daar gedurende het hele jaar
589 uur een file.
De meeste kans om in een file terecht te
komen als wordt gekeken naar een
traject hadden weggebruikers op de A16
richting Breda tussen ’s Gravendeel en de
Moerdijkbrug. Op dat traject stond het
vaakst file, waarbij de kop regelmatig
verspringt.
In 2003 stonden er 33.977 files, tegen
32.901 in het jaar 2002.

1 januari 2005
In 2004 steeg de filedruk, de lengte
van de files maal de duur er van, met
12,5 procent. Dat maakt de VerkeerInformatieDienst vandaag bekend bij de
jaarlijkse publicatie van haar File Top 50.
De stijging wordt veroorzaakt door het
slechte weer in de eerste maanden van
2004 en de groei van het autoverkeer.
November was de drukste maand aller

tijden, iets dat niet aan de neerslag
geweten kan worden. Door de files gingen meer dan 50 miljoen uren verloren;
de maatschappelijke schade bedraagt
ruim 680 miljoen euro. Voor het eerst
kwam de filedruk boven de 10.000.000
uit (10.682.793 kilometerminuten)
Sinds 1997 is de filedruk verdubbeld; de
maatregelen van de overheid ten spijt.
Na een teruggang van de filedruk in
2002 is de filedruk in twee jaar tijd al
weer met bijna 20 procent gestegen.

1 januari 2006
In 2005 is de filedruk op de Nederlandse
snelwegen gegroeid met 5,7%. De stijging lijkt vooral te worden veroorzaakt
door autonome groei van het wegverkeer. Het gemeten aandeel van de files
als gevolg van ongevallen nam af van
14,2% naar 11,9% het afgelopen jaar.
Ongevallen en pechgevallen waarbij
vrachtwagens waren betrokken waren
goed voor circa 3% van de totale filedruk.
De gemiddelde filelengte bedroeg
4,4 kilometer.
Van de totale filedruk van ruim 14 miljoen kilometerminuten komt 35% voor
rekening van de 50 grootste knelpunten,
tegen 40% in 2004. Files komen dus
steeds meer verspreid over het land te
staan, wat filebestrijding door het aanpakken van grote knelpunten steeds
lastiger maakt.

1 januari 2007
De A1 tussen Amsterdam en Amersfoort
is daarin goed voor 4,6 procent van de
filedruk, een toename van ruim 36%. De
aanleg van een spitsstrook op de A2 tussen knooppunt Everdingen en Culemborg
ten spijt neemt ook de filelast op het
traject Utrecht – Den Bosch weer fors toe.
In deze lijst, maar buiten de top 10, valt
tenslotte de opmars van de A9 tussen
Alkmaar en Amstelveen op, al eerder
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concludeerde de VID dat het positieve
effect van de aanleg van de A5 in drie
jaar is tenietgedaan.

1 april 2007
In de eerste drie maanden is de filedruk
met bijna twintig procent toegenomen
ten opzichte van dezelfde periode in
2006. De stijging vond zowel plaats bij
de belangrijkste 50 knelpunten als in de
rest van Nederland. Vooral in de eerste
twee maanden van het kwartaal was het
drukker; de drukste dag was 18 januari.
Die dag hield een zware storm het verkeer in zijn greep en ontstond bijna vijf
procent van de filedruk in deze periode.
Het eerste kwartaal van 2007 was het
drukste eerste kwartaal ooit. In drie jaar
nam de filedruk met 35% toe. Het lijkt er
op dat het verschil in filedruk tussen de
verschillende seizoenen steeds kleiner
wordt.

Weggebruikers en om
stille duurzame voeg
Jan Voskuilen; RWS-DWW
Nico Booij; Bouwdienst

Sinds 1990 is het beleid van Rijkswaterstaat (RWS) om het gehele
hoofdwegennet te voorzien van stille deklagen. Eerst is voornamelijk
ZOAB 0/16 toegepast, vanaf 2004 wordt ook waar dat kosteneffectief
is tweelaags ZOAB toepast. Momenteel heeft ca. 70 % van het hoofdwegennet ZOAB als deklaag. Mogelijk worden na 2007 ook dunne
geluidsreducerende deklagen toegepast. Maar wegen zijn pas echt stil
als ook de voegovergangen tussen wegdek en kunstwerken stil zijn.

Voegovergangen zijn grof te verdelen in
harde en zachte toepassingen. De zogenaamde ‘harde voegovergangen’ tussen
de wegverhardingen en kunstwerken
bestaan vaak uit beton, staal of kunststof, dat niet geluidsreducerend is maar
wel duurzaam. Omwonenden hebben
hinder van het pulsgeluid als gevolg van
het berijden van deze voegovergangen.
Als geluidsreductie vereist is worden
zogenaamde ‘zachte voegovergangen’
toegepast in de vorm van bitumineuze
voegovergangen. Het nadeel hiervan is
dat de levensduur relatief kort is (soms
één tot drie jaar). Hierdoor is veel onderhoud nodig, wat weer veel verkeershinder oplevert en hoge onderhoudskosten.

Kilometers voeg vragen
aandacht
De weggebruiker ervaart elke oneffenheid in het wegdek als oncomfortabel.
Bij harde voegovergangen is dat meestal
het geval. Zachte voegovergangen worden oncomfortabel zodra permanente
deformatie ontstaat en materiaal wordt
uitgereden. Juist de wegen dichtbij een
bebouwde omgeving bevatten veel voegovergangen. De rondwegen bij de grote
steden bevatten vele viaducten die allemaal ten minste twee voegovergangen
dwars over de rijbaan hebben. Er zijn
situaties waar een kilometer weg zo’n
20 maal wordt onderbroken door een
voegovergang. Maar ook de wegen in
buitenstedelijk gebied kennen tal van
kruisingen waar voegovergangen de aansluiting met het viaduct overbruggen.
De lengte van één voegovergang is veelal
15 meter per rijbaan. Per kruisend
kunstwerk wordt dat dus 60 meter.
In het meest extreme geval ligt er 600
strekkende meter voegovergang in een
kilometer rijksweg. Naar schatting
bevindt zich in totaal 28 km lengte aan
voegovergang in bebouwde en stedelijke
omgeving die geluidsarm zou moeten
zijn. RWS heeft de laatste jaren veel
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energie gestoken in het verbeteren van
enkelvoudige voegovergangen. In het
volgende wordt een samenvatting gegeven van de functies van voegovergangen
en van de verbetermaatregelen.
Vervolgens wordt een doorkijk gegeven
van wat nog is te verwachten.
Functies voegovergangen
Voegovergangen moeten rijdekken van
kunstwerken ruimte bieden om horizontaal en verticaal te bewegen. Zij moeten
de belastingen door deze bewegingen en
het verkeer kunnen opnemen zonder
dat er schade ontstaat aan de voegovergangen zelf en hun omgeving.
Voegovergangen moeten waterdicht zijn.
Een veilige en comfortabele passage van
het verkeer moet gewaarborgd worden.
In dichte bebouwing moet contact- en of
pulsgeluid door het passeren van voegovergangen worden geminimaliseerd.
Verbetermaatregelen
De afgelopen jaren is de situatie rond de
harde toepassingen in staal, beton,
kunsthars en rubber of een combinatie
van deze materialen verbeterd. Sinds
kort wordt gewerkt aan de verbetering
van de situatie rond zachte toepassingen
zoals bitumineuze voegovergangen.
In contracten wordt nu meestal de norm
van RWS Bouwdienst ‘NBD 00400
Eisen voor enkelvoudige voegovergangen’ voorgeschreven. Inmiddels is ook
een concept leidraad ontwikkeld voor het
berekenen, meten en toetsen van geluid
door voegovergangen.
In de nabij toekomst wordt de ‘Richtlijn
voor het ontwerp en de uitvoering van
bitumineuze voegovergangen’ geactualiseerd en wordt de NBD 00400 aangevuld met eisen voor bitumineuze
voegovergangen. Parallel aan deze activiteiten zal samen met de markt gewerkt

wonenden willen
overgangen!

Veren in voegovergang (kruisingshoek 45°)

Aanbrengen stalen wapeningsveren tussen hoekprofielen.

worden aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve stille en duurzame
voegovergangen.

Proefproject op de A18 bij Doetinchem.

Bitumineuze voegovergang
Gietasfalt
Gietasfalt

Polymeer
gemodificeerd
membraam

Situatie bitumineuze
voegovergangen
Een in situ vervaardigde bitumineuze
voegovergang bestaat uit een flexibele
voegvulling met een specifieke samenstelling (een polymeer gemodificeerd
bindmiddel en aggregaten), dat ook het
oppervlak vormt. De voegovergang wordt
ter plaatse van de voegspleet ondersteund door een dunne stalen plaat. De
bedoeling is dat het grove steenskelet de
permanente deformatie tegengaat en dat
het bindmiddel zorgt voor de hechting
tussen de afzonderlijke bouwstoffen en
aan de aangrenzende constructies. De
samengestelde voegovergangen moeten
waterindringing voorkomen en de stabiliteit van de constructie verzekeren. Zij
worden geacht over een zelfcorrigerend
vermogen te beschikken.
In gebruik blijkt dat na enige tijd spoorvorming en soms zelfs scheurvorming
optreedt en de aansluiting met de randen open gaat staan.

Stalen plaat

Betonnen draagconstructie

Permanente
deformatie

Scheuren

Materiaalverlies

Onthechting

Dit leidt in eerste instantie tot discomfort en lekkage en vervolgens tot
materiaalverlies en gevolgschade aan
de omringende constructies

Onthechting en Water
ZOAB

Onthechting
DAB
Gietasfalt

Verkeer

Water
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Richtlijn
In 1994 heeft RWS een richtlijn voor
ontwerp en uitvoering van bitumineuze
voegovergangen uitgebracht. Deze richtlijn was de state of the art van toen en is
duidelijk aan herziening toe.
Aannemers die bitumineuze voegovergangen inbouwen gaan zeer verschillend
om met richtlijnen. Dit resulteert in een
enorme spreiding in de levensduur van
bitumineuze voegovergangen. In het
algemeen vraagt men zich in het voortraject te weinig af of bitumineuze voegovergangen kunnen voldoen aan de vereiste prestaties. Meestal worden de juiste
materialen toegepast, maar wordt de
kwaliteit bepaald door het moment en de
wijze van uitvoering.
RWS is momenteel bezig om de richtlijn
voor bitumineuze voegovergangen te
herschrijven op basis van evaluatie van
eigen ervaringen en op basis van
Zwitserse en Engelse richtlijnen. De
richtlijnen in deze landen zijn tot stand
gekomen na uitgebreide inventarisatie
en evaluatie van ervaringen en onderzoek naar de kwaliteit van bitumineuze
voegovergangen.

Het doel van deze maatregelen is om
opdrachtgevers en opdrachtnemers
instrumenten in handen te geven voor
het realiseren van bitumineuze voegovergangen die gedurende een langere
periode blijvend voldoen aan de vereiste
prestaties.
Innovatieve toepassing
Silent Joint
In Zwitserland is goede ervaring opgedaan met de innovatieve bitumineuze
voegovergang‘Silent Joint’, Deze voegovergang is zowel stil als duurzaam.
Levensduren van meer dan 12 jaar zijn
bereikt. De Silent Joint is ontwikkeld
door het Zwitserse RSAG. De Nederlandse
bouwbedrijven Schagen Zwolle B.V. en

Wielspoorapparaat MMLS
De MMLS bestaat uit een stijf stalen
frame (2400 mm x 600 mm x 1150 mm)
op vier stelpoten. De belasting wordt
aangebracht met vier luchtbanden van
300 bij 80 mm, die gemonteerd zijn op
een ronddraaiende ketting (als een
kettingzaag).
De snelheid kan oplopen tot negen
km/uur waarbij een zijwaartse beweging
tot 80 mm naar weerszijden mogelijk is.
De wielbelasting kan variëren tussen
1,9 kN en 2,7 kN bij een bandenspan-

Salverda B.V. hebben hiervoor een licentie verkregen. In Zwitserland worden
Silent Joints type 700 en 900 toegepast,
die voegbewegingen aan kunnen van
resp. 70 en 90 mm. Voor de Nederlandse
markt is speciaal een Silent Joint ontwikkeld die voegbewegingen tot 50 mm aan
kan. Er wordt op een Silent Joint 10 jaar
garantie gegeven!
RWS onderzoekt momenteel of de Silent
Joint een goede oplossing is voor de problemen met bitumineuze voegovergangen. Het is de vraag of de Silent Joint
in Nederland net zo goed acteert als in
Zwitserland, want er zijn verschillen in
verkeersbelasting, klimaat en asfaltconstructie. Vooral dit laatste is een onder-

ning tussen 560 en 800 kPa. Bij uitvoering in een tent met luchtverwarming
kan de proef bij een constante temperatuur van 30˚C plaatsvinden.

Schematische weergave zijaanzicht
wielspoorapparaat MMLS

MMLS (wielspoorapparaat) in de praktijk (in de tent).
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zoeksonderwerp, daar in Zwitserland
gietasfalt als deklaag wordt toegepast en
in Nederland ZOAB.
De Silent Joint is een soort gewapende
bitumineuze voegovergang, waarbij
veren tussen hoekprofielen zorgen dat
de spanningen homogeen worden verdeeld over de breedte van de voegovergang. Tevens zorgen de hoekprofielen
ervoor dat er geen scheurvorming kan
optreden in het hechtvlak tussen het
asfalt en de voegovergang. Het speciale
flexibele bindmiddel is een onderdeel
van de licentie.
Proefprojecten
Als proef zijn in november 2006 Silent
Joints op twee locaties ingebouwd: de
A58 bij Breda en de A18 bij Doetinchem.
Op de A58 zijn bij kunstwerk Daesdonc
in totaal vier voegovergangen aangelegd.
Drie hiervan zijn Silent Joints met
ZOAB aan weerszijden, één Silent Joint
heeft aan beide zijden ZOAB gevuld
met cement slurry waardoor een dichte
combinatiedeklaag ontstaat.
Voor een vergelijkend onderzoek zijn op
de A18 twee conventionele bitumineuze
voegovergangen (Thorma Joints) en twee
Silent Joints ingebouwd. Alle voegovergangen worden uitgebreid gemonitord.
Hiertoe worden o.a. geluidsmetingen
(voor en na aanleg en na resp. 6 en 12
maanden) uitgevoerd, worden de temperaturen en xyz-bewegingen van de voegovergangen continue gemeten en worden gedurende een jaar visuele
inspecties uitgevoerd. Monitoring van de
duurzaamheid van deze voegovergangen
zou normaal gesproken een te lange
periode in beslag nemen. Speciaal voor
deze gelegenheid is dan ook gebruik
gemaakt van een in Zuid Afrika ontwikkeld wielspoorapparaat MMLS (Model
Mobile Load Simulator), waarmee versneld de duurzaamheid van de voegovergang op locatie kan worden onderzocht.
Op basis van onderzoek en evaluatie
van een jaar monitoren wil RWS een
uitspraak doen over het lange termijn
gedrag van de Silent Joint onder
Nederlandse omstandigheden.

voegovergangen’, versie 1.0, uitgave
02-02-2006.
Het aantonen van de geschiktheid is
vaak een belemmering om te investeren
in innovaties. De vraag is wat voor soort
testen moeten worden uitgevoerd en
waar een aannemer een wegbeheerder
kan vinden die toestemming geeft om
een innovatieve voegovergang te bouwen
in het hoofdwegennet. Een oplossing
hiervoor is het indienen van de innovatie
bij het Innovatie Test Centrum van de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde.

Hete grof gegradeerde aggregaat goed tussen de veren verdelen.

RWS wil de markt uitdagen om sneller
met nieuwe ideeën te komen. In het
voorjaar heeft de DWW een prijsvraag
uitgeschreven voor het ontwikkelen en
testen van innovatieve stille duurzame
voegovergangen. Uit de inzendingen
worden de beste ideeën gekozen, die een
testfase ingaan. Indien uit de testfase
blijkt dat de innovatie aan de verwachtingen voldoet, wordt de mogelijkheid
geboden om de innovatie ook daadwerkelijk op het hoofdwegennet in te
bouwen.

Prijsvraag Stille Duurzame
Voegovergangen
Met de huidige prestatiebestekken heeft
de aannemer de mogelijkheid om in te

schrijven met niet-standaard oplossingen indien hij hiervan de geschiktheid
kan aantonen conform de norm
‘NBD 00400 Eisen voor enkelvoudige

Ingieten zeer flexibel bindmiddel.

Laatste afwerking voor openstelling voor het verkeer.
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Risicomanagement

De Tacoma Narrows bridge1, bijgenaamd de
“Galloping Gertie”, bezwijkt op 7 november 1940
als gevolg van door de wind veroorzaakte trillingen.

Iddo Keuning – Ruimtelijk Beheer DHV B.V.

De traditie van ontwerpers en beheerders van infrastructuur
(technici) is er één van het vermijden van risico’s. Voor raadsleden
die keuzes moeten maken, voor colleges die moeten sturen en voor
ambtenaren die moeten uitvoeren is risicomanagement echter

Risicomanagement: een
blijvende ontwikkeling
Het vorig jaar verschenen rapport van
de Rijksuniversiteit van Groningen en
2
PricewaterhouseCoopers concludeert
dat de toepassing van risicomanagement
binnen Nederlandse organisaties steeds
meer gemeengoed wordt en dat die
trend getypeerd kan worden als “here to
stay”: een blijvende ontwikkeling.

een verbredend denkraam. Een perspectief dat naast technische
normen en systematieken ruimte schept voor een open dialoog
en verantwoorde keuzes. Het dwingt alle betrokkenen van
buiten naar binnen te denken door de ogen van de samenleving.
Dat is een hele uitdaging, én een verantwoord risico.
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Een aantal ontwikkelingen binnen de
overheid geven ook aanleiding om meer
aandacht te geven aan risicobeheersing.
Eén daarvan is de wettelijke verplichting
voor provincies en gemeenten om
risico’s te inventariseren en daar beleid
3
op te voeren . Maar ook het dualisme,
waarbij transparantie en verantwoording
belangrijke peilers zijn, vraagt om meer

in beheer: een brug te ver?

Wat is dat eigenlijk
“risicomanagement”?
Een vooruitziende blik.
Risicomanagement is in wezen dat “je
dingen eerder ziet aankomen” aldus
Chr. G. Spanjaard (Hoofddirecteur van
de IB Groep). Het is een ordenings- en
verbeterinstrument dat hetzelfde principe
4
heeft als de Demingcirkel (Plan-DoCheck-Act).

Immers, een ingestorte brug (b.v. de
Tacoma Narrows bridge) is een politiek
en maatschappelijk debacle; een nachtmerrie voor elke zichzelf respecterende
technicus. Daarmee is de toon gezet.
Veiligheidsfactoren voor belastingen,
materiaaleigenschappen en uitvoeringsfouten moeten het falen van constructies
voorkomen. Zo heeft de technicus zich
in termen van risicodenken geplaatst in
het “denkraam van vermijden”

Beheersen

Vermijden

Accepteren

Verzekeren

Kans (%)

aandacht voor een vooruitziende blik.
Verder besloot de International
Organization for Standardization (ISO)
medio 2005 een internationale, generieke, richtlijn voor risicomanagement te
ontwikkelen (ISO 25700); een product
dat in 2008 gereed moet zijn.
Een toenemende belangstelling voor
risicomanagement dus en daarom tijd
om ons af te vragen welke toegevoegde
waarde risicomanagement heeft voor
beheer en onderhoud van infrastructuur.

Gevolg (€)
Vermijden: één van de vier mogelijke reactie
op risico’s.

Bij het beheer van infrastructuur zien
we een sterke sturing op normen. De
CROW-systematiek voor Wegbeheer
bijvoorbeeld is gebaseerd op “richtlijnen
en waarschuwingsgrenzen”.
Deze normen worden soms zelfs in
raadsvergaderingen tot ijkpunt verheven

Risicomanagementproces

Het doel van risicomanagement is om
“een geschikte balans te vinden tussen
het behalen van winst met een mini5
mum aan verlies” . Het is een iteratief
proces dat gericht is op het verbeteren
van beslissingen en van de kwaliteit van
de bedrijfsvoering.
Het denkraam van
vermijden.
De traditie van ontwerpers en beheerders van infrastructuur (technici) is er
één van het vermijden van risico’s.

Publicatie ‘Wegbeheer’
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om de Gemeentebegroting te onderbouwen. Bestuurders en volksvertegenwoordigers laten zich dan, bij de keuze
over wat goed is voor de samenleving,
wel erg verblinden door het technisch
inhoudelijke perspectief. Het kan anders
- dat is een kwestie van keuzen maken.
En dus een kwestie van het inrichten
van het keuzeproces.
We zien dat bij het ontwerp en uitvoering van grote infrastructurele werken
risicomanagement en statische kansberekening een cruciale rol zijn gaan
spelen. Alle alternatieven, of het nu gaat
om de planning, de begroting, de uitvoering, communicatie met de omgeving of
de inrichting van de rollen en organisatie van deze projecten worden mede op
basis van risico’s afgewogen.
Rijkswaterstaat kent aan risicomanagement een belangrijke plaats toe in de
projectorganisatie. Op het terrein van
het beheer van infrastructuur blijft
risicomanagement echter een stiefkindje
dat vaak ook nog met het badwater
wordt weggegooid: “weer een nieuwe
mode”. Is dat wel terecht?
De openbare ruimte:
speelruimte voor burgers
en bestuur
Bij het beheer van de openbare ruimte
liggen er voor de overheid een aantal
opgaven. Enkele belangrijke zijn:
• Verantwoording over keuzes: dit betekent een politiek en maatschappelijk
antwoord kunnen geven in het geval
er iets mis gaat (b.v. trapongeval in
Utrecht). Daarmee wordt voorkomen
dat ambtelijke instellingen en politici
speelbal worden van journalisten en
van oppositiepartijen.
• Ogen open in plaats van ogen dicht:
meer aandacht voor wat er mis zou
kúnnen gaan. Soms lijken ambtelijke
en bestuurlijke keuzes gemaakt te
worden met het perspectief van de
struisvogel: als ik niks zie, is het er
ook niet. Als regeren vooruitzien is,
dan is dat ook met oog op risico’s.

• Heldere communicatie naar burgers /
media: door keuzes en besluiten vooraf expliciet te onderbouwen wordt het
ook voor burgers (en bedrijven) helder
wat de bedoelingen van de overheid
zijn en worden te hoge verwachtingen
vroegtijdig in de kiem gesmoord.
• Van aanbodgericht naar vraaggericht:
in het handelen van de overheid wordt
meer en meer gekeken naar de wensen en eisen van burgers en belangengroepen dan naar ‘objectief’ en technisch georiënteerd beleid.
Die opgaven zijn niet gering maar geven
wel ruimte aan een gesprek over de
belangen van de verschillende ‘stakeholders’. En daarmee wordt het domein van
de openbare ruimte weer teruggegeven
aan de burgers en het bestuur om op
basis van belangenafwegingen keuzes te
maken. Keuzes die een maximaal rendement opleveren met minimale schade of
verlies aan de gebruikers en andere
belanghebbenden.
Risicomanagement als
instrument van beheer
Risicomanagement en de daarbij behorende instrumenten krijgen steeds vaker
een plaats in het besluitvormingsproces
van gemeentelijk beheer. Om prioriteitenstelling tussen doelstellingen; maatregelen om die doelen te bereiken en de
allocatie van schaarse middelen te
ondersteunen. Het gebruik van normen,
richtlijnen en veiligheidsfactoren wordt
hiermee niet overboord gegooid - wel in
een relativerend perspectief geplaatst.
Risicomanagement biedt als “denkraam”
en als managementinstrument een
goede mogelijkheid om meer oog te krijgen voor de omgeving van de organisatie
en leidt tot effectievere keuzes om
schaarse middelen in te zetten.
Kwaliteit en belangen:
praktische voorbeelden.
Case 1:
Bij de opdracht, vanuit het bestuur van
een grote gemeente, om te bezuinigen

op het onderhoud van verhardingen ontstond bij de afdeling “Wegen” algehele
ontreddering: “Dit is al de zoveelste
bezuiniging en we zitten al onder het
CROW-niveau. Nu gaat er echt van alle
mis”. Uit een globale risicoanalyse werd
de eerste voorzichtige conclusie getrokken dat de kwaliteit weliswaar achteruit
ging maar dat de mogelijk negatieve
gevolgen voor belanghebbenden bij
nadere beschouwing best wel mee vielen. Alleen extra aandacht voor routes,
waar relatief veel mensen lopen die
slecht ter been waren, bleek een noodzakelijke actie om onverantwoorde risico’s
te voorkomen. Maar het resultaat was
een forse vermindering van kosten.
Case 2:
Bij de vorming van een coalitie van een
kleine gemeente, werd door de formateur verondersteld dat op “Wegen, straten en pleinen” makkelijk 25 procent
bezuinigd kon worden. Dat leek een aanlokkelijk voorstel. Na een risicoanalyse,
waarbij de mogelijke gevolgen voor alle
belanghebbenden werd geanalyseerd en
gepresenteerd, concludeerden de partijen dat dergelijke bezuinigingen als
onverantwoord ter zijde geschoven
moesten worden.
Case 3:
De directeur van Stadsbeheer na een
gesprek over risicomanagement: “Nu
zie ik hoe ik weer aan het stuur kom,
in plaats van te moeten vertrouwen op
die dikke rapporten. Nu kan het in elke
geval de wethouder uitleggen welke
keuzes er mogelijk zijn”.
In deze gevallen bleek niet de “norm”
een relevant argument, maar de mogelij-

ke schade aan gebruikers, economie,
geïnvesteerd kapitaal, toeristische aantrekkelijkheid etc. En juist díe discussie,
over wat wel en niet verantwoord is,
hoort thuis in het publieke, politieke
domein en niet in de “achterkamertjes”
van het ambtelijke apparaat. Daarbij is
de rol van de ambtenaar als deskundig
adviseur van het college niet uitgespeeld,
maar krijgt een andere invulling.
Kijken door de ogen van
de samenleving
Risicomanagement als managementinstrument bij beheer geeft een verruimend
perspectief en leidt tot andere keuzes
die beter zijn te verantwoorden en een
grotere effectiviteit hebben. Het vraagt
wel een flinke omslag in denken en
handelen van de overheid. Belangrijke
aandachtpunten daarbij zijn:
• Cultuurverandering van de organisatie.
• Communicatie naar de buitenwereld
(media!).
• Ontwikkelen van instrumenten op
management én uitvoerend niveau.
• Politieke commitment en openheid.

Voor raadsleden die keuzes moeten
maken, voor colleges die moeten sturen
en voor ambtenaren die moeten uitvoeren is risicomanagement niet een brug
te ver maar juist een verbredend
denkraam. Een perspectief dat naast
technische normen en systematieken
ruimte schept voor een open dialoog en
verantwoorde keuzes. Het dwingt alle
betrokkenen van buiten naar binnen
te denken door de ogen van de samenleving.
Dat is een hele uitdaging, én een
verantwoord risico.

1. Foto ontleend aan: Smith, Doug, “A Case Study and Analysis of the Tacoma Narrows Bridge
Failure”, 99.497 Engineering Project, Department of Mechanical Engineering, Carleton
University, Ottawa, Canada, March 29, 1974.
2. “Risicomanagement - De -praktijk in Nederland”, herziene uitgave, januari 2006
3. “Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies” (BBV), hoofdstuk 2, artikel 9
en 11 ten aan zien van weerstandsvermogen (voorheen risicoparagraaf).
4. Naar W. Edwards Deming en Walter Shewhart
5. Vertaling uit “2nd Working Draft of Risk Management” – Guidelines for principles and implementation of risk management, N19 - International Organization for Standardization (ISO)
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Asfaltbekleding
Westhoek - Zwarte Haan
Wout de Vries, André Zijlstra; Wetterskip Fryslân
Arjan de Looff; KOAC-NPC

Een waterschap is een openbaar bestuurslichaam, dat
verantwoordelijk is voor het integraal waterbeheer van zijn beheersgebied. Dat betekent zorgen voor voldoende water, schoon water
en droge voeten voor de inwoners. Hiertoe worden zuiveringsinstallaties aangelegd en onderhouden, evenals gemalen, waterwegen en boezemkaden om overtollig water af te voeren en
uiteraard dijken en duinen om bescherming tegen zee en rivier te

de toenmalige waterschappen Het Oude
Bildt en het Nieuwe Bildt. Boven de
gepenetreerde klinkers is vanaf een
hoogte van 2.00 m+NAP een bekleding
van 0,25 m grindasfaltbeton aangebracht, welke bij de overgang verzwaard
is uitgevoerd (verloop van 0,25 naar
0,40 m). De Waterloopkundige Afdeling
van de toenmalige Deltadienst maakte
uitvoerige analogonberekeningen, waaruit de dikte (massa/m2) van het aan te
brengen grindasfaltbeton op het buitenbeloop volgde om overdrukken te kunnen weerstaan.

bieden. Wetterskip Fryslân heeft 190 kilometer zeedijk in beheer,
waarvan 80 kilometer langs de Waddenzee ligt. Deze dijken
moeten volgens de Wet op de Waterkering zo hoog en sterk zijn
dat ze een stormvloed kunnen weerstaan van 1/4000e per jaar.

In 1972 en 1973 is de Friese dijk
Westhoek – Zwarte Haan verbeterd in
het kader van de Deltawet. De aanwezige
klinkerbekleding is opgenomen, een
grondverbetering in het onderbeloop is
aangebracht en een grondlichaam met
een buitentalud van 1:4,5 is opgebouwd.
De oude klinkers zijn onderin het bui-

tenbeloop, ter plaatse van de buitenteen
van de nieuwe dijk, verwerkt en gepenetreerd met asfaltmastiek. Voor deze
nieuwe constructie is uitgebreid onderzoek verricht door het toenmalige
Rijkswegenbouw-laboratorium van de
Rijkswaterstaat, in samenwerking met
de Provinciale Waterstaat Friesland en

Detail aansluiting asfaltbeton op de onderliggende bekleding.
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Uitgangspunt bij ontwerp van de bekleding was een zo water- en luchtdicht
mogelijk asfaltmengsel met voldoende
stabiliteit om het op de hellingen aan te
brengen en ook nog sterk genoeg om de
maatgevende golfklappen op te nemen.
Enkele van deze eisen zijn strijdig met
elkaar: voldoende dichtheid vereist hoge
bitumengehalten met een hoger risico
op vloeiverschijnselen tijdens de verdichting. Die vloeiverschijnselen kunnen de inleiding vormen van scheurvorming in het asfaltbeton.
Vanwege de, in vergelijking met de
wegenbouw, relatief lichte eisen aan de
stabiliteit van het asfaltmengsel konden
mengsels met een hoger bitumengehalte
dan in de wegenbouw gebruikelijk is
worden toegepast. Het aangebrachte
grindasfaltbeton voldeed ruimschoots
aan de eisen van maximaal 8 % holle
ruimte in de bovenlaag en maximaal 10
% in de onderlaag. Gemiddeld werd na
oplevering een holle ruimtepercentage
gevonden van 4 % met een standaardafwijking van 1,1 %. Incidenteel kwamen
holle ruimtepercentages van 7 – 8 %
voor.

Inspectie oppervlak.

Onderhoud
In 1985 en 1997 zijn, conform de planning, slijtlagen aangebracht om de veroudering van het asfaltbeton door UV
tegen te gaan. De volgende slijtlaag was
gepland voor 2006. De zeer regelmatig
uitgevoerde visuele inspecties brachten
verder geen onvolkomenheden aan het
licht.
Toetsing
In 2003 is het dijktraject KoehoolWesthoek-Zwarte Haan getoetst in het
kader van de Wet op de waterkering.
Hiertoe zijn de laagdiktes met radar
gemeten en zijn zwakke plekken in de
bekleding opgespoord met Valgewicht
en Deflectiemetingen (VGD-metingen).
Vervolgens zijn kernen geboord uit het
slechtst bevonden gedeelte KoehoolWesthoek (ter hoogte van Koehool) en is
de vermoeiingssterkte van het asfalt
bepaald. Met het GOLFKLAP-model,
waarin laagdikten, stijfheid en sterkte
van het asfalt, draagkracht van de ondergrond en hydraulische randvoorwaarden
zijn ingevoerd, is berekend of de bekleding nog bestand is tegen extreme golfbelasting. Op een hoogte van ca. NAP +
2,75 m en ca. NAP + 6,25 m bleek de
asfaltbekleding nog te voldoen.
Het oordeel over de verzwaring tussen
ca. NAP + 2,00 m en ca. NAP + 2,60 m
was minder duidelijk. Normaliter wordt
deze bij de toetsing niet meegenomen
omdat de interpretatie van de metingen
door de grote dikte problemen oplevert.

Daarom wordt ervan uitgegaan dat de
kwaliteit asfalt dezelfde is als die van de
totale bekleding.
Schade
Vanaf het stormseizoen 2003 – 2004
werd schade aan het oppervlak van het
grindasfaltbeton geconstateerd. Over
grote oppervlakken leek de slijtlaag
(= dichtingslaag en meerdere oppervlakbehandelingen) van het grindasfaltbeton
los te laten. Nadere inspectie wees uit
dat er meer aan de hand was. Het bleek
moeilijk om kernen uit het grindasfaltbeton te boren, doordat er weinig of
geen binding meer in het materiaal zat.
De kernen kwamen bijna nergens heel
uit de constructie. De holle ruimte van
kerndelen die wel onderzocht konden
worden bleken 12 - 13 % te zijn. Verder
werden er diverse scheuren waargenomen in het grindasfaltbeton. Het vermoeden ontstond dat er onder het grindasfaltbeton bij de aanleg wellicht water
ingesloten was en dat het water van
onder naar boven door de asfaltbetonlaag kon uittreden. Gecombineerd met
water vanuit zee zou dit kunnen leiden
tot verouderd en bijna geheel gestript
bitumen; het verschijnsel waarbij de
bitumen-omhulling van minerale deeltjes wordt verdrongen door water.
Onderzoek
Aanvankelijk bestond de indruk dat de
stripping niet dieper in de laag voorkwam. In 2005 bleek het schadebeeld
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echter toegenomen te zijn en praktisch
over de gehele dijklengte Westhoek –
Zwarte Haan voor te komen. Na het
stormseizoen werd de schade gezamenlijk geïnspecteerd door het Wetterskip
Fryslân, KOAC-NPC en RWS-DWW.
De stripping bleek toch ook dieper in de
laag voor te komen en zich tot enige
meters vanaf de overgang uit te strekken. Ook werd op diverse plaatsen natte
plekken en uittredend water geconstateerd.
Deze verschijnselen versterkten het vermoeden van opgesloten water. Mogelijk
was dat water in de loop van ruim 30
jaar door de bekleding van onderaf doorgedrongen en had daarbij stripping
veroorzaakt. Om hier meer inzicht in te
krijgen is het asfalt op een tweetal plaatsen opengebroken. Tot ieders verassing
bleek de onderliggende zandlaag kurkdroog te zijn: het freatisch water bevond
zich circa 1,5 m onder de bekleding.
Daarmee kwam de hypothese van doordringend water te vervallen.
Vervolgens heeft het Wetterskip de
KOAC-NPC opdracht verstrekt om
onderzoek te verrichten naar de oorzaak
en de omvang van het probleem en aanbevelingen voor een oplossing te doen.
Uitkomsten onderzoek
In oktober 2005 waren de eerste uitkomsten dat de oorzaak en omvang met
de gebruikte technieken niet konden
worden bepaald maar wel kon worden
vastgesteld dat op de schadelocaties de
breuksterkte en de vermoeiingssterkte
onvoldoende waren.
Probabilistische analyse
Om een beter inzicht te krijgen in de
veiligheid bepaalde KOAC-NPC de faalkansen van het aangetaste asfalt. Uit het
rapport van KOAC van 23-12-2005:
“De kans op bezwijken van het asfalt
moet als volgt worden geïnterpreteerd: Als
de overschrijdingskans van de minersom
bij een gegeven belasting 20 % bedraagt,
betekent dit dat circa 20 % procent van
de asfaltbekleding bezwijkt indien deze
belasting optreedt. Uit de analyse van de

berekeningen volgt dat het resultaat van
de berekening in hoge mate wordt
bepaald door de vermoeiingsparameters.
Omdat is gerekend met de vermoeiingseigenschappen van de schadelocaties
(de in de berekeningen gehanteerde vermoeiings-parameters zijn representatief
voor de schadelocaties) betekent dit dat in
dit geval circa 20 % van de schadelocaties
bezwijkt ten gevolge van de opgelegde
belasting.”
Noodmaatregelen
De resultaten van deze analyse waren
aanleiding om direct op vrijdagmiddag
23 december 2005 (!) aanvullende cala-

miteitsbestrijdings-maatregelen in gang
te zetten. Deze bestonden uit het inrichten van een depot met materiaal voor
noodreparaties bij het dijkmagazijn aan
de Boonweg (5000 m2 geotextiel, 1500
ton steenslag, 1500 ton breuksteen). Dit
depot was op 13 januari 2006 gereed.
Voor de inzet van benodigd materieel
waren afspraken met derden gemaakt.
Structurele maatregelen
Op 17 januari 2006 besloot het bestuur
van het Wetterskip dat de actuele toestand van het dijkvak Westhoek – Zwarte
Haan zo slecht was dat er sprake was
van gevaar in de zin van de Waterstaats-

Kurkdroge zandlaag onder de bekleding.
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wet 1900. Deze wet maakt het mogelijk
om bij het nemen van verbeteringsmaatregelen af te wijken van wettelijke procedures, wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is. Voor de verbetering zijn twee
principemogelijkheden overwogen:
1. Direct verbeteren.
2. Verbeteren na afloop van het
stormseizoen 2005-2006 en voor
het stormseizoen 2006-2007.
1. Direct verbeteren.
Het is technisch mogelijk om tijdens het
stormseizoen de asfaltglooiing te verbeteren door het aanbrengen van een overlaging van breuksteen, gepenetreerd met

Opslag met steenslag, breuksteen en geotextiel.

gietasfalt. Voordeel van deze aanpak is
dat er direct ingegrepen kan worden.
Nadelen zijn:
• De uitvoering van deze wijze van verbeteren vereist ongeveer een half jaar.
In de toen resterende 2,5 maanden
van het stormseizoen kon dus slechts
ongeveer 2 km glooiing verbeterd worden. De faalkans van de gehele strekking zou daarmee iets gereduceerd
zijn, maar niet wezenlijk kleiner zijn
geworden. (De keten is zo sterk als de
zwakste schakel.)
• Er kon maar één verbeteringsalternatief toegepast worden. Alternatieven
die overall beter zouden scoren
(bijvoorbeeld goedkoper, beheerstechnisch beter) kunnen in het stormseizoen niet uitgevoerd worden, omdat
daarvoor de oude asfaltlaag verwijderd
moet worden.

april 2006 met de verbetering gestart
moet worden. De minimum tijd die
nodig is om de reguliere wettelijke
procedures te doorlopen bedraagt 20
weken. Die tijd was niet beschikbaar.
Daarom diende ook bij deze aanpak
gebruik te worden gemaakt van de
Waterstaatswet 1900. Deze benadering
kwam tegemoet aan de nadelen
genoemd onder “Direct verbeteren”.
Ook bleek er voldoende tijd om zoveel
als mogelijk in de geest van de wettelijke
procedures te werken. De consequentie
van deze aanpak was wel dat er geen
aanvullende maatregelen genomen konden worden gedurende het toen lopende
stormseizoen.
In overleg met de provincie Fryslân (toezichthouder) heeft het bestuur van het
Wetterskip besloten om de asfaltglooiing
te verbeteren volgens aanpak 2.

2. Verbeteren na afloop van het
stormseizoen 2005-2006 en voor
het stormseizoen 2006-2007.
Ervan uitgaande dat de verbetering voor
de start van stormseizoen 2006-2007
gereed moet zijn, houdt in dat begin

Second opinion
Ondanks alle onderzoeksinspanningen
van Rijkswaterstaat-DWW, KOAC-NPC
en het Wetterskip bleef de oorzaak van
het probleem nog steeds onbekend.
Op verzoek van het Wetterskip heeft

22 | Asfalt nr. 1, april 2007

Rijkswaterstaat, Dienst Weg en
Waterbouwkunde, een second opinion
laten uitvoeren door de TU-Delft naar
het tot dan toe uitgevoerde onderzoek.
Het al in februari 2006 uitgebrachte
rapport gaf nog steeds geen uitsluitsel
over de oorzaak van de achteruitgang
van de asfaltbekleding. Er lijkt sprake te
zijn van een cumulatie in de tijd van
meerdere factoren waarbij van bovenaf
indringend water als drijvende kracht
wordt gezien. Verder werd geconcludeerd dat er om de volgende redenen
overgegaan moet worden tot vervanging
van de asfaltbekleding:
• In de asfaltbekleding is geen reststerkte meer aanwezig. De kans is reëel dat
bij storm stukken van de bekleding
wegslaan. De asfaltbekleding bestaat,
in constructieve zin, niet meer.
• Wanneer stukken asfaltbekleding wegslaan tijdens een storm zal de zandige
kern van de waterkering snel wegspoelen.
• Aantasting van de waterkering met
zijn zandige kern vertraagt op die
locaties waar de oude dijk nog daarin
aanwezig is. Bij afwezigheid van de
oude dijk zal vrij snel een volledige
doorbraak plaats kunnen vinden.
• In het nieuwe ontwerp moet worden
uitgezocht of hierbij de totale asfaltbekleding, of een deel van de asfaltbekleding vervangen moet worden.
Vervanging van het gedeelte onder
4,50 m+NAP is in ieder geval nodig.
Ontwerp: uitgangspunten
Aan de onderzijde van de constructie
bevindt zich asfaltbeton met een geringe
vermoeiingssterkte. Overlagen van
de bekleding met een laag van enkele
centimeters waterbouwasfalt is dan ook
geen afdoende maatregel. Daarom zijn
de volgende alternatieven onderzocht:
1. Volledig verwijderen en vervangen
van de bekleding.
2. Overlagen van de bekleding met
breuksteen, gepenetreerd met
gietasfalt of waterbouwasfaltbeton.

3. Een deel van de bekleding frezen,
het gefreesde materiaal laten
liggen en hier overheen een
laag van voldoende sterkte aanbrengen.
1. Volledig verwijderen en
vervangen van de bekleding.
Hierdoor ontstaat een grote vrijheid in
het kiezen van de nieuwe bekleding. De
meest voor de hand liggende bekledingstypen zijn:
a. Waterbouwasfaltbeton;
b. met gietasfalt gepenetreerde breuksteen;
c. een bekleding van gezette betonzuilen.
Nadeel van de laatste variant is dat de
oude bekleding volledig moet worden
afgevoerd wat kosten met zich mee
brengt en leidt tot extra belasting van de
aan- en afvoerwegen.

2. Overlagen van de bekleding met
breuksteen, gepenetreerd met gietasfalt of waterbouwasfaltbeton.
Met gietasfalt gepenetreerde breuksteen
is niet gevoelig voor scheuren en kan
zonder scheurremmende maatregelen
op het oude asfalt worden toegepast.
Bij waterbouwasfaltbeton moeten wel
scheurremmende maatregelen worden
toegepast om te voorkomen dat scheuren uit de (slechte) onderlaag doorgroeien in de (goede) toplaag. De meest
zekere methode is in dit geval het toepassen van een wapeningsnet van staal
of glasvezel. Een alternatief is het aanbrengen van een SAMI (een laag van
bitumenemulsie en split). Bij de laatste
variant is het risico echter aanwezig
dat de scheuren onvoldoende worden
geremd en toch in de toplaag terecht
komen of dat de toplaag over de

Aanbrengen waterbouwasfalt met shovel.
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bitumenemulsie zal afschuiven. Bij deze
oplossingen moet extra aandacht worden
geschonken aan de aansluitingen van
de bekleding op de onder- en bovenliggende bekledingen.
3. Een deel van de bekleding frezen,
het gefreesde materiaal laten liggen en hier overheen een laag van
voldoende sterkte aanbrengen.
Voor het overlagen kan worden gekozen
voor waterbouwasfaltbeton of breuksteen, gepenetreerd met gietasfalt. In dit
geval fungeert de (loskorrelige) laag van
gefreesd materiaal als scheurremmende
laag. Ook bij deze oplossingen moet
extra aandacht worden geschonken aan
de aansluitingen van de bekleding op de
onder- en bovenliggende bekledingen.
Daarnaast moet het ontwerp zo zijn dat
de tussenlaag van gefreesd materiaal

niet als watervoerende laag kan gaan
fungeren omdat dit kan leiden tot wateroverdrukken onder de toplaag. Daarom
heeft het de voorkeur om de laag van
gefreesd materiaal aan de boven- en
onderzijde af te sluiten met een waterslot.
Besloten is de bekleding te vervangen
door waterbouwasfaltbeton.
Ontwerp: detaillering
De overwegingen bij het detailontwerp
hebben ertoe geleid de aanwezige bekleding van waterbouwasfaltbeton volledig
weg te frezen en een deel van het
gefreesde materiaal te gebruiken als funderingslaag.
Laagdikte.
In het ontwerp is rekening gehouden
met golfklap en wateroverdruk onder de
bekleding. Deze faalmechanismen zijn
bepalend voor de laagdikte. De differentiatie van randvoorwaarden over de lengterichting van het dijkvak is zo gering
dat gekozen is voor één laagdikte over
het gehele dijkvak. Berekeningen tonen
dat een dikte van circa 18 cm waterbouwasfaltbeton voldoende is.

Wegfrezen bovenste 0,1 m en doorfrezen onderste 0,15 m.

Teenconstructie.
Door de lengte van de damwand onderaan de bekleding van gepenetreerde
klinkers bestaat er het gevaar van overdruk van water onder de bekleding. Om
dit gevaar tegen te gaan dient de laag
verzwaard te worden. De laag met gepenetreerde klinkers verloopt van onder
naar boven van 0,75 meter tot 0,50
meter en vereist een verzwaring. Hiertoe
wordt de betonband op de overgang van
het waterbouwasfaltbeton naar de gepenetreerde klinkers hoger geplaatst en
wordt op de klinkers een laag asfalt aangebracht die verloopt naar nul op de
overgang van gepenetreerde klinkers
naar de basaltzuilen.
Overgangsstrook bovenzijde.
De huidige laag met klinkers en zoden
wordt vervangen door doorgroeitegels
die aangeaard en ingezaaid worden.

Overzicht werkzaamheden.
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Rupskranen brengen het waterbouwasfalt onder profiel.

Onder de overgangsstrook bevindt zich
een kleilaag van 0,80 meter dik.
Overgangen tussen bekledingen.
De overgangen van het waterbouwasfaltbeton met de lager gelegen bekleding
moeten waterdicht zijn zodat geen water
onder de bekleding kan komen waardoor
overdrukken op kunnen treden. De laag
asfalt wordt aan de onderzijde van het
talud dikker gemaakt tot een zogeheten
scheg. De scheg wordt tegen de onderliggende bekleding aangebracht op een
betonband. De bovenkant van de betonband wordt hoger geplaatst. Aan de lage
zijde wordt asfalt aangebracht om de
laag gepenetreerde klinkers meer massa
te geven. Aan de bovenzijde wordt eveneens een scheg aangebracht om een
vloeiende overgang naar de kleibekleding te realiseren.
Procedurele aspecten
Zoals eerder vermeld heeft, gezien de
urgentie, het Wetterskip gebruik
gemaakt van de Waterstaatswet 1900 om
procedures te versnellen, zodat het werk

tijdig (na afloop stormseizoen 20052006) kon starten. Het is gelukt om bij
de invulling in de geest te handelen van
de procedures, zoals voorgeschreven in
de Wet op de waterkeringen. In de periode januari – maart 2006 zijn de volgende stappen doorlopen:
• Het concept dijkverbeteringsplan en
de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling hebben gedurende twee weken ter
inzage gelegen. Via advertenties en
een informatieavond zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun
visies in te brengen.
• De definitieve rapporten zijn na vaststelling door het bestuur van het
Wetterskip Fryslân eind maart door
Gedeputeerde Staten van de Provincie
Fryslân goedgekeurd.
• Parallel kon de Europese aanbesteding
worden doorlopen via een 8-weken
durende aanbestedingsfase.
• Het goedkeuringsbesluit is ter inzage
gelegd voor een periode van zes
weken. Er zijn een tweetal beroepen
bij de Raad van State aangetekend die
echter niet zijn gehonoreerd.
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• Na de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten is de opdracht verstrekt aan
KWS Infra en zijn de werkzaamheden
gestart.
Uitvoering
Op 1 mei startten de werkzaamheden
aan het 6,6 kilometer lange dijkvak. De
bovenste 0,1 meter van de 145.500 vierkante meter asfalt is gefreesd en afgevoerd. De onderste 0,15 meter is doorgefreesd en met een GPS gestuurde grader
onder profiel gebracht als fundering
voor de nieuwe bekleding. Het waterbouwasfalt wordt bij aankomst gelost in
trailers en met shovels naar de plaats
van verwerking gereden om door rupskranen onder profiel te worden
gebracht. De eerste verdichting vindt
plaats met een walsrol aan een hydraulische lier waarna kleinere walsen voor de
eindverdichting zorgen. De oplevering
vond voor het begin van het stormseizoen op 1 oktober plaats, zodat het achterland en hun bewoners weer voldoende beschermd zijn tegen mogelijke
stormvloeden.

Onderzoek dijkbekleding:

invloed vocht vraagt
Arjan de Looff; KOAC-NPC

In het stormseizoen 2003- 2004 werd het Wetterskip Fryslân
geconfronteerd met schade aan de Friese zeedijk Westhoek – Zwarte
Haan. Omdat de achtergrond niet duidelijk was werd KOAC-NPC
ingeschakeld om onderzoek te verrichten naar de oorzaak en de
omvang van het probleem en aanbevelingen voor een oplossing
te doen. Uit het onderzoek van KOAC•NPC volgt dat de invloed
vocht achteraf een lastig aan te tonen oorzaak voor de
ontwikkeling van schade is. Het onderzoek heeft veel inzicht
opgeleverd, maar geen absolute uitspraak over de oorzaak.

Veiligheidsbeoordeling
In 2003 is de kwaliteit van de asfaltbekleding van de dijkvakken KoehoolWesthoek en Westhoek-Zwarte Haan
beoordeeld. Zo’n beoordeling begint met
het uitvoeren van valgewicht-deflectie-

en grondradar (gpr)-metingen om de
stijfheid en de laagdikte te bepalen. Met
deze gegevens wordt een locatie geselecteerd voor vermoeiingsonderzoek.
Hiervoor zijn kernen met een diameter
van 250 mm uit de bekleding geboord

waaruit balkjes zijn gezaagd. Met de
driepunts-buigproef zijn de vermoeiingseigenschappen van het asfalt
bepaald. Als de stijfheid, laagdikte en
vermoeiingseigenschappen bekend zijn,
kan met het computermodel GOLFKLAP
worden vastgesteld of de bekleding in
staat is om de maatgevende storm (in dit
geval een storm met een kans op voorkomen van 1/4.000 per jaar) te weerstaan.
Daarnaast maakt een gedetailleerde visuele inspectie altijd deel uit van de veiligheidsbeoordeling. Op basis van de uitgevoerde beoordeling werd de bekleding
goedgekeurd, een conclusie die twee jaar
later nog eens goed is bestudeerd.
Schade aan de bekleding
In het stormseizoen 2003-2004, dus
vlak na de goedkeuring, verdwenen
grote schollen oppervlakbehandeling van
de bekleding. Bij de inspecties bleek de
samenhang van het onderliggende asfalt
op die locaties gering en vraag was of
ook de sterkte aan de onderzijde van de

Schade aan oppervlakte.
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aandacht
Schade aan oppervlak.

bekleding, waar de grootste spanningen
en rekken onder golfbelasting optreden,
was aangetast. Om dit te bepalen zijn de
breuksterkte en de vermoeiingseigenschappen van het asfalt ter plaatse van
de schadelocaties bepaald. Uit berekeningen met GOLFKLAP bleek dat de sterkte van het aangetaste asfalt onvoldoende
was. Om de omvang van het probleem
vast te stellen zijn infrarood en grondradarmetingen uitgevoerd. De betrouwbaarheid hiervan bleek echter onvoldoende. Daarom zijn er elke kilometer
sleuven in het asfalt gefreesd en is een
inspectie uitgevoerd waaruit bleek dat de
aantasting in het hele dijkvak voorkwam.
De meeste aantasting was aanwezig aan
de boven- en onderranden van de bekleding, bij de aansluiting met de onder- en
bovenliggende bekledingen. Dit is de
voornaamste reden dat het probleem in
2003 bij de veiligheidsbeoordeling niet
is opgemerkt; valgewicht deflectiemetingen worden enkele meters uit de overgangsconstructies uitgevoerd omdat deze
rand de meetresultaten verstoort.
Faalkansanalyse
Om inzicht te krijgen in de veiligheden
in de uitgevoerde berekeningen is een
faalkansanalyse uitgevoerd. Uit de eerder uitgevoerde veldmetingen en laboratoriumonderzoek zijn datasets beschik-

baar met de stijfheid van het asfalt en
de ondergrond, de laagdikte en de vermoeiingseigenschappen. Met het computerprogramma GOLFKLAP kan uit deze
informatie de vermoeiingsschade aan de
asfaltbetonbekledingen na de te weerstane storm worden berekend. Deze schade
wordt uitgedrukt in de Minersom. Als de
Minersom nul bedraagt, is er theoretisch
geen schade, bij een Minersom groter of
gelijk aan één is het materiaal volledig
vermoeid. Met de faalkansanalyse wordt
niet slechts één Minersom bepaald maar
een kansverdeling van de Minersom.
Door deze analyse uit te voeren bij verschillende belastingniveaus kan de kans
op bezwijken van het asfalt bij deze
niveaus worden bepaald. Om de ernst
van de situatie beter in te kunnen schatten is de analyse uitgebreid voor de frequenties 1:10, 1:100 en 1:1000 per jaar.
Daartoe heeft WL|Delft Hydraulics de
hydraulische randvoorwaarden bepaald
en voerde KOAC-NPC de berekeningen
naar de faalkansen van het aangetaste
asfalt uit. Het resultaat was verontrustend: onder maatgevende omstandigheden (1:4000 per jaar) zou 20 % van het
aangetaste asfalt bezwijken.
Uit de analyse bleek dat de kans op
bezwijken van het asfalt zelfs bij een
storm die één keer per tien jaar voorkomt circa 5 % bedraagt. Dit is een

Overzichtstabel van relatie overschrijdingsfrequentie, hydraulische
belastingen, kans op bezwijken
(rechterkolom geeft de kans weer op een Minorsom van 1 of groter)
Overschrijdings Toetspeil Gecorrigeerde Gecorrigeerde Gecorrigeerde Kans op
frequentie
(m)
Hs (m)
Tpm (s)
Tm-1,0 (s)
bezwijken (%)*

1/4000

4.80

1.85

5.8

4.8

1/1000

4.60

1.75

5.6

4.7

18

1/100

4.10

1.45

5.2

4.3

12-13

1/10

3.45

1.15

4.6

3.8

5
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onacceptabel hoog risico. Daarom heeft
het Wetterskip Fryslân besloten de
asfaltbekleding van het dijkvak zo spoedig mogelijk te reconstrueren.
Oorzaak van het probleem
Naast de vraag of de veiligheid van de
waterkering in het geding was, behoorde
het ook tot de opdracht om na te gaan
wat de oorzaak van de schade was. Deze
vraag leefde ook bij de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde. Er lig ruim 400 kilometer waterbouwasfaltbeton langs de
Nederlandse zeekust en meren. Was er
sprake van een incidenteel probleem of
kunnen we in de nabije toekomst ook
bij andere dijkvakken problemen verwachten?

Boorkern.

Invloed van vocht
Bij de aanvang van het onderzoek was
één ding al duidelijk: water speelt in het
proces van aantasting een belangrijke
rol. Gebleken is dat het aangetaste asfalt
een hogere holle ruimte heeft en dat de
holle ruimte van het asfalt aan het
oppervlak in de loop van de tijd is toegenomen. Uit het onderzoek volgde dat
een aantal mogelijke oorzaken kon worden uitgesloten. Zo bevat het asfalt geen

Plaats boormonster.

0

Scheurtjes
Mogelijk zijn drogende en krimpende
uitwerpselen van schapen en vogels de
oorzaak van scheurtjes in de oppervlakbehandeling. Hierdoor kan water bij het
asfalt waardoor een en ander versneld
optreedt. Vocht in enigszins gestript
asfalt zet bij vorst uit waardoor het asfalt
in een steeds hoger tempo kapotvriest.
Als dit vocht niet uit de bekleding kan
ontsnappen kunnen in de zomer bij
hoge temperaturen dampspanningen
ontstaan dit het proces van stripping
bespoedigen.

noemde mogelijke oorzaken als hoofdoorzaak kan worden aangewezen. Het
aantal asfaltbetonbekledingen met grind
in de toplaag is beperkt en ook is grotendeels bekend op welke dijkvakken vloeibitumen is toegepast.

100%
90%
Overschrijdingskans [-]

Overwegingen
Zeer waarschijnlijk is een combinatie
van factoren de oorzaak van de schade.
De toepassing van vloeibitumen in het
verleden als oppervlakbehandeling kan
hieraan een bijdrage hebben geleverd.
Vloeibitumen bestaat uit puur bitumen
en wordt met oplosmiddelen vloeibaar
gemaakt. Een verweekt bitumen, door
een overmaat aan oplosmiddel in de
oppervlakbehandeling, is meer gevoelig
voor stripping. Het is waarschijnlijk dat
het in het asfalt toegepaste zand en
grind niet is ontzilt. De aanwezigheid
van zout, dat sterk hygroscopisch is en
een zuur milieu veroorzaakt, kan stripping veroorzaken of het proces versterken. Tenslotte is er grind in het asfalt
toegepast in plaats van steenslag. Grind
heeft minder affiniteit met bitumen dan
steenslag waardoor stripping sneller en
makkelijker optreedt. Dit kan ook een
bijdrage hebben geleverd aan de schade.

Geen oorzaak aanwijsbaar
wel meer inzicht
Het onderzoek heeft geen definitieve
oorzaak kunnen aanwijzen. Wel zijn
enkele mogelijke oorzaken op basis van
het onderzoek uitgesloten. De toekomst
zal uitwijzen of één van de bovenge-

80%
70%
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0
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4

1/1.000

5
1/100

6

7

8

9

10

1/10

Minersom [-]
Overschrijdingskans van de minersom voor hydraulische belastingen met verschillende
overschrijdingsfrequenties.

0,2
Kans op bezwijken van asfalt

componenten die uitzetten onder
invloed van water zoals vliegas of kleimineralen. Ook is vastgesteld dat geen
van de oorspronkelijk aanwezige componenten is opgelost.

0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1,00E-04

1,00E-03
vak 13,0 - 16,7

1,00E-02

1,00E-01

vak 16,7 - 19,0

Overschrijdingsfrequentie hydraulische randvoorwaarden
Kans op bezwijken van het asfalt afhankelijk van de overschrijdingsfrequentie van de
hydraulische belastingen.
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Omgaan met
teerhoudend asfalt
Maarten Jacobs, CROW

Vanaf 1991 is het gebruik van teerproducten in de wegenbouw
verboden. Dit betekent dat er geen nieuw teer meer in de
asfaltkringloop wordt gebracht. Daarnaast is vanaf 2001
afgesproken dat het hergebruik van asfalt met teer niet meer
mogelijk is. Daar waar bij reconstructies teer aanwezig is, wordt
het uit de keten gehaald. Dit betekent dat de hoeveelheid

wanneer er wat moet gebeuren, wordt er
een complete aanpak van het probleem
en de oplossingen geschetst. Let wel: het
betreft een set van procedures om teer
zo goed als mogelijk uit de keten te verwijderen. In heel specifieke gevallen
waarin de procedures niet volledig voorzien zal er met gezond verstand en met
inzicht in de problematiek moeten worden gekeken en moet het probleem met
maatwerk opgelost worden. Hierbij is de
inbreng van deskundigen gewenst.

teerhoudend materiaal in wegen jaarlijks afneemt.

Er bestaan diverse benaderingen over de
omvang van de teerproblematiek in de
wegenbouw. Uit al die benaderingen
mag worden opgemaakt dat bij voortzetting van het huidige beleid over enkele
decennia jaarlijks nog steeds enkele
honderdduizenden tonnen teerhoudend
materiaal vrijkomen.
Het is daarom van groot belang dat er
een duidelijke procedure bestaat waarin
aangegeven wordt hoe er met dit materiaal om moet worden gegaan.
Handige, eenduidige en
betrouwbare procedures
In 2004 zijn in CROW-rapport 04-08
procedures opgenomen over de omgang
met teerhoudend asfalt. De complexiteit
en marktontwikkelingen waren aanleiding de publicatie te herzien. Dit is
gerealiseerd in de CROW-publicatie 210
‘Richtlijn omgaan met vrijkomend
asfalt. Aandacht voor de teerproblematiek’. In deze publicatie zijn handige,
eenduidige en betrouwbare werkprocedures opgenomen, die rekening houden
met de rol en positie van alle betrokken
partijen in het proces.

Beperken hoeveelheid
De nieuwe CROW-uitgave bestaat uit
twee documenten: een publicatie, waarin
de procedure zo duidelijk mogelijk
wordt omschreven en een zakboekje,
waarmee in de praktijk snel opgezocht
kan worden wat er moet gebeuren als
zich situaties voordoen die afwijken van
de verwachtingen op basis van het vooronderzoek. Uitgangspunt van de nieuwe
publicatie is dat het hergebruik van teerhoudend asfalt verboden is. Als geconstateerd wordt dat er in een asfaltverharding teerhoudende materialen aanwezig
zijn, dan geeft de publicatie een procedure waarmee het teerhoudende materiaal op een veilige wijze verwijderd kan
worden en waarmee de hoeveelheid teerhoudend materiaal zo veel mogelijk
beperkt kan worden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van selectief frezen.
Gezond verstand blijft nodig
De verschillende betrokken partijen dragen elk hun verantwoordelijkheid in de
verschillende fasen van het proces. Door
in elke fase duidelijk aan te geven wie de
actoren zijn, wat hun werkzaamheden
en hun verantwoordelijkheden zijn en
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Geen vrijblijvende
toepassing
De procedures zijn tot stand gekomen
met medewerking van vertegenwoordigers van de volgende marktpartijen:
Rijkswaterstaat, provinciale en gemeentelijke wegbeheerders, VROM-Inspectie,

Selectief frezen bij teerhoudend asfalt.

ArbeidsInspectie, aannemerij en de
advies- en onderzoeksbureaus. Daarmee
is een breed draagvlak voor de publicatie
verkregen.
De publicatie gaat deel uitmaken van
de Interventiestrategie van VROMInspectie. Door de publicatie te koppelen aan artikel 10 van de Wet Milieubeheer, waarin gewezen wordt op de
zorgplicht van de ontdoener, wordt de
vrijblijvende toepassing van deze richtlijn uitgesloten. Met deze verankeringen
wordt getracht het teerhoudend materiaal in de wegenbouw zoveel mogelijk
terug te dringen. In dit artikel zal de
inhoud van de publicatie globaal besproken worden.
Verwijdering is complex
Om de herziening van de procedures op
te stellen is een werkgroep benoemd
met vertegenwoordigers van de eerder
genoemde partijen. De leden van deze
werkgroep onderkenden bij aanvang
van de werkzaamheden dat het werkveld
voor het verwijderen van teerhoudend
asfalt uit de keten complex is. Door in
alle fasen van het proces duidelijke keuzes te maken is getracht een voor de
praktijk handzame en betrouwbare
werkprocedure op te zetten die recht
doet aan de positie van alle betrokken

partijen. Hierbij zijn o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen:
• verschoven verantwoordelijkheden en
risico’s door andere contractvormen,
• bepaling van homogene wegvakken,
• waarde van het historisch onderzoek,
• de onderzoeksprocedure voor het vaststellen van teer in een asfaltpakket
(zie schema),
• kwaliteitsborging en controlemomenten voor de verschillende actoren,
• het pettenprobleem van wegbeheerders (enerzijds ontdoener en anderzijds wegbeheerder met een te klein
budget),
• wél of geen gevaarlijk afval,
• de schollenproblematiek.
In totaal zijn 66 onvolkomenheden uit
de vorige CROW-uitgave geëvalueerd en
aangepast.
Opsplitsing naar procesfase
In de publicatie is gekozen voor opsplitsing per fase van het proces. Hierbij zijn
de volgende fasen onderscheiden:
• het voorontwerp,
• het onderzoek naar teerhoudendheid,
• het ontwerp,
• het bestek,
• de aanbesteding,
• de uitvoering,
• het transport,

Beoordeling teerhoudendheid asfalt onder UV-licht.
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• de eventuele (tussen)opslag,
• de acceptatie door een vergunde
verwerker.
Per fase is er aandacht besteed aan de
rol en verplichtingen van de actoren
(zowel wettelijk als wat in het bestek is
afgesproken), de activiteiten (onderzoek,
toezicht, bevoegd gezag, …), de aan te
leveren rapporten/ bewijsstukken/
vergunningen, de kwaliteitsborging, de
wetgeving of het beleid en eventuele
economische factoren. Al deze informatie is weergegeven in de vorm van
stroomschema’s waarbij iedere actor in
één oogopslag kan zien wat er moet
gebeuren. Elke fase van het proces wordt
in één hoofdstuk nader uitgewerkt waarbij aspecten als wetgeving en beleid,
onderzoek en methoden, bewijsstukken,
rapportages, overdracht van informatie,
kwaliteitsborging en economische
factoren aan de orde komen.
Kortom: in de publicatie komt het gehele
proces uitgebreid aan de orde.
Stelregels
Bij het aangeven van oplossingen voor
de vraagpunten en dilemma’s heeft de
werkgroep gebruik gemaakt van een
aantal stelregels:

• Vaak wordt geconstateerd dat actoren
niet bewust zijn van hun taken en
verantwoordelijkheden in het proces.
Door actoren uit te leggen wat hun
verantwoordelijkheden zijn, hen te
wijzen op de consequenties van het
niet nakomen van verplichtingen en
duidelijk en helder aan te geven hoe
bepaalde problemen opgelost kunnen
worden, wordt getracht hun betrokkenheid bij het proces te vergroten;
• De wegbeheerder (die eigenaar én ontdoener is in het proces) blijft aansprakelijk voor het vrijkomende materiaal
tot het moment dat het asfalt is geaccepteerd is door een vergunde verwerker. Het is mogelijk dat een wegbeheerder de projectverantwoordelijkheid overdraagt naar een derde partij,
maar uiteindelijk blijft de wegbeheerder procesverantwoordelijk;

• Indien er sprake is of kan zijn van de
aanwezigheid van teerhoudend materiaal in een verharding mag een wegbeheerder niet verklaren dat vrijkomende materialen komen te vervallen
aan de aannemer;

IV.4

Wegbeheerder

Bepaal laagopbouw en
teerhoudendheid (per
laag) met PAK-detector

IV.12

Wegbeheerder

Wegbeheerder
Ing. bureau

Bepaal aantal boringen
per homogeen wegvak
asfalt na 1995

Wegbeheerder
Ing. bureau

nee

IV.13
Teerhoudende lagen
aangetoond?

nee

ja

Voorbeeld procedures in stroomschema’s.

• Het is verboden om schoon en teerhoudend asfaltgranulaat met elkaar te
mengen om uiteindelijk onder de teergrens te komen;
• Teerhoudend asfaltgranulaat of teerhoudende schollen worden gezien als
een gevaarlijke afvalstof en mogen dus
alleen geaccepteerd worden door een
vergunde verwerker;
• De richtlijn schetst een algemene procedure, die in een groot deel van de
gevallen tot een goed resultaat zal leiden. Het is echter toegestaan af te wijken van deze richtlijn, mits dit ondersteund wordt met steekhoudende
argumenten.
Het protocol is dus aangescherpt en uitgebreid ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn bijvoorbeeld in de onderzoeksfase specifieke keuzes gemaakt.
Er is aangegeven wat de status van historisch onderzoek naar de herkomst van
de asfaltlagen kan zijn in het onderzoek,
dat het materiaalonderzoek naar de
teerhoudendheid van asfaltlagen dient
uitgevoerd te worden door een RvA-

Warm hergebruik van schoon freesmateriaal in nieuw asfalt
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geaccediteerd laboratorium en er zijn
aanwijzingen gegeven voor de overdracht van informatie. Door de procedure toe te lichten aan de hand van voorbeelden is getracht de richtlijn zo
praktisch mogelijk te maken.
Teer moet uit de asfaltketen
Teerhoudende materialen moeten definitief uit de wegbouwkundige keten verdwijnen en het correct toepassen van de
richtlijn draagt daar aan bij. De richtlijn
geeft aanwijzingen om de hoeveelheid
teerverontreinigd freesmateriaal zoveel
mogelijk te beperken. Dit kan onder
andere door een zorgvuldig onderzoek
uit te voeren en locatie-afhankelijke
freesplannen op te stellen. Door de
hoeveelheid teerhoudend materiaal te
beperken komt het schone freesmateriaal daar terecht waar het hoort: via warm
hergebruik in nieuwe asfaltlagen.
Hiermee wordt het schone materiaal zo
hoog mogelijk hergebruikt.

De nieuwe CROW-publicatie is medio april
2007 verkrijgbaar. Zie www.crow.nl/shop.

Functioneel aanbesteden
op basis van prijs en
Henny ter Huerne; Universiteit Twente, faculteit Construerende Technische Wetenschappen
Gerry Waanders; Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen
Fedde Tolman; KOAC - NPC

Bouwend Nederland - en hiermee ook de wegenbouw - is in
beweging. Waar werk eerder traditioneel werd aanbesteed op basis
van een door de opdrachtgever bedacht en voorgeschreven
ontwerp, vindt dit momenteel meer en meer plaats op basis
van functionele specificaties. Het ontwerpen van een oplossing
voor het probleem was doorgaans het domein van de
opdrachtgever, in casu de overheid.

Een aantal ontwikkelingen leidde ertoe
dat in de projectcyclus van initiatief ontwerp- uitvoering de knip tussen de
partijen verschuift, op een ander
moment plaatsvindt. Deze knip lag traditioneel tussen het moment van ontwerp
en uitvoering. Deze ligt steeds vaker tussen de afronding van het initiatief en de
start van het ontwerp. Dit biedt kansen
om
• het ontwerp aan te passen op de uitvoeringsmogelijkheden;
• specifieke uitvoeringsexpertise in het
ontwerp te integreren.
In feite betekenen deze veranderingen
een heroverweging op de inrichting van
het totale ontwerp- en uitvoeringsproces.
Prijs-kwaliteit als criterium
In 2001 ging de provincie Overijssel na
hoe “innovatief aanbesteden” van het wegonderhoud op een andere wijze “op de
markt” gezet zou kunnen worden. De
aanleiding vormde:
• een terugtredende overheid die zich

richt op kerntaken die vooral betrekking hebben op de vertaling van hun
wettelijke zorgplicht voor infragebruikers en omgeving;
• het meer betrekken van de markt bij
het bedenken van oplossingen;
• het streven om kwaliteit sterker te
betrekken bij de gunning van werk;
• de onvrede met de traditionele RAW
contracten.
In een tweede stap zijn door de provincie een beperkt aantal onderhoudswerken als pilot-project op basis van functionele eisen1 meervoudig onderhands
aanbesteed en werden de ingediende
ontwerpen beoordeeld op prijs-kwaliteitverhouding. De projecten zijn inmiddels
uitgevoerd en geëvalueerd. De betrokken
marktpartijen bleken positief over de
opzet van de genoemde aanbestedingsvorm. Wel bleek er ruimte voor verbetering en nadere onderbouwing.
Belangrijk punt van aandacht betrof de
informatie en onderbouwing van de
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kwaliteitsscore in de richting van de
marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase.
De aanpak
De provincie Overijssel gaf de Universiteit Twente opdracht om onderzoek te
doen naar een methode om ontwerpen
voor groot onderhoud aan asfaltverhardingen op transparante wijze te beoordelen. Omdat beheer en onderhoud in
toenemende mate maatschappelijke aandacht krijgen, is er gezocht naar een
koppeling met belangrijke thema’s die
als volgt werden benoemd:
• identificeer maatschappelijke thema’s
en leidt daaruit eisen af zoals de ideale
gebruiker ze zou stellen aan de kwaliteit van de weg in de gebruiksfase;
• breng een rangorde aan binnen de set
van gebruikerseisen en bepaal welke
eisen relevant zijn voor de te beschouwen wegtype en wegsituatie;
• vertaal de maatschappelijke thema’s
naar functionele en meetbare eisen;
• definieer het begrip kwaliteit zodanig
dat de gestelde eisen aan (het onderhoud van) de weg eenduidig, objectief
en meetbaar zijn.
De ontwikkelde methode
Aan de hand van de door de provincie
Overijssel geformuleerde vraagstelling is
een methode ontwikkeld bestaande uit
vijf stappen:
Stap 1: Bepaling relevante gebruikerseisen en specifieke wegsituatie.
Het begrip kwaliteit speelt een belangrijke rol bij het kunnen bepalen van wat
goed is en wat slecht. Een weg hoeft niet
voor iedereen goed te zijn omdat ver-

van wegonderhoud

kwaliteit
schillende belanghebbenden verschillende eisen stellen. De overheid draagt verantwoordelijkheid voor een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem en
is daardoor verantwoordelijk voor het
bepalen en bewaken van de eisen die
gesteld worden aan de weg: verkeersveiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid,
leefbaarheid, comfort en aanzien.
Omdat er verschillende wegsituaties
bestaan, verschilt ook het belang/
gewicht van de eisen ten opzichte van
elkaar. In het onderzoek is geïnventariseerd welke specifieke wegsituaties voorkomen en welke gevolgen dit heeft voor
de relevantie en rangorde van de verschillende gebruikers- en functionele
eisen.
Stap 2: Bepaling weegfactoren aan
gebruikerseisen aan de hand van
de AHP-methode.
Aan de hand van de AHP methode2
wordt op basis van een paarsgewijze vergelijking voor de gebruikerseisen
gewichten berekend en aan consistentie
getoetst.
Stap 3: Bepaling relevante functionele eisen en weegfactoren aan
functionele eisen aan de hand van
de HOQ-methode.
Op basis van genoemde maatschappelijke thema’s (gebruikerseisen) is het lastig
om objectief en transparant wegwerkzaamheden uit te besteden. Daarom
voorziet de ontwikkelde methode in een
vertaalslag van de genoemde maatschappelijke thema’s naar objectief meetbare
functionele criteria. Deze zogenaamde
functionele eisen zullen vooral oplossingsonafhankelijke eigenschappen
moeten beschrijven (bijvoorbeeld stroefheid en spoorvorming als representant
voor veiligheid).

Met het “House of Quality-model”
(HOQ)3 is het mogelijk om in een paar
slagen een vertaling te maken van de
berekende gewichten voor de gebruikerseisen naar berekende gewichten
voor functionele eisen.
Stap 4: Bepaling prestatie-intervallen met scores en betrouwbaarheidsfactoren.
Per functionele eis worden prestatieintervallen bepaald en onderverdeeld in
klassen. Per klasse wordt een score toegekend. Deze stap bepaald in welke
mate het ingediende voorstel voldoet aan
een bepaalde (vooraf omschreven) te
leveren prestatie. Ter completering van
de methode is het nog van belang vast te
stellen in welke mate de aangeleverde
informatie ter onderbouwing van het
ontwerp betrouwbaar is. Dit geschiedt
eveneens op basis van een indeling in
betrouwbaarheidsklassen met bijbehorende scores.
Stap 5: Bepaling van de kwaliteitsscore en meest gunstige aanbieding
op basis van prijzen en kwaliteitsscores.
In deze laatste stap wordt per ingediend
voorstel nu het kwaliteitsgetal bepaald
en in de aanbestedingszitting aan de
inschrijvers bekend gemaakt. Vervolgens
worden de inschrijvingsprijzen bekend
gemaakt waarna van elk voorstel het
quotiënt wordt bepaald tussen de prijs
en het kwaliteitsgetal. De inschrijving
met het laagste quotiënt heeft het beste
op “waarde” gerichte voorstel ingediend.
Toepassing beoordelingsinstrument
De toepassing van de ontwikkelde beoordelingsmethode wordt hier nader toegelicht aan de hand van de vijf destijds
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ingediende voorstellen tot wegonderhoud op één van de meervoudig onderhands aanbestede pilotprojecten. Vrij
vertaald luidde de opdracht voor het
betreffende (pilot)project:
Ontwerp en realiseer een pakket van verbeteringsmaatregelen zodanig dat de levensduur van een specifieke (bestaande) asfalt
wegconstructie die toe is aan groot onderhoud met minimaal 12 jaar wordt verlengd
en de constructie gedurende de contractperiode blijft voldoen aan specifiek geformuleerde eisen met betrekking tot: stroefheid,
spoorvorming, rafeling, vetvorming en
scheurvorming.
Daarnaast zijn de volgende eisen
gesteld:
• het aan te brengen wegoppervlak moet
een gesloten textuur hebben (huidige
deklaag is eveneens een niet open deklaag).
• de geluidsproductie mag door een
nieuwe deklaag niet toenemen.
• tijdens het werk mag het doorgaande
verkeer in beide richtingen niet worden gestremd.
• omleiding (in dit geval over een naastgelegen parallelweg) is niet toegestaan.
Tijdens de contractperiode worden eens
per twee jaar metingen verricht met een
ARAN-meetvoertuig. Wordt niet meer
aan de eisen voldaan, dan moet de
opdrachtnemer voor zijn rekening en in
overleg met de opdrachtgever een passende maatregel nemen. Tevens betaalt
de opdrachtnemer een boete van
€ 1.365,- per etmaal dat de weg niet
beschikbaar is.
Allereerst wordt de specifieke wegsituatie in beeld gebracht en de gebruikerseisen die daarop van toepassing zijn.

Aspecten specifieke
wegsituatie
Netwerkfunctie

Selectie
Gebiedsontsluitingsweg
80 km/h
Verkeersklasse 3
Ruraal (overig)4

Mate van gebruik
Omgevingsfactoren

Gebruikerseisen
Veiligheid

Relevanties
Hoog

Comfort
Beschikbaarheid
Duurzaamheid
Leefbaarheid

Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Laag

Tabel 1: De specifieke wegsituatie gerelateerd aan de gebruikerseisen.

waardering van het ene criterium ten
opzichte van het andere weergegeven
door deze paarsgewijze vergelijking.
(tabel 2)
In een volgende stap worden de gebruikerseisen vertaald naar functionele
eisen. Met het House of Quality model
zijn uiteindelijk de gewichten bepaald
per functionele eis (zie tabel 3)

Bovenstaande tabel geeft de specifieke
wegsituatie weer, inclusief de daarbij
behorende relevante gebruikerseisen.
De volgende stap bestaat uit het toekennen van gekwantificeerde gewichten per
gebruikerseis. Hiervoor is de “AHPmethode”5 gebruikt. Bij deze methode
wordt per criteriumpaar de relatieve

Eisen:
O1
O2
O3
O4
Totalen
Voor O1,

O1
1
3
9
5
O2

O2

O3

O4

Rijproducten

Vierde machts wortel
van rijproduct
1/3 1/9 1/5
1/135
0.293
1
1
1
3
1.316
1
1
3
27
2.279
1 1/3 1
5/3
1.136
5.024
etc dient te worden gelezen de verschillende criteria.

Gewichten6
0.058
0.262
0.454
0.226
1.000

0,43

9

1

3

3

0,08

Beschikbaarheid

1/3

3

1

1/3

5

0,16

Duurzaamheid

1/3

5

3

1

5

0,29

Leefbaarheid

1/5 1/3

1/5

1/5

1

0,04

Gewichten functionele eisen

Verkeershinder

Spoorvorming

5

1/5

Geluidshinder

Rafeling

3

1/3

Vermoeiing

Stroefheid

3

1

Scheurvorming

Gewichten
gebruikerseisen

5

1/5

Veiligheid

Leefbaarheid

Comfort

1

Comfort

Gebruikers- en
functionele eisen

Duurzaamheid

Veiligheid

Beschikbaarheid

Tabel 2: Paarsgewijze vergelijking van Criteria, AHP methode.

3

3

3

3

9

9
9

1

0,09 0,25 0,11 0,18 0,14 0,04 0,19

1: Zwakke relatie
3: Matige relatie
9: Sterke relatie
Tabel 3: Vertaling van gebruikers eisen naar functionele eisen, inclusief bepaling van de weegfactoren aan functionele eisen.
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Het resultaat van deze rekenslag is
getalsmatig weergegeven in tabel 4. De
getalswaarde in de kolom “verhouding”
(177) geeft de prijs/kwaliteit en dus de
prestatie van het betreffende ontwerp
weer. In de grafiek wordt het genormeerde resultaat van vijf aanbiedingen (ontwerpen) onderling vergeleken op een
schaal van 0 tot 1. Aanbieding 1 is daarmee, het best presterende voorstel tot
groot onderhoud.
De standaardisering is uitgevoerd door
de laagste prijs - kwaliteitsverhouding op
1 te stellen en de andere daarmee omgekeerd evenredig te maken.

3
9

3

Per functionele eis wordt nu een score
toegekend gebaseerd op de te verwachten prestatie van de ingediende voorstellen. Eveneens wordt een score toegekend
voor de betrouwbaarheid en onderbouwing van de te verwachten prestatie. Per
aanbieding ontstaat op deze wijze een
kwaliteitsscore bestaande uit:
a) de te verwachten prestatie per functionele eis,
b) de betrouwbaarheidsfactor
c) het gewicht dat aan de functionele
eis is toegekend (voor elk ontwerp
dezelfde getallen).
De gewenste prijs/kwaliteitsratio ontstaat door de kwaliteitsscore per aanbieding (ontwerp) te combineren met de
ingediende prijs waarvoor de aannemer
het werk wil maken.

Conclusies
De methode maakt het mogelijk voorstellen tot groot onderhoud aan wegen
op prestatiebestekken te beoordelen op
basis van prijs/kwaliteit. De methode
komt op systematische en objectieve
wijze tot een waardeoordeel en neemt
hierin de betrouwbaarheid van het inge-

Scheurvorming

Vermoeiing

Geluidhinder

Verkeershinder

6

6

8

6

6,42

5

1

5

2

1

Aanbieding 1 Betrouwbaarheid

Verhouding
(x 1000)

Spoorvorming

6

5

Prijs €
(x 1000)

Rafeling

6

Bewijs

Kwaliteit

Stroefheid
Score

Aanbiedingen

-

0,05 0,05 0,40 0,04 0,23 0,55

-

Gewicht

0,09 0,25 0,11 0,18 0,14 0,04 0,19

Prestatiecijfer

0,03 0,08 0,26 0,04 0,27 0,13 1,22 2,03 360 177

Score

Aanbieding 2 Bewijs
…………..
Betrouwbaarheid
Aanbieding 5 Gewicht

6

6

6

6

6

6

6,42

5

5

1

5

2

5

-

0,05 0,05 0,40 0,04 0,23 0,55
0,09 0,25 0,11 0,18

Prestatiecijfer

0,03 0,08

De volgende hoofdpunten kenmerken de
methode:
• De methode selecteert en prioriteert
gebruikerseisen gekoppeld aan specifieke wegsituaties.
• De methode selecteert meetbare functionele eisen uitgaande van de gebruikers eisen en voorziet deze van weegfactoren, hierdoor ontstaat een
duidelijke vraagspecificatie voor uibesteding van werk richting de opdrachtnemer.
• De methode houdt rekening met de
“betrouwbaarheid” van de ingebrachte
oplossing.

Tabel 4: Bepaling van de “Prestatiecijfers” op basis van de scores per functionele eis.

A1
1
0.9
A2

Gestandaardiseerd

0.8
A3

0.7

A4

0.6

A5

0.5
0.4

Aandacht voor innovatie
Een belangrijk aandachtspunt bij verdere toepassing van de methode is dat door
het meewegen van de betrouwbaarheid
van de ingebrachte oplossing een hogere
waardering ontstaat van reeds lang toegepaste constructies of technieken. Het
waarderen van de bewezen betrouwbaarheid werkt hierdoor enigszins innovatie
belemmerend. Onderzoek naar betere
“voorspellende” technieken, reken- en
meetmethoden kan hierin tegemoet
komen.

0.3
0.2
0.1
0
176831

210692

244544

278415

312277

346138

Prijs-kwaliteitverhouding

380000

Deze publicatie is gebaseerd op:
N.T. Pen; De beste prijs-kwaliteitverhouding
gegund, een beslissingsondersteunend instrumentarium voor innovatieve aanbesteding bij groot onderhoud aan asfaltwegen.
Afstudeerrapport Universiteit Twente, april
2005.

Gestandaardiseerde prijs – prestatieverhoudingen van de vijf aanbiedingen

diende ontwerp mee. De methode is
relatief eenvoudig in software om te zetten waardoor het gebruiksgemak eenvoudiger wordt. Eveneens is het mogelijk gebruikerseisen toe te voegen of
achterwege te laten.

1 Onder een functionele eis wordt hier verstaan een eis die het functioneren van het object,
hier de weg of wegverharding, vastlegt. Dit komt overeen met de prestaties die de weg of
wegverharding moet leveren.
2 Analytical Hierarchy Process (Saaty 1980)
3 House of Quality (Park en Kim, 1998)
4 Zie CROW publicatie 164; Handboek wegontwerp 2002.
5 Analytical Hierarchy Process (AHP, Saaty 1980)
6 Wiskundig gezien wordt de eigenvector van de matrix bepaald
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Europese regelgeving voor

CE-markering
Vanaf januari 2008 zijn de Europese normen voor asfalt van kracht.
Deze normen zijn breed opgezet. Ze laten het aan de landen over om

01234
anyCo Ltd, PO Box 21, B-105006
06
01234-CPD00234

te kiezen welke van de beschreven proef- en testmethoden van kracht
worden verklaard. Maar ook het kwaliteitsniveau van de mengsels.

EN 13108-1
Asphalt Concrete for roads and other trafficked areas
AC 16 surf 70/100
Euro asphalt plants S24
General requirements + fundamental requirements
Void content

Via een NTD, Nationaal Toepassingsdocument, kunnen de afzonderlijke
landen vastleggen welke van de, op zich
gelijkwaardige, proef- en testmethoden
toegepast worden. In Nederland heeft
de werkgroep Asfaltverhardingen van
het CROW, na een tervisielegging,
NTD’s vastgesteld voor asfaltbeton,
ZOAB, sma, en gietasfalt. Daarin zijn
de keuzes vastgelegd om eenduidige
afspraken tussen de contractpartners
te bevorderen.
Voor alle betrokken partijen heeft het
omschakelen naar Europese normen
consequenties: voor producenten,
voor aannemers, voor opdrachtgevers
en voor ontwerpers.

Nederland heeft voor de mengsels die
vallen onder de norm voor asfaltbeton
gekozen om de eigenschappen functioneel te beschrijven. De traditionele
eigenschappen (Marshallstabiliteit en vloei) worden vervangen door stijfheid,
weerstand tegen vermoeiing, weerstand
tegen permanente deformatie en watergevoeligheid. Met deze eigenschappen is
het gedrag van de mengsels beter te
beschrijven en op den duur ook beter via
modellen te voorspellen. Daarmee worden ook kansen geboden voor innovatie
en productverbetering op het gebied van
asfaltmengsels.

Naam verandert, gedrag niet
Asfalt gaat zich na januari 2008 niet
anders gedragen. Vertrouwde mengsels
met bewezen samenstellingen worden
binnen de kaders van de nieuwe normen
gewoon geproduceerd en toegepast,
alleen worden ze op de markt gebracht
met een andere naam.

- maximum

Vmax7 (7,0 %)
Vmin2 (2,0 %)

- minimum
Water sensitivity

ITSR90 (90 %)

Resistance to abrasion by studded tyres:
Reaction to fire
Temperature of the mixture
Grading (passing)

22,4 mm sieve

140 °C to 180 °C
100 %

16 mm sieve

95 %

11,2 mm sieve

88 %

5,6 mm sieve

62 %

2 mm sieve

40 %

0,500 mm sieve

33 %

0,250 mm sieve

22 %

0,063 mm sieve
Binder content

Voorbeeld
Een steenslagasfaltbeton StAB 0/22 VK 3
voor een onderlaag wordt vanaf januari
2008 op de markt gebracht onder de
naam AC 22 base 40/60.

Abr A40 (40 ml)
Euroclass Cfl **

5,8 %
Bmin 6,0 (6,0 %)

Stiffness
- minimum

Smin1 800 (1 800 MPa)

- maximum

Smax9 000 (9 000 MPa)

Resistance to permanent deformation
- large size device: proportional rut depth

P5 (5,0 %)

- small size device wheel tracking slope

WTSair10,0 (10 mm)

small size device: proportional rut depth

PRDair9,0 (9,0 %)

* Stating test conditions selected in accordance with EN 13108-20.

waarin:
AC
22
base
40/60

: asphaltconcrete (asfaltbeton)
: de maximale korrelgrootte
: toepassing voor onderlaag
: de bitumengrade.

De producent geeft daarnaast op zijn
bijbehorende CE-verklaring de door hem
verklaarde waarden voor stijfheid, weerstand tegen vermoeiing, weerstand
tegen permanente deformatie en watergevoeligheid.

Producenten mogen vanaf januari
2008 geen Europees genormeerd
asfalt op de markt brengen zonder
CE-markering.
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Voorbeeld CE-markering, overgenomen uit
EN 13108-1:2006. Voor Nederland zal de
verklaring er iets anders uitzien omdat
bijvoorbeeld de ‘Resistance to abrasion by
studded tyres’ niet van toepassing is.

Anders dan vertrouwd
wel mogelijk
De Europese normen bieden de mogelijkheid om andere mengsels te ontwerpen met een afwijkende samenstelling
dan de vertrouwde mengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen maar met
functionele eigenschappen die bijvoorbeeld het gebruik als onderlaag mogelijk
maken en mogelijk optimaliseren.
Bijvoorbeeld ten aanzien van stijfheid
of weerstand tegen permanente deformatie.

asfalt

De producent mag deze waarden op zijn
CE-verklaring zetten als:
• Hij kan aantonen dat het type-onderzoek conform de Europese norm uitgevoerd met het betreffende mengsel
de vermelde functionele eigenschappen oplevert.
• Hij een - door een onafhankelijke
instelling - getoetst productiecontrolesysteem hanteert dat voldoet aan de
eisen van de Europese standaard
(FPC Factory Production Control).
Het gehele systeem is opgezet om zeker
te stellen dat de samenstelling van de
asfaltspecie uit het type-onderzoek met
voldoende nauwkeurigheid binnen de
in de FPC gestelde toleranties wordt
geproduceerd. Met het implementeren
van dit systeem voor conformiteit vervallen ook de aspecten in de Standaard
RAW Bepalingen die betrekking hebben
op de asfaltspecie. Daarnaast zullen de
Standaard RAW Bepalingen aangepast
moeten worden aan de nieuwe situatie.
Met name de bepalingen die betrekking
hebben op de kwaliteitsaspecten die bij
de verwerking van belang zijn. Het concept van deze set bepalingen legt het
CROW in de loop van 2007 ter visie.
Gevolgen voor contractafwikkeling
Met de CE-markering verklaart een
producent dat het mengsel voldoet aan
de verklaarde eigenschappen. Dit zijn
de eigenschappen die gelden direct na
productie. Vervolgens moet het asfalt
nog naar het werk worden getransporteerd en worden verwerkt.
Die verwerking (o.a. de verdichting) is
in hoge mate bepalend voor de kwaliteit
die de opdrachtgever wenst. Een kwaliteit die ook in het contract moet zijn

beschreven. Als het eindproduct niet voldoet dan verandert er niets aan de nu al
gangbare afwikkeling tussen de contractpartners. Maar vanwege het uitgebreide
controlesysteem bij de productie (FPC;
Factory Production Control) kan de opleveringscontrole wel eenvoudiger. Zo is
de kans dat een mengsel niet aan de
samenstelling voldoet immers zo klein
dat boorkernonderzoek op de samenstelling overbodig wordt. Dit geldt ook voor
de andere via de CE-markering vastgelegde aspecten, voorzover de verwerking
daar geen invloed op heeft. De verantwoordelijkheid van de producent is wel
toegenomen.
Samengevat
De introductie van de Europese normering heeft als consequenties:
• gedrag asfalt blijft gelijk
• vertrouwde mengsels krijgen een
andere naam;
• alleen asfalt met CE-markering op de
markt kan worden gebracht;
• de eigenschappen van asfalt worden
meer functioneel beschreven;
• alternatieven zijn eenvoudiger te
vergelijken;
• verantwoordelijkheid producent
neemt toe;
• controle bij oplevering wordt beperkt
tot verwerkingsaspecten.
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Opdrachtgever; vraagspecificatie

Aannemer;
- accepteert vraagspecificatie
- vertaalt naar productspecificatie

Asfaltproducent
Typekeuring voldoet aan
productspecificatie

Leverancier grondstoffen
(bitumen, aggregaten)
met CE-markering)

Nee

Alsnog typekeuring uit
(laten) voeren of geen
levering

Ja

Productie volgens FPC

Levering asfalt met CE-markering

Afnemer; aannemer verwerking

Opdrachtgever toetst aan
vraagspecificatie

Voldoet

Nee

Ja

Opdrachtgever
spreekt
aannemer aan

Afronding contract

Onderlinge relaties partijen en positie
CE-marking in het proces.

Vanaf maart 2007 is de website Asfaltnet ‘in de lucht’. Op Asfaltnet kan iedereen informatie over asfalt
plaatsen en de geplaatste informatie raadplegen. Met de techniek is het mogelijk om alle deskundigheid
op het gebied van asfalt te ontsluiten. Daarbij kan gedacht worden aan documenten, personen of
bedrijfsgegevens. Het catalogiseren van al die gegevens vindt automatisch plaats. Of beter gezegd, er
wordt geen tijd besteed aan rubricering en catalogisering want met de internet technologie worden alle
bestanden op de ingegeven zoektermen doorzocht en op mate van relevantie gepresenteerd. Met
geringe inspanning is daarmee alle asfaltkennis en –informatie te verzamelen en toegankelijk te maken.
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Zoeken en beheer
Google en Wikipedia hebben aangetoond dat via het internet kennis kan
worden opgebouwd en toegankelijk kan
worden gemaakt. Via Google wordt uit
vele miljarden documenten snel de
gewenste informatie opgezocht.
Ondanks dat die informatie natuurlijk
wel eerst digitaal op het net moet worden gezet, zijn er onderzoekers die van
mening zijn dat een eigen bibliotheek
overbodig is geworden vanuit het standpunt dat als informatie niet op internet
staat, het niet van belang is.
Digitaliseren van informatie en vervolgens plaatsing op het world wide web is
dus een voorwaarde om er voor te
zorgen dat kennis wordt verspreid.
Wikipedia is een encyclopedie, een
naslagwerk, waar iedereen gegevens kan
plaatsen en de kwaliteit door de deelnemers wordt bewaakt.
Beide aspecten zijn het uitgangspunt
van Asfaltnet waar razendsnel alle gegevens zijn te doorzoeken en de informatie
door de deelnemers wordt geplaatst.
De enige restrictie is dat de gegevens op
Asfaltnet wel asfaltgerelateerd moeten
zijn.
Community concept
Asfaltnet is opgezet als een community
waaraan iedereen kan deelnemen.
Allereerst door informatie te plaatsen.
Dat kan in de vorm van documenten,
bedrijfsgegevens en de persoonlijke
gegevens. Maar ook door deel te nemen
aan het forum. Via het forum kunnen
vragen waarop nog geen informatie op
het internet staan worden behandeld.
Of kan een discussie plaatsvinden.

Via Asfaltnet kunnen bedrijven en
organisaties hun activiteiten bekendmaken. Dat kan via de daarvoor ingerichte gidsen. Op Asfaltnet is een
module geplaatst met nieuws. Evenementen over asfalt zijn er te vinden.
Vacatures bij bedrijven of mensen die op
zoek zijn naar een baan kunnen hun
gegevens plaatsen. En er is een stelling
waar iedereen zijn mening over mag
geven.
Restricties en beperkingen
Asfaltnet is nadrukkelijk beperkt tot
onderwerpen die rechtstreeks verband
houden met het product en de toepassingen van asfalt. Daarom is er een zeef
aangebracht om vervuiling te voorkomen. Na het invoeren van gegevens
verschijnt automatisch het bericht dat
akkoord van de webmaster nodig is voor
het geplaatst wordt. Een andere beperking is het format van aanlevering. Er is
voor gekozen om in de bibliotheek de
volgende bestandtypen toe te laten: .xls,
.pdf, .doc en .ppt. Dus Excell, Acrobat,
Word en Power Point bestanden.
Succes?
Het succes van Asfaltnet wordt bepaald
door de deelnemers. Bij de start heeft
VBW-Asfalt een bodem gelegd met het
plaatsen van een groot aantal uitgaven.
De leden en de donateurs van de vereniging zijn als exposerende bedrijven
geplaatst. We focus, de bouwer en
beheerder van de website, heeft een
grote hoeveelheid aan nieuwsberichten
en vacatures geplaatst. Nu is het aan de
markt, dus aan u, om gebruik te maken
van Asfaltnet.

Werkwijze
Op de homepage van Asfaltnet zijn een
aantal opties mogelijk. Allereerst door
één van de vier cirkels aan te klikken of
naar beneden te scrollen en de berichten
te lezen of via de knoppen aan de linkerzijde de betreffende pagina te openen.
Na het ingeven van een sleutelwoord in
het zoekvenster rechtsboven, verschijnt
na het klikken op ‘GO’ een scherm met
de documenten waarin die zoekterm is
te vinden.
Om deel te nemen aan het forum, gegevens te kunnen plaatsen of te wijzigen is
het nodig in te loggen (rechtsboven). De
eerste keer moet daarvoor linksboven de
aanmelding als lid worden geactiveerd.
Om deel uit te kunnen maken van de
community moeten een aantal contactgegevens worden ingevuld. Daaronder
de beantwoording van de vraag of men
de updates wenst te ontvangen. Het is
de bedoeling de deelnemers per e-mail
updates te sturen over de toevoegingen
en veranderingen.
Voorbeeld: invullen ‘wie is wie’
Na het inloggen verschijnt een scherm
met een aantal items waaronder gegevens zijn in te voeren of te wijzigen.
Onder beheer uw profiel staat ‘Bekijk of
wijzig uw Wie is Wie informatie’. Na aanklikken verschijnt een invulscherm waarop de gegevens kunnen worden ingegeven. Om een foto te plaatsen moet die
eerst in het systeem worden geladen.
Daarvoor kan via ‘bladeren’ het bestand
worden opgezocht. Na ‘upload’ zit het
bestand (de foto) in het systeem en kan
worden geselecteerd*.
De volgende velden zijn relatief eenvoudig zelf in te vullen, waarna aan het eind
nog het voorbeeld kan worden bekeken
en als dat in orde is kan worden opgeslagen. Tussentijds kan via ‘vorige’ worden
teruggegaan om veranderingen aan te
brengen.
* Deze procedure van het toevoegen van
illustraties geldt eveneens voor andere onderdelen van Asfaltnet. Bij het uploaden wordt
de illustratie toegevoegd aan My Gallery, een
persoonlijk te beheren map.

www.asfaltnet.nl
39 | Asfalt nr. 1, april 2007

Mededelingen
E&E congress

• Drivers for good infrastructure

EAPA en Eurobitume organiseren van 21 tot en met 23 mei

• Financing infrastructure in the 21st century

2008 het vierde Eurasphalt & Eurobitume congress. Het con-

• Whole life responsibilities

gres vindt plaats in het Bella Center te Kopenhagen,

• Today’s technical answers

Denemarken.

• Tomorrow Technical opportunities and challenges
• Innovation showcase

Gedurende het congres is er een expositie en zijn er posterpresentaties. Het programma omvat naast de key-note spre-

Meer informatie over deelname, al dan niet met een presen-

kers de volgende sessies:

tatie of als exposant, is te vinden op www.eecongress.org

Asphalt - Roads for Life
Asphalt in figures 2005

Asfaltproductie in Nederland

EAPA heeft het jaarlijkse overzicht van de Europese asfalt-

De totale asfaltproductie van de leden van VBW-Asfalt

markt gepresenteerd in de Asphalt in Figures 2005.

schommelde de afgelopen jaren rond de acht miljoen ton

De gegevens zijn te raadplegen in de bibliotheek van

per jaar. In 2006 is dit volume op bijna tien miljoen ton

www.asfaltnet.nl

uitgekomen.

De onderverdeling naar de diverse soorten vertoont een
redelijk constant beeld. De omvang van de onder- en tussenlagen neemt langzaam af van iets meer dan 65 procent
tien jaar geleden tot iets boven de 60 procent de afgelopen
jaren. Daarin is het aandeel StAB sterk gegroeid en is goed
voor bijna de helft van de totale asfaltproductie. GAB is
daarentegen tot een marginaal product teruggezakt.
Het aandeel van de deklagen is toegenomen tot circa
36 procent.
De overige soorten zijn in de laatste paar jaar naar
ongeveer vier procent marktaandeel opgeklommen.
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Karakteriseren van dunne
asfalt deklagen
Bij het CROW is de uitgave ‘Karakteriseren van dunne asfalt
deklagen’ uitgekomen.
In deze publicatie wordt nader ingegaan op de eigenschappen, de proeven, de proefresultaten en de voor- en nadelen
van de verschillende proeven. Door het formuleren van één
test per relevante eigenschap kunnen marktpartijen de
dunne deklaagproducten met elkaar vergelijken, kunnen
producten worden ontwikkeld of geoptimaliseerd en kan
voor elke specifieke lokale situatie het beste product
worden gekozen.
De publicatie bevat een voorbeeld van een productinformatieblad en in het andere deel een toelichting
met informatie over de systematiek, de proeven en de toe-

Asfalt Kennis Centrum (AKC)
opgericht

passing hiervan.

Twaalf leden van VBW-Asfalt werken in het Asfalt Kennis

De opgestelde systematiek stelt alle partijen die betrokken

Centrum samen om de introductie van nieuwe regelgeving

zijn bij de keuze, beschrijving, aanleg en realisatie van

binnen de bedrijven soepel te laten verlopen. De deelne-

dunne asfaltdeklagen in staat dezelfde taal te spreken.

mende bedrijven verwachten ook dat de samenwerking leidt

Hierdoor kunnen eenvoudig de voor- en nadelen van

tot een efficiëntere ontwikkeling van nieuwe asfaltproduc-

verschillende producten worden bepaald en wordt het

ten en technologiën. Daarmee is het AKC te vergelijken met

mogelijk voor een specifieke lokale situatie de beste keuze

de kwaliteitsdienst/onderzoeksafdeling van de grote bedrij-

voor een product te maken.

ven. Binnen VBW-Asfalt vertegenwoordigt het AKC de deelnemende bedrijven bij de regelgeving.

Daarnaast is een achtergrondrapport opgesteld met een

Het AKC is gevestigd in Ulvenhout met Paul Landa als

samenvatting van de werkzaamheden en afwegingen van

directeur.

de werkgroep. Dit rapport is te downloaden vanaf de
website van CROW.
De publicatie is te bestellen bij het CROW en kost € 48,00.

Meerjarenafspraak energie
efficiency
Uit de rapportage over de resultaten van de energie efficiency
is op te maken dat de groei van de asfaltproductie leidt tot
een hoger gebruik van energie maar anders bekeken ook
een positief effect heeft op de efficiency. Bij de asfaltproductie is circa 90 % van het totale primaire energiegebruik thermische energie, waarbij het grootste deel nodig
is voor het drogen en verwarmen van mineralen en asfaltgranulaat. De energiemaatregelen in het MJA project hebben
geleid tot een jaarlijkse verbetering met als tussenstand
14,5 % in 2005 energie efficiency in het totale productieproces ten opzichte van het peiljaar 1998.
Een groot deel van de bedrijven heeft het vereiste niveau
van energiezorg. Twaalf bedrijven hebben zelfs een
volwaardig energiezorgsysteem, zo blijkt uit de rapportage.
Daarin wordt ook opgemerkt dat de toepassing van
‘lage temperatuur asfalt’ op termijn aanzienlijk energie kan
besparen, maar opdrachtgevers zijn vooralsnog terughoudend in het toelaten van dit nieuwe type asfalt.
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Leden van VBW-Asfalt
april 2007

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

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

Asfaltverwerking Noord B.V.
Postbus 107, 7800 AC Emmen,
tel. 0591-62 25 08. fax 0591-62 78 61

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

Avema Wegenbouw B.V.
Postbus 6, 3790 CA Achterveld,
tel. 0342-45 13 36, fax 0342-45 11 41

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

Ballast Nedam Asfalt B.V.
Postbus 5470, 6802 EL Arnhem,
tel. 026-368 26 09, fax 026-368 26 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Roo B.V.
Sint Gerhardusstraat 238, 7826 CL Emmen,
tel. 0591-62 25 08, fax 0591-62 78 61

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

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

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

Schagen Zwolle B.V.
Postbus 619, 800 AP Zwolle,
tel. 038-477 17 41, fax 038-477 31 62

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

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

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

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

Huberts Wegenbouw B.V.
St. Annastraat 6, 6524 GA Nijmegen,
tel. 024-322 16 44, fax 024-324 07 15

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

Jaartsveld Wegenbouwbedrijf B.V.
Postbus 14, 7064 ZG Silvolde,
tel. 0315-32 51 51, fax 0315-32 88 71

Verhoeve Groep Oost B.V.
Postbus 4, 6997 ZG Hoog Keppel,
tel. 0314-38 11 44, fax 0314-38 20 96

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

Versluys & Zoon B.V.
Dammekant 89/91, 2411 CB Bodegraven,
tel. 0172-61 92 35, fax 0172-61 64 88

Janssen de Jong Infra B.V.
Postbus 6014, 5960 AA Horst,
tel. 077-397 61 00 fax 077-397 61 11

Zeeuwse Asfalt Onderneming
Postbus 8003, 4330 EA Middelburg,
tel. 0118-63 78 00, fax 0118-63 90 37

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

Zwammerdam B.V. Wegenbouw
Postbus 2001, 2470 AA Zwammerdam,
tel. 0172-61 92 32, fax 0172-61 70 03
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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 B.V.
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 B.V.
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 B.V.
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 1594, 1300 BN Almere,
tel. 088-737 75 00, fax 088-737 70 09

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
Wittener Strasse 45,
D-44789 Bochum,
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.N.H. Kool
ir. J.D.R. Sloos
ing. G.W.J. Veenhof

ir. H.A.N. Boomars
ir. H. Roos
ing. E.J. de Jong
C.F. Bussing

Doelstellingen
VBW-Asfalt
VBW-Asfalt is een vereniging van asfaltverwerkende
bedrijven in Nederland.
De vereniging stelt zich ten doel het toepassen
van het product asfalt te bevorderen, alsmede om
als branchevereniging de belangen van haar leden
nationaal en internationaal te behartigen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
• het bevorderen van het positieve imago van het
product asfalt;
• het scheppen van een optimaal klimaat voor een
zo breed mogelijke toepassing van het product
asfalt;
• het bevorderen en het promoten van de mogelijkheden van het product asfalt in de keten van
grondstofproducenten tot en met de eindgebruiker;
• het in nationaal en internationaal verband
bevorderen van de bekendheid van de leden als
maatschappelijk betrokken en verantwoorde
ondernemers.

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt.
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Nederland, Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer,
Telefoon 079-3252225, Telefax 079-3252295, E-mail: info@vbwasfalt.nl, webpagina: http://www.vbwasfalt.org

