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INLEIDING
In het kader van het bestek ON1658 heeft Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
gevraagd aan Heijmans Wegenbouw Noord-Oost om in de rechterrijstrook ter plaatse
van de zuidbaan tussen de knooppunten Grijsoord en knooppunt Waterberg een hoog
stabiele STAB aan te brengen.
A12 HRR 3R-R km. 121.900-124.600
A12 HRR 3R-R km. 124.635-126.128
A12 HRR 3R-R km. 126.177-126.400
Problematiek: In 1997 is de deklaag en tussenlaag vervangen in de korte periode
hierop volgend is er spoorvorming opgetreden. Middels boringen is geconstateerd dat
de tussenlaag was vervormd en de deklaag niet.
Heijmans Wegenbouw Noord-Oost heeft een onderzoek verricht naar de mogelijkheid
om een hoog stabiel STAB mengsel te produceren waarbij asfaltgranulaat bestaande
uit ZOAB 0/11 met polymeerbitumen (Sealoflex) is hergebruikt tot een hoog stabiele
STAB.
Op basis van eerder onderzoek (uitgevoerd door de Dienstkring Weg- en
Waterbouwkunde te Delft in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland)
[1] naar het hergebruik van hoge percentages PMB-ZOAB-granulaat is getracht een
mengsel te produceren dat aan de geschetste verwachtingen voldoet.
In het hiervoor beschreven onderzoek [1] is middels volumetrisch en mechanisch
onderzoek aangetoond dat hergebruik van 40% ZOAB-granulaat met PMB’s tot een
stabieler mengel leidt dan conventionele STAB 0/22 met 50% asfaltgranulaat.
Conclusie uit het onderzoek [1], is dat het geproduceerde stab-mengsel met 40%
PMB-ZOAB-granulaat gunstigere vermoeiingseigenschappen en een hogere weerstand
tegen permanente vervorming heeft.
Opmerking: het asfaltgranulaat dat gebruikt is in het onderzoek had [1] nog een
dusdanige penetratie (pen. 15) dat kon worden volstaan met het toevoegen van een
80/100 bitumen (pen 89) (totaal percentage bitumen 4,5%) om een mengsel te krijgen
dat uiteindelijk een pen heeft van circa 39.
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In het kader van het onderzoek naar een stabieler mengsel dan STAB 0/22
verkeersklasse 4 zijn de volgende stappen door lopen:
Beperkte literatuurstudie
Vooronderzoek
o Onderzoek toegepaste materialen
o Volumetrisch onderzoek
o Verdichtbaarheid
Mechanisch onderzoek
Productie en verwerking
In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van het vooronderzoek, het
mechanisch onderzoek en de productie/verwerking.
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VOORONDERZOEK
In het vooronderzoek zijn de volgende aspecten onderzocht:
Toegepaste materialen
Volumetrisch onderzoek
o Engelsmann methode
o Samenstelling
Verdichtingsonderzoek
o Marshallhamer
o Gyrator
o Herverdichting
Om een goed vergelijk te kunnen maken met betrekking tot de verwachtingen van een
mengsel en de te onderzoeken eigenschappen is te allen tijde een vergelijk gemaakt ten
opzichte van het referentie mengsel, namelijk STAB 0/22 verkeersklasse 4 met 50%
asfaltgranulaat en in het totaal 4,5% bitumen 70/100 op 100% mineraal.

2.1

Toegepaste materialen
Uit het werkvak op de A12 tussen Knooppunt Grijsoord en Knooppunt Waterberg is
ZOAB-granulaat vrijgekomen met Sealoflex bitumen.
Om te bepalen wat de samenstelling is van het ZOAB-granulaat en de eigenschappen
van het teruggewonnen bitumen is vooruit lopend op de werkzaamheden op twee
locaties in de vluchtstrook het ZOAB gefreesd. Op de eerste locatie is alleen de
ZOAB-deklaag gefreesd (samenstelling 1 en 2). Op de andere locatie is gelijktijdig
met de deklaag één centimeter van de tussenlaag meegefreesd (samenstelling 3 en 4).
Van beide locaties zijn de samenstellingen en bitumen eigenschappen bepaald,
bijlage A.
In het kader van het bestek diende een deklaag te worden aangebracht van 5 cm,
hierop is door de aannemer besloten 5 cm van de bestaande verharding te frezen. De
bestaande verharding bestond uit een deklaag van ZOAB 0/11 met PMB en een
tussenlaag van DAB.
Het frezen van het ZOAB is gebeurd met een normale frees waarmee later het gehele
wegvak zou worden gefreesd, dit ter voorkoming van niet vergelijkbare
samenstellingen ten behoeve van het vooronderzoek en de definitieve situatie.
Opmerking: bij het hergebruik van ZOAB-granulaat in hoge percentages kan mogelijk
het gevaar ontstaan dat het fijne materiaal in het ZOAB-granulaat in de
paralleltrommel gaat aankoeken. Vanwege dit aspect is gekozen om 1 cm van de
onderlaag mee te frezen en daarmee mogelijk dit probleem te voorkomen.
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Samenstellingen zijn bepaald op de volgende materialen en weergegeven in tabel 1 en
tabel 2:
ZOAB-granulaat met 1 cm onderlaag (=DAB*)
Brekerzand
Morene steenslag
Wigras 40k
Productiestof

Zeef
C16
C11.2
C8
C5.6
C4
2 mm
500µm
180µm
63µm
Vulstof
Bitumen
Penetratie
(1/10 mm)
Verwekingspunt
(oC)
Penetratieindex
Bitumenmodificatie

ZOAB
+ onderlaag
no.3
%
cumulatief
0,0
0,7
30,8
56,7

% per
fractie

ZOAB
+ onderlaag
no.4
%
cumulatief
0,0
0,2
26,8
54,9

% per
fractie

ZOAB
+ onderlaag
Gemid.
%
cumulatief
0,0
0,5
28,8
55,8

79,1

77,3

78,2**

87,8
91,8
94,7

86,0
90,8
94,0

86,9
91,3
94,4

5,3
4,6
8*

6,0
4,7

% per
fractie

5,7
4,7***

87,6 *
1,5*
Ja

Ja

Tabel 1: samenstelling asfaltgranulaat
* In het onderzoek [1] had het asfaltgranulaat een pen van 15, R&K 78 en een PI van 1,5. De bepaling
van de penetratie en penetratieindex is in enkelvoud uitgevoerd.
** Het percentage steen bestaat uit 1 cm tussenlaag DAB 0/16 (gewenst percentage steen van 60%) en 4
cm ZOAB 0/11 (gewenst percentage steen van 85%) dit leidt tot een theoretisch percentage steen van
circa 80%. Rekeninghoudend met een percentage breuk door het frezen kan worden geconcludeerd dat
het percentage steen aan de verwachting voldoet.
*** Het percentage bitumen uit 1 cm tussenlaag DAB 0/16 (gewenst percentage bitumen van 6,2%) en
4 cm ZOAB 0/11 (gewenst percentage bitumen van 4,5%) dit leidt tot een theoretisch percentage
bitumen van circa 4,8%. Rekeninghoudend met een verlies bij terugwinning kan worden geconcludeerd
dat het percentage bitumen aan de verwachting voldoet.
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C16
C11.2
C8
C5.6
C4
2 mm
500µm
180µm
90µm
63µm
< 63µm
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Morene
16/22
% cumulatief
7,4
89,2
97,4
98
98,2

Morene
11/16
% cumulatief

Morene 8/11

Brekerzand

Vulstof

% cumulatief

% cumulatief

% cumulatief

8,9
86,5
96,8
97,3

0,0
8,0
90,
99,8

98,7

98,4

99,8

12,2

0,0

61,7
84,8
99,9
0,1

99,8
0,2

99,9
0,1

97,5
2,5

Bitumengetal
Dichtheid

9,1
15,8

48,0
2675

2675

2675

2665

2580

Tabel 2: toegevoegde mineralen

2.2

Volumetrisch onderzoek
Het toe te passen volumetrisch mengselontwerp is gebaseerd op Voskuilen Westera,
die hiertoe de principes over vullingsgraag van P. Verbert [4] hebben toegepast.
Het te ontwerpen STAB mengsel is een zogenaamd steenzandskeletmengsel. Voor
dergelijke mengsels wordt de stabiliteit van het asfaltmengsel gewaarborgd door het
steenzandskelet. Het steenzandskelet wordt gevormd door het korrel-op-korrel contact
van zand: de mortel, waarin de stenen zich bevinden ( = bitumen + vulstof) wordt
hierbij als bindmiddel beschouwd. De stenen vervormen niet en leveren daarom een
bijdrage aan de stabiliteit van het steenzandskelet.
Voor het tot stand komen van korrel-op-korrel contact van het steenzandskelet zal het
volume van de mortel kleiner moeten zijn dan de holle ruimte die wordt gevormd door
het zandskelet. Deze holle ruimte wordt voornamelijk bepaald door de korrelvorm en
korrelverdeling van het zand en deels door het opruimende effect veroorzaakt door de
steen/zandfractie. Het is in dit verband dan ook beter te spreken over de holle ruimte
van het steen-zandskelet.
Voor het volumetrisch ontwerpen wordt als uitgangspunt genomen dat de holle ruimte
van het steen-zandskelet niet overvuld mag zijn met mortel.
Is het volume aan mortel kleiner of groter dan de beschikbare holle ruimte in het
steenzandskelet, dan is vullingsratio respectievelijk negatief of positief.
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(volume mortel HR st/zandskelet)
( HR st/zandskelet)
Op basis van resultaten van eerder onderzoek [4, 8] en overleg met J. Voskuilen van
de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is er voor gekozen een mengsel te ontwerpen
waar de vullingsratio rond de -10% ligt. Namelijk uit het eerder uitgevoerd onderzoek
is gebleken dat de vervormingseigenschappen daar optimaal zijn voor het te ontwerpen
mengsel met mogelijk betere eigenschappen tegen vervorming.
Vullingsratio =

Engelsmann methode
Aan de hand van het gewenste percentage hergebruik (40%), de samenstellingen van
de zandfractie van het asfaltgranulaat en de zandfractie van het toe te passen zand zijn
verschillende mengverhoudingen onderzocht middels de Engelsmann methode.
Deze mengverhoudingen zijn onderzocht en hebben er toe geleid dat er circa 35 m/m%
brekerzand wordt toegevoegd op 40 m/m% asfaltgranulaat.
Dit mengsel van het zand van het asfaltgranulaat en brekerzand leidt tot een steenzandskelet holle ruimte percentage van circa 33 v/v%.
Beproevingsmethode Engelsmann [4, 7]
In afwijking van [7] zijn de volgende proefcondities aangehouden:
Massa ten behoeve van proef 200 gram
Verdichting 100.000 slagen
Verdichting zonder bovenbelasting (stempel)
In figuur 1 is het effect weergegeven wanneer een hoger percentage bitumen (totaal
oud + nieuw) wordt toegepast bij een gelijkblijvende verhouding zand en
asfaltgranulaat.
Vullingsratio
5
0
Vullingsratio

2.2.1

-5

4

4.5

5

5.5

-10

6
Vullingsratio

-15
-20
-25
Bitumenpercentage

Figuur 1: vullingsratio t.p.v. percentage bitumen*
* Het percentage bitumen is inclusief het percentage bitumen uit het asfaltgranulaat
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Samenstelling
Aan de hand van het Engelsmann onderzoek zijn een aantal mengsels onderzocht met
verschillende samenstellingen. Vooral is gezocht in de variatie van het
bitumenpercentage, type bitumen en daarmee de mogelijke gevolgen voor de
mechanische eigenschappen.
Tevens is middels het toevoegen van een additief (Sasobit) getracht de
verdichtbaarheid van het mengsel te verbeteren.

Mengtemperatuur
Verdichtingstemperatuur

70/100
160 oC
150 oC

Cariphalt XS
175 oC
165 oC

Tabel 3: productie en verwerkingstemperatuur mengsels

Om een indruk te krijgen is gekeken naar de volgende aspecten is op
marshallproefstukken de volgende onderzoeken uitgevoerd:
- Marshallstabiliteit;
- Marshall vloei;
- Holle ruimte proefstuk.
De verschillende samenstellingen zijn te alle tijde vergeleken met de eigenschappen
van een STAB 0/22 met 50% PR. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande
tabellen 4, 5 en 6.
Marshallstabiliteit (*1000) (n=4)
Bitumenpercentage
4
4.5
5
5.5
(v/v%)
15,73
15,8
14,01 13,11
stab 50%
13,59 14,16 15,61
70/100
17,99
15,1
15,79
cariphalt XS
-

6
14,7
16,07

Tabel 4: marshallstabiliteit t.o.v. bitumenpercentage
Marshallstabiliteit
19
stab 50%

18

70/100

marshallstabiliteit

2.2.2
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17

cariphalt XS

16
15
14
13
12
4

4.5

5
bitumen percentage

5.5

6

Figuur 2: marshallstabiliteit t.o.v. percentage bitumen in mengsel (oud + nieuw)
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Marshall vloei (n=4)
bitumenpercentage
4
4.5
5
(v/v%)
2,2
2,5
2,7
stab 50%
2,4
2,6
70/100
2,5
2,5
cariphalt XS

5.5

6

3
2,6
2,8

2,8
3

Tabel 5: marshallvloei t.o.v. bitumenpercentage
Marshallvloei
3.1
stab 50%

2.9

70/100

marshallvloei

cariphalt XS

2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
4

4.5

5
bitumen percentage

5.5

6

Figuur 3: marshallvloei t.o.v. percentage bitumen in mengsel (oud + nieuw)
Holle ruimte (n=4)
bitumenpercentage
4
4.5
(v/v%)
7
5,7
stab 50%
10,4
70/100
10,5
cariphalt XS

5

5.5

6

5
9
9,1

4
6,9
7,2

6,1
6,4

Tabel 6: holle ruimte t.o.v. bitumenpercentage
Holle ruimte
11
stab 50%

holle ruimte (%v/v)

10

70/100

9

cariphalt XS

8
7
6
5
4
3
4

4.5

5
bitumen percentage

5.5

Figuur 4: holle ruimte t.o.v. percentage bitumen in mengsel (oud + nieuw)

6
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Verdichting in de praktijk
Omdat de verwachting was dat het mengsel mogelijk moeilijk te verdichten was
vanwege het stijve bitumen van het ZOAB-granulaat en het lage percentage nieuw toe
te voegen bitumen is een additief toe gevoegd die mogelijk de mengsel viscositeit
verlaagt. Middels het additief SASOBIT (Bijlage C) bestaat de mogelijkheid de
viscositeit te verlagen waardoor mogelijk met hetzelfde percentage bitumen een betere
verdichting wordt behaald.
SASOBIT®: Organische additief in de vorm van een synthetische parafine
Sasobit vermengd met bitumen bij een temperatuur van 100 0C, hierdoor wordt de
viscositeit van het bitumen verlaagt. Onder 100 oC kristalliseert de was, wat mogelijk
ten goede komt aan de spoorvormingsweerstand.
Omdat in dit onderzoek voor aanleg te bepalen wat de verwachting is met betrekking
tot de verdichting in de praktijk is de gyrator (PINE) AFG1C gebruikt.
Instellingen gyrator:
- Mallen ∅150 mm
- Gyratorsnelheid 30 omwentelingen per minuut
- Inwendige hoek 0.85o
- bovenbelasting 600 kPa
In figuur 5 en figuur 6 staat grafisch weergegeven het effect op de verdichting
(bepaald middels de gyrator) van het toevoegen van 4% Sasobit op een totaal van 4,5
% bitumen (Cariphalt XS of 70/100) (inclusief bitumen asfaltgranulaat).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het effect van het toevoegen van Sasobit maar
een beperkte verbetering oplevert voor de verdichtbaarheid. Het vermoeden dat het
mengsel zich moeilijker laat verdichten komt mogelijk voort uit:
- hardere bitumen die aanwezige is in het gebruikte asfaltgranulaat,
- 100% brekerzand toegevoegd in plaats van grofzand.
Opmerking: bij het verdichten van het mengsel met Cariphalt XS is tijdens het
mengproces mogelijk iets verkeerd gegaan, hierdoor is het verschil tussen het
referentiemengsel en het mengsel met Sasobit dusdanig, dit zal in de werkelijkheid
dichter bij elkaar liggen.

Mengtemperatuur
Verdichtingstemperatuur

70/100
160 oC
150 oC

Tabel 7: productie en verwerkingstemperatuur mengsels

Cariphalt XS
175 oC
165 oC
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Ontwikkeling dichtheid t.o.v. gyraties

70/100
+saso

Ref 70/100

2350

70/100

Dichtheid (kg/m3)

2325

referentie 70/100

referentie 70/100
2300

70/100 - 30.1-3.5

70/100 - 30.1-3.5
2275

70/100+saso - 30.1-3.5

70/100+saso - 30.1-3.5
2250
0

50

100

150

200

250

300

Gyraties (n)

Figuur 5: verdichting mengsel met 70/100 en/of Sasobit
* percentage bitumen van de onderzochte mengsels bedraagt in totaal 6,0%, met uitzondering van het
referentiemengsel 4,5%.

Ontwikkeling dichtheid t.o.v. gyraties

Ref 70/100
2350

Cariphalt Xs
+ Saso

Dichtheid (kg/m3)

2325

Cariphalt XS

2300

referentie 70/100
referentie 70/100
2275
cariphalt - 30.1-3.5
cariphalt+saso - 30.1-3.5
cariphalt+saso - 30.1-3.5
2250
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Gyraties (n)

Figuur 6: verdichting mengsel met cariphalt en/of Sasobit
* percentage bitumen van de onderzochte mengsels bedraagt in totaal 6,0%, met uitzondering van het
referentiemengsel 4,5%.
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Samenstelling mengsel
Uiteindelijk heeft het geheel aan vooronderzoek geleid tot de volgende samenstelling
van het mengsel om nader te onderzoeken in het mechanisch onderzoek.
Zeef
Wigras 40K
Productiestof
Brekerzand
Steen < 2 mm
Fractie op 2 mm

%
cumulatief
2,21%
1,00%
35,02%
0,32%
0,18%

Fractie op C22,4
Fractie op C16
Fractie op C11,2
Fractie op C8
Fractie op C5,6
Asfaltgranulaat

0,74%
9,26%
9,93%
1,26%
0,08%
41,88%

Bitumen

2,62%
3,12%
3,62%
4,12%

Tabel 8: mengsel samenstelling t.b.v. mechanisch onderzoek

Gekozen is om een hoger percentage bitumen toe te passen in het mechanisch
onderzoek dan 4,5% omdat gevreesd wordt dat het bitumen dat aanwezig is in het
ZOAB-granulaat geen tot weinig waarde nog heeft voor de mechanische
eigenschappen en het zich beperkt of niet zal vermengen met de nieuw toegevoegde
bitumen. Het bitumen kan en wordt voornamelijk beschouwd als black rock.
Op basis van het vooronderzoek is niet duidelijk vast te komen staan dat Sasobit een
positieve of negatieve bijdrage levert aan de eigenschappen (weerstand tegen
spoorvorming en verwerkbaarheid). Daarom is besloten om in het mechanische
onderzoek Sasobit nog wel mee te nemen, dit om een goede beslissing te kunnen
nemen of Sasobit een bijdrage levert aan de eigenschappen (weerstand tegen
spoorvorming en verwerkbaarheid).
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MECHANISCH ONDERZOEK
De weg (A12 knooppunt Grijsoord – Waterberg) vertoont nu in de rechterrijstrook
enige spoorvorming, dit ten gevolge van de grote hoeveelheid vrachtverkeer over dit
wegvak. Om spoorvorming te beperken, te voorkomen wordt gezocht naar een
mengsel met een hogere vervormingweerstand en stijfheid als het huidige mengsel dat
aanwezig is in het wegvak.
Om een goed vergelijk te kunnen maken met betrekking tot de verwachtingen van een
mengsel en de te onderzoeken eigenschappen is te allen tijde een vergelijk gemaakt ten
opzichte van het referentie mengsel, namelijk STAB 0/22 verkeersklasse 4 met 50%
PR en in het totaal 4,5% bitumen 70/100 op 100% mineraal.

3.1

Onderzoek
Om het gedrag van het mengsel zo goed mogelijk te kunnen voorspellen in de weg
zijn de volgende eigenschappen onderzocht middels de volgende proeven:
- Stijfheid middels de monotone indirecte trekproef
- Vervormingweerstand bepaald middels de cyclische triaxiaal proef
- Duurzaamheid bepaald middels de (retained) indirecte trekproef
Deze hebben tot doel een goede inschatting te kunnen maken van het gedrag van het
mengsel, in de weg (A12 tussen Knooppunt Grijsoord en Knooppunt Waterberg).
Aan de hand van het vooronderzoek is gekozen om de volgende mengsels te
onderzoeken (bijlage B):
- Proefstuk code 1455:
Referentiemengsel: STAB 0/22 met 50% PR met 70/100;
PR (1 deel ZOAB 0/16 + 2 delen ander asfaltgranulaat, standaard in de
asfaltcentrale Doetinchem)
- Proefstuk code 1456:
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen;
- Proefstuk code 1457:
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen met Sasobit
(4% in totale bindmiddel);
- Proefstuk code 1458:
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS;
- Proefstuk code 1459:
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS met Sasobit.
(4% in totale bindmiddel);
Alle mengsels zijn geproduceerd met een bitumenpercentage van 6%, met
uitzondering van het referentiemengsel dat geproduceerd is met een
bitumenpercentage van 4,5%.
De aangegeven proefstuk code in het onderzoek is overeenkomstig Bijlage B en
zal als kenmerk voor een mengsel worden gehanteerd in het rapport.
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Het PR gebruikt in het referentiemengsel bestaat uit een deel ZOAB-granulaat en
twee delen ander asfaltgranulaat (onderlagen). De inweegstaten van de hiervoor
weergegeven mengsels zijn weergegeven in bijlage B.

Van alle mengsels zijn platen gemaakt (NPC), hieruit zijn proefstukken genomen.
- Alle proefstukken hebben een diameter van 100 mm
- Hoogte plaat 6 cm
- Afmetingen plaat 30*60 cm
3.1.1

Instellingen monotone indirecte trekproef
Opstelling
Indirecte trekproefopstelling op servo-hydraulische bank met
dubbelwerkend vijzel en elektronisch regel- en dataacquisitie-systeem
Doel
Bepaling éénmalige sterkte
Norm
prEN 12697-23 en prEN 12697-12
Uitvoering
Verplaatsingsgestuurd, helling, 0.85 mm/s.
Temperaturen
20°C*
Conditionering
Wel en niet blootgesteld aan vocht volgens de methode
beschreven in prEN 12697-12 (retainen).
Proefstukafmetingen Diameter: 100 mm, hoogte: ±30 mm
10 per materiaal, 50 totaal
Aantal proefstukken Per materiaal 5 wel en 5 niet geretained. 0 reserve
Einde proef
Terugval kracht naar nul of permanente vervorming groter
dan 17 mm
* Gewenst is de invloed van het onthechting van de bitumen van de steen onder de
invloed van water te bepalen. Om te voorkomen dat bij het materiaal waarbij geen
blootstelling aan het water is opgetreden er breuk van de steen optreedt en dus
verminderde invloed van het beschadigend effect van water geconstateerd wordt,
wordt er een proeftemperatuur gekozen die wat hoger ligt (waardoor breuk in ieder
geval in het bitumen of in het hechtvlak bitumen steen ligt).

3.1.2

Instellingen herhaalde triaxiaal proef
Opstelling
Triaxiaalopstelling op servo-hydraulische bank met
dubbelwerkend vijzel en elektronisch regel- en dataacquisitiesysteem
Proefopstelling
Triaxiaalopstelling met ∅100 mm opstelling
Norm
prEN 12697-25 B
Uitvoering
Krachtgestuurd
Signaalvorm
Blokpuls van 0.2 sec en rusttijd van 0.8 sec
Temperaturen
40 oC
Opsluitspanning
0.15 MPa
Cyclische druk
0.6 MPa (dus piekwaarde: 0.75 MPa)
Proefstukafmetingen 100 mm diameter, 60±1 mm hoog
Aantal proefstukken
3 per materiaal, 12 totaal
Einde proef
Bij meer dan 6% vervorming of na 10.000
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3.2

lastherhalingen
Gegevens verkregen proefstukken

Proefst.
Code
1455-1
1455-4
1455-8
gemid
1456-1
1456-4
1456-8
gemid
1457-1
1457-4
1457-8
gemid
1458-1
1458-4
1458-8
gemid
1459-1
1459-4
1459-8
gemid
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Diam
Gem.

Hoog
Gem.
proefstuk

[mm]
104,7
104,7
104,7

[mm]
57,3
59,2
57,5

104,7
104,8
104,7

59,0
58,7
59,2

104,8
104,4
104,7

58,8
59,7
58,3

104,4
104,4
104,4

57,9
57,3
57,8

104,4
104,4
104,5

58,5
58,2
59,3

Verdichtings Holle
graad2
ruimte1

Dichtheid

[kg/m3]
2397
2398
2408
2401
2343
2328
2323
2331.3
2350
2317
2335
2334.0
2316
2331
2360
2335.7
2369
2351
2340
2353.3

Mengsel
(n=1)
[kg/m3]

Naherverd
[kg/m3]
2396

2490

2351
2448

2371
2409 3

2345
2438

2372
2432

[%]
100,0
100,1
100,5
100,2
99,7
99,0
98,8
99.2
99,1
97,7
98,5
98.4
98,8
99,4
100,6
99.6
99,9
100,9
99,5
100.1

[%]
3,7
3,7
3,3
3,6
4,3
4,9
5,1
4.8
2,4
3,8
3,1
3.1
5,0
4,4
3,2
4.2
2,6
3,3
3,8
3.2

1: Op basis van dichtheid mengsel van proefstuk 14xx-4 van hetzelfde mengsel
2: Op basis van de dichtheid na herverdichten (marshall) van proefstuk 14xx-1 na uitvoering
triaxiaalproef. Verbrijzeling van aggregaat in het proefstuk wordt niet verwacht.
3: Deze waarde is wat lager dan verwacht. Orde-grootte wordt verwacht op 2435 kg/m3. Dit zorgt voor
ongeveer 1% meer holle ruimte.
Tabel 9: gegevens proefstukken

Commentaar met betrekking tot de gemaakte platen:
- KOAC•NPC komt na herverdichting van het materiaal waarmee de platen zijn
gemaakt op een andere referentie-dichtheid. Dit verschilt aanzienlijk met de
opgegeven waarden (Bijlage 2).
- Als gevolg van een te lage waarde voor de referentie-dichtheid is de dichtheid
waarop in de plaat gestuurd wordt te laag. Ervaring (KOAC-NPC) uit het verleden
geeft aan dat het maken van een plaat met een over de plaat uniform te lage
verdichtingsgraad bijna ondoenlijk is. In dit geval blijken dichtheden over de plaat
sterk te variëren. Dit verklaart ook de gevonden variaties binnen sommige platen.
- Er zijn alvorens de platen te vervaardigen geen Marshall tabletten bij KOAC-NPC
geslagen.
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Conclusie met betrekking tot verdichting en vullingsgraad:
- Mengsels met Sasobit hebben een hogere referentiedichtheid dan mengsels zonder
Sasobit, dit betekent dat de mengsels zonder Sasobit moeilijker te verdichten zijn.
Dit betekent tevens een verschil in vullingsgraad. Namelijk Sasobit verlaagt de
mengselviscositeit hierdoor hebben deze mengsels een hogere vullingsratio. Dit
kan leiden tot overvulling van het steenzandskelet waardoor mogelijk het mengsel
een deel van zijn stabiliteit en weerstand tegen vervorming verliest. Meer
veiligheid wordt bewerkstelligd door het verlagen van de vullingsratio.
3.3

Watergevoeligheid mengsels (retained index) (T = 20 oC)
Mengsel

Mengsel code

Referentie
70/100
70/100+ saso
Cariph
Cariph + saso

1455
1456
1457
1458
1459

Sterkte retained
(MPa)
1,64
1,24
1,45
1,66
1,57

Sterkte
(MPa)
1,77
1,45
1,61
1,76
1,58

Retained index
(%)
92,7
85,5
90,1
94,3
99,4

Tabel 10: watergevoeligheid mengsels

Conclusie met betrekking tot de duurzaamheid van de mengsels:
- Mengsels met ZOAB granulaat geproduceerd met Cariphalt XS gedragen zich
sterker en hebben een hogere retained index dan de mengsels geproduceerd met
70/100 bitumen.
- Sasobit heeft een positieve invloed op de retained index, echter er kan niet
geconcludeerd worden dat het een positief effect heeft op de stijfheid.
- In de Europese norm prEN13108-1 voor asphaltconcrete wordt gesteld dat de
retained index afhankelijk van de voor een mengsel gestelde eis minimaal 80% of
90% dient te zijn. Deze laatste (90%) is de hoogst geldende eis in deze norm,
hieraan wordt door bijna alle mengsel aan voldaan.
- Van de proefstukken is een gelijke groep samengesteld qua dichtheid proefstuk
voor het retainen en niet-retainen.
3.4

Stijfheid (monotone indirecte trekproef) (T = 20 oC)
Mengsel

Mengsel code

Stijfheid retained
(kN/mm)*

Stijfheid
(kN/mm)*

Retained
index
(%)

Referentie
70/100
70/100+ saso
Cariph
Cariph + saso

1455
1456
1457
1458
1459

9,99 (1,47)
6,6 (0,64)
9,1 (1,62)
9,3 (1,79)
10,4 (1,53)

10,8 (0,93)
8,9 (0,14)
10,5 (1,28)
11,1 (0,98)
10,9 (1,49)

92,5
74,2
86,7
84,5
95,4

Tabel 11: stijfheid van mengsels
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* Stijfheid is een indicatieve waarde. Het is de helling aan het begindeel van het
krachtverplaatsingsdiagram, waarbij rekening gehouden is met:
- aanloopeffecten door wegdrukken spelingen;
- niet lineariteiten bij bezwijken. De helling is bepaald tot ongeveer 50% van de
sterkte.
** Tussenhaakjes is de standaard deviatie weergegeven.
Om stijfheden te verkrijgen in MPa uit de splijtproeven zou je de waarden kunnen
vermenigvuldigen met α/ho. De grootte van deze factor is (voor de gebruikte diameter
en hoogte van de proefstukken) is 0,122.
Conclusies met betrekking tot de stijfheid:
- Sasobit leidt tot een beperkte stijfheidtoename ten opzichte van het gelijke
mengsel zonder Sasobit.
- Cariphalt XS zorgt ervoor dat het mengsel stijver acteert ten opzichte van het
referentiemengsel en het mengsel met 70/100 bitumen.
Bijlage B: De energiewaarde is gebaseerd op de volume-energie. (Oftewel: Bepaal de
oppervlakte onder het kracht-verplaatsingsdiagram en deel dit door de volume van het
splijtproefstuk). Energie: Nmm, Inhoud: mm3. Dus N/mm2.
3.5

Vervormingweerstand (herhaalde triaxiaal proef)

Mengsel
A
code
1455
7429
(gemid)
(stdev)
742
1456
8168
(gemid)
(stdev)
979
1457
8812
(gemid)
(stdev) 1442
1458
12045
(gemid)
(stdev) 4314
1459
11363
(gemid)
(stdev) 2060

b

ηperm

ε10

ε100

ε1000

ε10000 ε1000r

B

a

0,165

0,557

28148 237058

7784

14718 23548

33531

23228

0,014

0,225

3658

81450

583

1319

2035

3563

1936

0,130

0,668

20990 244387

8175

14055 20416

27058

20024

0,010

0,505

3127

128893

556

1086

1463

1983

1287

0,169

0,713

33864 170573

6537

16277 28942

40670

28308

0,006

0,102

4518

23798

804

2415

4047

5510

3944

0,119

0,486

29916 258293

9046

18042 27113

34578

26722

0,027

0,135

7625

62241

2328

4805

7020

8716

6899

0,141

0,614

34496 195678

7078

18582 30557

40374

29848

0,008

0,022

4572

299

2553

4736

4011

7045

4231

Tabel 12: vervormingweerstand onderzochte mengsels

Visueel zijn de resultaten in Figuur 7 grafisch weergegeven. De onderbroken lijnen
(één proefstuk uit de groepen 1455 en 1456) is een proef, waarbij gedurende de proef
de steundruk is teruggevallen tot een te laag niveau. De proef is vervolgens gestopt en
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na herstel weer opnieuw opgestart. Het blijkt dat deze onderbreking weinig effect heeft
op het proefresultaat.
De αkruip waarde is gelijk aan de ‘a’-waarde in de aangegeven rapportage.
Conclusies met betrekking tot de vervormingsweerstand:
- spreiding in de resultaten van de triaxiaal proef bij de mengsels met Cariphalt XS
is groot en leidt tot moeilijke interpretatie van het resultaat; Het is niet
ongebruikelijk bij triaxiaal proeven dat grote afwijkingen optreden in de resultaten.
- Mogelijke variaties in dichtheid hebben geleid tot spreiding in de resultaten.
Afgeleide karakteristieken
Uit de gemeten vervormingen is het rekverloop als functie van het aantal
lastherhalingen bepaald en voor ieder proefstuk afzonderlijk weergegeven. De rek is
uitgedrukt in [µm/m] en is als volgt berekend:
ε n = 10 6 *

(h0 − hn )
h0

waarin :
ε n : rek na N lastherhalingen [ µm / m]
h0 : initiele hoogte [mm]
hn : hoogte na N lastwisselingen [ mm]

De volgende relatie tussen vervorming en aantal lastherhalingen zijn gebruikt:
log ε n = log A + b * log N , gefit vanaf 100 lastherhalingen tot 10.000 lastherhalingen.
ε n = a + b * N , gefit op het lineaire gedeelte, gekozen om et fitten vanaf 4000 tot
10.000 lastherhalingen.
σ −σh
η1 = −v6
gebaseerd op de lineaire fit door de data waarin:
10 * a * 5
ε n = Re k na N lastherhalingen [ µm / m]
A = Parameter [ µm / m]
B = Parameter [−]
a = Parameter [ µm / m]
b = Parameter [ µm / m]
N = Aantal lastherhalingen [−]

σ v = Vertikale piekspanning [ MPa]
σ h = Horizontale piekspanning [MPa]
t = Tijd [ s ]

η1 = Parameter voor spoorvor min gsgevoeligheid te gebruiken in VEROAD berekeningen [ MPa * s ]
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Tenslotte zijn verder nog bepaald:
ε x = De rek na ' x ' lastherhal ingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een berekende en een gemeten rek. De
berekende rek is gebaseerd op de logaritmische fit. De gemeten rek is bepaald uit de
grafiek.

Figuur 7: Overzicht resultaten triaxiaalproeven

Cariphalt + saso

Cariphalt

70/100 + saso

70/100
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Ref 70/100
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Algemene conclusie mechanisch onderzoek
Naar aanleiding van het mechanisch onderzoek en vooronderzoek zijn de volgende
conclusie getrokken:
Sasobit heeft enig maar beperkt effect op de verwerking (verlaging mengsel
viscositeit) en verdichtbaarheid van de mengsels (zie mechanisch onderzoek).
Vanwege het beperkte effect en de beperkte tijd tussen uitvoering en het
onderzoek is geconcludeerd dat het toevoegen van Sasobit geen meerwaarde had.
De holle ruimte en daarmee de vullingsgraad zit bij het hoge percentage bitumen
op het kritische gebied van gevuld tot overvuld zijn, mogelijk hierdoor kan in
praktijk een ongewenste situatie ontstaan die kan leiden tot het eerder optreden
van deformatie; Een lager percentage bitumen is gewenst.
Cariphalt XS zorgt ervoor dat het mengsel stijver acteert ten opzichte van het
referentiemengsel en het mengsel met 70/100 bitumen, hieruit is geconcludeerd
dat een mengsel vervaardigt met Cariphalt XS in de praktijk een beter gedrag zal
vertonen dan een mengsel vervaardigd met 70/100 bitumen.
Vanwege de mogelijke spreiding in het asfaltgranulaat, kan mogelijk het
mengsel tegen het punt aan komen van overvulling. Cariphalt XS biedt vanwege
zijn specifieke bitumeneigenschappen tot het beperken van het risico
spoorvorming.
Uit alle voorgaande onderzoeken en bevindingen is geconcludeerd dat het volgende
mengsel (zie tabel 13) wordt geadviseerd voor de locatie A12 tussen Knooppunt
Grijsoord en Knooppunt Waterberg en voldoet aan de vraag gesteld door
Rijkswaterstaat, namelijk het aanbrengen van een mengsel met een hogere weerstand
tegen vervorming in de tijd.
Op zeef
C 31.5
C 22.4
C 16
C11.2
C8
C5.6
2 mm
63 µm

% m/m
0,0
2,0

Steenslag 11/16
Steenslag 16/22

11,6
10,1

Brekerzand

35,2

Wigras 40K
Productiestof

2,1
1,0

Asf. granulaat
Bitum. Uit asf. gran
Cariphalte XS

40
1,9
3,6

18,8

56,4
93,7

Tabel 13: samenstelling STAB 0/22 40% PR Cariphalte (5,5% totale bitumen percentage)
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UITVOERING A12 GRIJSOORD-WATERBERG
Locatie wegvakken:
A12 HRR 3R-R km. 121.900-124.600
A12 HRR 3R-R km. 124.635-126.128
A12 HRR 3R-R km. 126.177-126.400
Productie:
2093.680 + 2036.801 = 4130.481 ton STAB 0/22 met polymeerbitumen verwerkt.
Tijdens de productie is een intensieve controle uitgevoerd op de samenstelling, tevens
is na aanleg op de boorkernen onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling, dichtheid
en holle ruimte. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.

C31.5
C22.4
C16
C11.2
C8
C5.6

Rapportage
productiecontrole
(specie)
Gemiddeld
% cum
0,0
0,3
10,7
23,8
38,3
46,0

2mm
63µm

55,8
94,1

2,9
0,4

54,2
94,0

5,2
0,8

56,4
93,7

Bit (%)
Dichtheid *
(kg/m3)
Hr (%V/V) *
Aantal
analyses

5,3

0,2

5,3

0,4

5,5

2303,4

15,6

2336,3

24,6

6,3

0,6

5,4

1,2

Boorkernonderzoek
stdev

Gewenst

gemiddeld
% cum

stdev

0,0
0,8
3,2
2,0
3,9
3,1

0,0
8,1
20,8
33,2
42,9

0,0
3,6
5,9
6,1
6,0

18,8

n=11

2

n=13

Tabel 14: gemiddelde samenstelling van de productiecontrole en boorkernonderzoek

* Bepaald op marshallproefstukken

STAB 0/22 40% PR
Cariphalte

Dichtheid proefstuk
(kg/m3)
(n=7)

H.R. (%v/v)
(n=7)

Vullingsgraad
(n=7)

2303 (16)

6,3 (0,6)

65 (3)

Tabel 15: Gemiddelde eigenschappen mengsel middels productiecontrole
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40% PR
Cariphalte
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Dichtheid
proefstuk
(kg/m3)
(n=18)

Dichtheid
mengsel
(kg/m3)
(n=1)

H.R. (%v/v)
(n=18)

Referentie
dichtheid
(kg/m3)
(n=10)

Verdichtingsgraad
(%)

2333 (27)

2455

5.0 (1.1)

2337 (9)

99,8 (0,9)

Tabel 16:Boorkernenonderzoek conform proef 67, 66 t/m 69 en 152

Uitvoering en verwerkbaarheid
Tijdens de uitvoering is gebleken dat de verwerking goed was, hier zijn omtrent geen
problemen geconstateerd.

Project 1504607
Vught, december 2004

5.

23 van 23

AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van het onderzoek en de uitvoering worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
- Het wegvak dient te worden opgenomen in het DWW proefvakkenbestand en te
worden gemonitoord op spoorvorming
- Achteraf onderzoek doen naar de mate van menging van het oud en nieuw
bindmiddel ( afpelproef). Hiervoor stuurt Heijmans materiaal (bitumen, granulaat
en asfaltproefstukken) op van de productie naar de DWW ten behoeve van het
onderzoek.
- Bij de productie zijn platen vervaardigd, hierop kan mogelijk enkele mechanische
proeven worden uitgevoerd. Dit kan mogelijk ook door het nemen van boorkernen
uit de werkvakken, hiermee kunnen de gerealiseerde eigenschappen worden
gecontroleerd.
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1

Inleiding

In onderstaande meetrapportage worden de resultaten en de achtergronden gegeven van de
karakterisering van 5 verschillende STAB-mengsels die in een zeer kort tijdsbestek bij
KOAC•NPC Utrecht zijn vervaardigd en beproefd.
Doel van het werkzaamheden zoals aangegeven door de klant waren:
- Vergelijking mechanisch gedrag vijf verschillende STAB 0/22 mengsels;
- Gegevens aanleveren op basis waarvan de haalbaarheid 40% PR uit ZOAB 0/11 in STAB
0/22 bekeken kan worden.
Gevraagde werkzaamheden:
1) Verkrijgen van proefstukken uit te maken platen volgens opgegeven mengsel-samenstelling;
2) Beproeven van proefstukken. De proeven zijn:
a. Splijtsterkte en energie (voor en na retainen);
b. Permanente vervorming middels de herhaalde tri-axiaalproef.
3) Rapporteren van de resultaten.
De vijf te karakteriseren mengsels zijn:
Referentiemengsel: STAB 0/22 met 50% PR met 70/100 bitumen;
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen;
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS;
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen met Sasobit;
STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS met Sasobit.
In hoofdstuk 2 wordt informatie over de plaat en proefstukgegevens gegeven. Hoofdstuk 3 geeft
de proefbeschrijvingen met de specifieke testinformatie. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
gepresenteerd, die in hoofdstuk 5 kort becommentarieert worden.
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2

Proefstukgegevens

2.1

Inweegstaat

Mengselcode opdrachtgever
Plaatcode KOAC•NPC Utrecht

1
1455

2
1456

3
1457

4
1458

5
1459

C31.5-C22.4 [% m/m]
Morene
1.4
0.74
0.74
0.74
0.74
C22.4-C16 [% m/m]
Morene
14.3
9.26
9.26
9.26
9.26
C16-C11.2 [% m/m]
Morene
6.9
9.93
9.93
9.93
9.93
C11.2-C8 [% m/m]
Morene
6.3
1.26
1.26
1.26
1.26
C8-C5.6 [% m/m]
Morene
1.1
0.08
0.08
0.08
0.08
C5.6-2mm [% m/m]
Morene
0.2
0.18
0.18
0.18
0.18
< 2mm [% m/m]
0.1
0.32
0.32
0.32
0.32
1
Brekerzand [%m/m]
18.1
35.02
35.02
35.02
35.02
Fabrieksmatige
vulstof Wigras 40 K
0.6
2.21
2.21
2.21
2.21
[%m/m]
Productie-stof [% m/m]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Bitumen
[%
m/m
op 70/100
1.9
4.12
4.12
mineraal]
Gemodificeerde bitumen [% Cariphalt XS
4.12
4.12
m/m op mineraal]
Hechtverbeteraar [% m/m op Sasobit
4.0
4.0
bitumen]
Asfaltgranulaat type 1
ZOAB frees ACD
17
Asfaltgranulaat type 2
Onderlaag PR
33
Asfaltgranulaat type 3
ZOAB met onderlaag
41.88
41.88
41.88
41.88
Referentie-dichtheid [kg/m3]
2330
2290
2290
2290
2290
Mengtemperatuur [°C]
160
160
160
175
175
Verdichtingstemperatuur [°C]
150
150
150
165
165
Bitumen totaal (incl. PR) [%
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
m/m op mineraal]
1
: Voor mengsel 1 had grofzand gebruikt moeten worden, maar er is brekerzand voor gebruikt
Opmerkingen:
- In de rapportage zal de plaatcode van KOAC•NPC Utrecht gebruikt worden ter
aanduiding van het materiaal of mengsel.
- Het verband tussen mengselnummer en naamgeving materiaal:
1. Referentiemengsel: STAB 0/22 met 50% PR met 70/100 bitumen;
2. STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen;
3. STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met 70/100 bitumen met Sasobit;
4. STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS;
5. STAB 0/22 met 40% PR (ZOAB 0/11) met Cariphalt XS met Sasobit.
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2.2

Boorplan platen

Op 2 september 2003 zijn bij KOAC•NPC Utrecht platen gemaakt. De indicatieve grootte van de
platen, het bijbehorende boorplan zijn hieronder gegeven (niet op schaal!), het toekomstige
gebruik van de boorkern en de volgnummer codering zijn gegeven in Figuur 1. De gehalveerde
kernen voor de monotone indirecte trekproeven is een ‘A’ aan de code toegevoegd als de schijf
uit de bovenzijde van de plaat kwam en een ‘B’ indien het de onderzijde betrof.
60 cm

30 cm

5 cm
Triax
1

IDT(2x)
3

IDT(2x)
2

IDT (2x)
5

Triax
4

IDT(2x)
7

IDT(2x)
6

Triax
8
5 cm

6 cm

6 cm

- Alle proefstukken: diameter: 100 mm
- hoogte plaat: 6 cm
- Cilinder IDT proefstukken halveren i.v.m. retainen

Figuur 1: Boorschema gemaakte platen.
2.3

Gegevens verkregen proefstukken

Tabel 1: Gegevens proefstukken voor triaxiaalproeven.
Proefst. Diam Hoog
VerdichHolle
Dichtheid
2
tingsgraad
ruimte1
Code
Gem. Gem. proefstuk mengsel Naherverd.
Utrecht [mm] [mm] [kg/m3]
[kg/m3]
[kg/m3]
[%]
[%]
1455-1
104.7 57.3
2397
2396
100.0
3.7
1455-4
104.7 59.2
2398
2490
100.1
3.7
1455-8
104.7 57.5
2408
100.5
3.3
1456-1
104.7 59.0
2343
2351
99.7
4.3
1456-4
104.8 58.7
2328
2448
99.0
4.9
1456-8
104.7 59.2
2323
98.8
5.1
1457-1
104.8 58.8
2350
2371
99.1
2.4
1457-4
104.4 59.7
2317
2409 3
97.7
3.8
1457-8
104.7 58.3
2335
98.5
3.1
1458-1
104.4 57.9
2316
2345
98.8
5.0
1458-4
104.4 57.3
2331
2438
99.4
4.4
1458-8
104.4 57.8
2360
100.6
3.2
1459-1
104.4 58.5
2369
2372
99.9
2.6
1459-4
104.4 58.2
2351
2432
100.9
3.3
1459-8
104.5 59.3
2340
99.5
3.8
1
: Op basis van dichtheid mengsel van proefstuk 14xx-4 van hetzelfde mengsel
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2

: Op basis van de dichtheid na herverdichten van proefstuk 14xx-1 na uitvoering triaxiaalproef.
Verbrijzeling van aggregaat in het proefstuk wordt niet verwacht.
3
: Deze waarde is wat lager dan verwacht. Orde-grootte wordt verwacht op 2435 kg/m3. Dit
zorgt voor ongeveer 1% meer holle ruimte.
Tabel 2: Gegevens indirecte trekproefstukken.
Code
Diam
Hoog
Code
Diam
Hoog
Utrecht Gem.
Gem.
Utrecht Gem.
Gem.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1455-2A
104.7
28.7 1455-2B
104.5
28.4
1455-3A
104.7
28.4 1455-3B
104.7
29.1
1455-5B
104.6
28.1 1455-5A
104.6
29.3
1455-6B
104.7
28.9 1455-6A
104.7
28.7
1455-7B
104.6
29.4 1455-7A
104.7
28.6
1456-2A
104.7
29.5 1456-2B
104.6
29.0
1456-3A
104.7
28.6 1456-3B
104.7
30.4
1456-5B
104.7
29.1 1456-5A
104.7
29.2
1456-6B
104.7
29.6 1456-6A
104.7
29.3
1456-7B
104.7
28.2 1456-7A
104.7
30.9
1457-2A
104.5
30.4 1457-2B
104.3
27.7
1457-3A
104.5
28.2 1457-3B
104.3
30.1
1457-5B
104.7
29.4 1457-5A
104.8
29.1
1457-6B
104.5
29.2 1457-6A
104.5
29.4
1457-7B
104.5
28.7 1457-7A
104.4
29.3
1458-2A
104.4
28.1 1458-2B
104.4
29.5
1458-3A
104.4
28.8 1458-3B
104.4
28.0
1458-5B
104.4
28.2 1458-5A
104.3
30.3
1458-6B
104.6
29.4 1458-6A
104.4
29.7
1458-7B
104.3
28.2 1458-7A
104.4
29.6
1459-2A
104.4
29.8 1459-2B
104.4
27.9
1459-3A
104.4
29.6 1459-3B
104.4
28.2
1459-5B
104.5
29.2 1459-5A
104.4
29.4
1459-6B
104.4
28.7 1459-6A
104.3
29.5
1459-7B
104.5
28.3 1459-7A
104.5
29.5
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3

Proefbeschrijvingen

3.1

Cyclische of monotone indirecte trekproef

3.1.1

Beschrijving cyclische indirecte trekproef

Met deze proef is het mogelijk om schade-ontwikkeling of ‘-toestand’ ten gevolge van één- of
meermalig herhaalde belastingen te bepalen, waarbij de proefstukken een verschillende
methode van voorbehandeling (retainen, ouderdom na uitharding, temperatuur, vochtgehalte) of
herkomst kunnen hebben. Door de gekozen proefgeometrie resulteert (in geval van voldoende
lineair en spannings-onafhankelijk materiaalgedrag) de vanuit het vijzel opgelegde drukkracht in
een acceptabel uniform verdeelde trekspanning over het middengedeelte van het proefstuk
loodrecht op de symmetrie-lijn van de opstelling. Op basis van de lineair elastische theorie,
waarbij geen rekening is gehouden met massa-traagheidseffecten, kan de response op iedere
plaats in het proefstuk berekend worden. In Figuur 3 is een schets van de opstelling
weergegeven.
Afhankelijk van de te bepalen parameter wordt deze proef uitgevoerd conform de voorschriften:
- prEN 12697-24 E voor vermoeiing (cyclische indirecte trekproef);
- prEN 12697-26 deel C voor stijfheidsbepaling (cyclische indirecte trekproef);
- prEN 12697-23 voor treksterkte-bepaling (monotone indirecte trekproef).
Om de invloed van vocht op de eigenschappen van het mengsel te beoordelen middels de
indirecte trekproef wordt prEN 12697-12 gevolgd.
De in deze rapportage uitgevoerde proeven volgen prEN 12697-23 en prEN 12697-12.
In geval van tot bezwijken doorgevoerde proeven kan ook een visuele beoordeling van het
breukvlak worden gedaan. De gevolgde classificatie is in Figuur 2 gegeven.

Bezwijkpatronen

A

B

C

Figuur 2: Indeling klassen visuele beoordeling.
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Verplaatsing [µ
µm]

Temperatuur is constant
Kracht (F)

Figuur 3: Schets monotone indirecte trekproef met plaatsing meetopnemers.
3.1.2

Instellingsparameters proeven

Opstelling:
Doel:
Accreditatie:
Norm:
Uitvoering:
Temperaturen:
Conditionering:
Proefstukafmetingen:
Aantal proefstukken:
Einde proef:
3.2

Indirecte trekproefopstelling op servo-hydraulische bank met
dubbelwerkend vijzel en electronisch regel- en data-acquisitie-systeem
Bepaling éénmalige sterkte
Geen
prEN 12697-23 en prEN 12697-12
Verplaatsingsgestuurd, helling, 0.85 mm/s.
20°C
Wel en niet blootgesteld aan vocht volgens de methode beschreven in
prEN 12697-12 (retainen).
Diameter: 100 mm, hoogte: ±30 mm
10 per materiaal, 50 totaal. Per materiaal 5 wel en 5 niet geretained. 0
reserve.
Terugval kracht naar nul of permanente vervorming groter dan 17 mm.

Beschrijving herhaalde triaxiaalproef

Het triaxiale kruiponderzoek is uitgevoerd conform proefvoorschrift prEN12697-25 B met
blokpuls belasting. De gebruikte proefopstelling voor uitvoering van de triaxiaalproef is
schematisch weergegeven in Figuur 4.
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Figuur 4: Schematische weergave triaxiaalopstelling.
Voor het wrijvingsreductiesysyteem, zoals voorgeschreven, is gebruik gemaakt van het ‘DWWsysteem’ met latex membraan en siliconenvet. Dit systeem is afgebeeld in Figuur 5.
Stapeling van:
latex membraan
siliconenvet
latex membraan

Drukplaat

Proefstuk

Stapeling van:
latex membraan
siliconenvet
latex membraan

Drukplaat

Figuur 5: Opbouw wrijvingsreductie-systeem DWW.
De proefstukken worden aan beide eindvlakken voorzien van en wrijvingsreducerende laag om
de horizontale vervormingen (en daarmee samenhangend de verticale vervormingen) tijdens de
proef zo min mogelijk te hinderen. In dit onderzoek is het DWW-systeem met latex membraan
en siliconenvet toegepast.
Aan de bovenkant ligt het proefstuk aan tegen een plaat waarvan de positie door middel van
een bolscharnier gesteld kan worden. Op deze manier kan bij inspannen een volledige
aanligging van het proefstuk verkregen worden.
Bij de triaxiaalproef wordt het proefstuk alzijdig belast. Vanaf de onderzijde wordt met de vijzel
een verticale, 1-assige belasting, aan het proefstuk opgelegd. Vanaf de zijkant wordt via een
rubber membraan een horizontale, statische 2-assige belasting opgelegd.
Bij de dynamisch triaxiaalproeven wordt een cyclische axiale belasting “σax” uitgeoefend op het
proefstuk. Het signaal is een blokvormige sprongbelasting, zie Figuur 6. De radiale belasting
“σrad” is constant.
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SPANNING
1

axiale belasting

0.2 sec

0.8 sec

radiale belasting

TIJD

Figuur 6: Het verloop van de herhaalde belasting in radiale en axiale richting.
Deze combinatie van belastingen resulteert in een constante alzijdige (3-assige) belasting met
grootte σrad, waarop gesuperponeerd een 1-assige verticale cyclische blokbelasting met grootte
(σax,last-σax,rust).
Tijdens de proef zijn de opgelegde kracht en de resulterende verplaatsing gemeten. De
resulterende verplaatsingen zijn gemeten m.b.v. de verplaatsingsopnemer in het vijzel.
3.3

Instelparameters voor triaxiale kruipproeven

Opstelling:

Proefopstelling:
Accreditatie:
Norm:
Uitvoering:
Signaalvorm:
Temperaturen:
Opsluitspanning:
Cyclische druk:
Proefstukafmetingen:
Aantal proefstukken:
Einde proef:
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Triaxiaalopstelling
op
servo-hydraulische
bank
met
dubbelwerkend vijzel en electronisch regel- en data-acquisitiesysteem
Triaxiaalopstelling met Ø100 mm opstelling
Geen
prEN 12697-25 B
Krachtsgestuurd
Blokpuls van 0.2 sec en rusttijd van 0.8 sec (zie Figuur 6)
40ºC
0.15 MPa
0.6 MPa (dus piekwaarde: 0.75 MPa)
100 mm diameter, 60±1 mm hoog
3 per materiaal, 12 totaal
Bij meer dan 6% vervorming of na 10.000 lastherhalingen
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4

Resultaten proeven

4.1

Monotone indirecte trekproeven
In Tabel 3 en Tabel 4 zijn de kentallen voor de splijtproeven opgenomen. De indicatieve
waarden voor de stijfheden zijn opgenomen in Tabel 4. De overige kentallen staan in
Tabel 3. De resultaten zijn grafisch weergegeven in bijlage I.

Tabel 3: Kentallen monotone indirecte trekproefproeven (zonder stijfheidsindicatie).
Code
Utrecht

Ret.5 Sterkte Energie Sterkte1 Energie2
[j/n] [MPa]3 [N/mm2] [MPa]3
[N/mm2]

Code
Utrecht

Ret.5 Sterkte Energie Sterkte1 Energie2 Index4
[j/n] [MPa]3 [N/mm2] [MPa]3 [N/mm2] [%]

1455-2A
1455-3A
1455-5B
1455-6B
1455-7B

j
j
j
j
j

1.83
1.51
1.58
1.6
1.67

0.115
0.093
0.128
0.101
0.089

1.64
0.122
0.074

0.105
0.016

1455-2B
1455-3B
1455-5A
1455-6A
1455-7A

n
n
n
n
n

1.94
1.69
1.74
1.75
1.71

0.118
0.106
0.091
0.079
0.118

1.77
0.1
0.056

0.1
0.017

92.7

1456-2A
1456-3A
1456-5B
1456-6B
1456-7B

j
j
j
j
j

1.35
1.35
1.17
1.24
1.11

0.091
0.115
0.092
0.098
0.128

1.24
0.107
0.086

0.105
0.02

1456-2B
1456-3B
1456-5A
1456-6A
1456-7A

n
n
n
n
n

1.55
1.46
1.46
1.38
1.41

0.105
0.100
0.108
0.102
0.095

1.45
0.06
0.041

0.1
0.005

85.5

1457-2A
1457-3A
1457-5B
1457-6B
1457-7B

j
j
j
j
j

1.54
1.49
1.5
1.26
1.45

0.090
0.113
0.107
0.099
0.083

1.45
0.11
0.075

0.098
0.01

1457-2B
1457-3B
1457-5A
1457-6A
1457-7A

n
n
n
n
n

1.6
1.61
1.6
1.67
1.55

0.106
0.115
0.107
0.102
0.111

1.61
0.04
0.024

0.11
0.005

90.1

1458-2A
1458-3A
1458-5B
1458-6B
1458-7B

j
j
j
j
j

1.63
1.53
1.69
1.76
1.68

0.121
0.115
0.113
0.124
0.138

1.66
0.085
0.051

0.122
0.01

1458-2B
1458-3B
1458-5A
1458-6A
1458-7A

n
n
n
n
n

1.69
1.69
1.69
1.88
1.85

0.179
0.127
0.131
0.134
0.128

1.76
0.1
0.057

0.14
0.022

94.3

1459-2A
1459-3A
1459-5B
1459-6B
1459-7B

j
j
j
j
j

1.56
1.46
1.64
1.6
1.59

0.187
0.101
0.110
0.125
0.147

1.57
0.068
0.043

0.134
0.03

1459-2B
1459-3B
1459-5A
1459-6A
1459-7A

n
n
n
n
n

1.64
1.63
1.54
1.46
1.62

0.177
0.128
0.175
0.121
0.117

1.58
0.08
0.051

0.14
0.03

99.4

1

: In de tabel staan per materiaal onder elkaar vermeld:
- Gemiddelde treksterkte per materiaal;
- Standaard deviatie per materiaal;
- Variatie coëfficiënt.
2
: In de tabel staan per materiaal onder elkaar vermeld:
- Gemiddelde splijtenergie per materiaal;
- Standaard deviatie splijtenergie per materiaal.
3
: Sterkte is treksterkte
4
: De ratio (uitgedrukt in procenten) van de gemiddelde treksterktes voor en na retainen.
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5

: Ret.: Retained.
De breukvlak-classificatie is ‘C’ en de breuk gaat bij de retainede proefstukken langs het
aggregaat.
Tabel 4: Kentallen voor stijfheid uit monotone indirecte trekproeven.
Code
Ret.2 Stijfheid3 Stijfheid1
Code
Ret.2 Stijfheid3 Stijfheid1
Utrecht [j/n] [N/mm]
[N/mm]
Utrecht [j/n] [N/mm]
[N/mm]
1455-2A
j
11.9
9.9
1455-2B n
11.4
10.8
1455-3A
j
9.4
1.466
1455-3B n
9.8
0.93
1455-5B
j
9.9
1455-5B n
11.8
1455-6B
j
7.9
1455-6B n
11.1
1455-7B
j
10.6
1455-7B n
9.8
1456-2A
j
6.8
6.6
1456-2B n
9.2
8.9
1456-3A
j
6.8
0.643
1456-3B n
8.9
0.14
1456-5B
j
6.7
1456-5B n
8.9
1456-6B
j
7.3
1456-6B n
8.9
1456-7B
j
5.6
1456-7B n
8.8
1457-2A
j
10.9
9.1
1457-2B n
10.1
10.5
1457-3A
j
10.1
1.62
1457-3B n
8.6
1.28
1457-5B
j
9.7
1457-5B n
12.0
1457-6B
j
7.3
1457-6B n
11.1
1457-7B
j
7.5
1457-7B n
10.8
1458-2A
j
8.2
9.3
1458-2B n
9.6
11.1
1458-3A
j
9.1
1.788
1458-3B n
10.6
0.98
1458-5B
j
7.1
1458-5B n
11.6
1458-6B
j
10.8
1458-6B n
11.6
1458-7B
j
11.4
1458-7B n
12.0
1459-2A
j
10.1
10.4
1459-2B n
11.7
10.9
1459-3A
j
10.2
1.527
1459-3B n
10.0
1.49
1459-5B
j
12.9
1459-5A n
9.9
1459-6B
j
10.0
1459-6A n
9.8
1459-7B
j
8.8
1459-7A n
13.2

1

: In de tabel staan per materiaal onder elkaar vermeld:
- Gemiddelde splijtenergie per materiaal;
- Standaard deviatie splijtenergie per materiaal.
2
: Ret.: Retained.
3
: Stijfheid is een indicatieve waarde. Het is de helling aan het begindeel van het krachtverplaatsingsdiagram, waarbij rekening gehouden is met:
- Aanloopeffecten door wegdrukken spelingen;
- Niet lineariteiten bij bezwijken. De helling is bepaald tot ongeveer 50% van de sterkte.
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4.2

Herhaalde tri-axiaalproeven

Code

A

B

a

b

ηperm

ε10

ε100

ε1000

ε10000

ε1000r

Utrecht

[µ
µm/m]

[-]

[µ
µm/m]

[µ
µm/m]

[MPa·s]

[µ
µm/m]

[µ
µm/m]

[µ
µm/m]

[µ
µm/m]

[µ
µm/m]

1455-1
1455-4
1455-8

8186
6700
7402

0.162
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Visueel zijn de resultaten in Figuur 7 weergegeven. De onderbroken lijnen (één proefstuk uit de
groepen 1455 en 1456) is een proef, waarbij gedurende de proef de steundruk is teruggevallen
tot een te laag niveau. De proef is vervolgens gestopt en na herstel weer opnieuw opgestart.
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Figuur 7: Overzicht resultaten tri-xiaalproeven.
I
Een grafisch vergelijk tussen de platen is weergegeven in bijlage I.
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5

Commentaar

Commentaar met betrekking tot de gemaakte platen:
- KOAC•NPC komt na herverdichting van het materiaal waarmee de platen zijn gemaakt
op een andere referentie-dichtheid. Dit verschilt aanzienlijk met de opgegeven waarden;
- Als gevolg van een te lage waarde voor de referentie-dichtheid is de dichtheid waarop
in de plaat gestuurd wordt te laag. Ervaring uit het verleden geeft aan dat het maken
van een plaat met een over de plaat uniform te lage verdichtingsgraad bijna ondoenlijk
is. In dit geval blijken dichtheden over de plaat sterk te variëren. Dit verklaart ook de
gevonden variaties binnen sommige platen;
- De rangschikking van de gevonden ratio’s van de indirecte treksterkten zijn conform de
verwachting van de gebruikte bindmiddeltypen en toevoegingen;
- De rangschikking van de treksterkte-waarden zijn eveneens conform verwachting. De
hogere waarde voor mengsel 1 is mogelijkerwijs toe te schrijven aan het lagere
bitumenpercentage en in vergelijking tot de andere mengsels een dunnere
bindmiddelfilm. Over het algemeen is dit gunstig voor de treksterkte. Voor de lage
treksterkte waarde voor bindmiddel 5 is geen directe verklaring te vinden;
- De rangschikking van de totale bezwijkenergie is eveneens conform verwachting op
basis van de gebruikte bindmiddelen;
- De rangschikking van de gevonden stijfheden zijn conform verwachting. De hoge
waarde voor mengsel 1 is toe te schrijven aan het lagere bindmiddelgehalte. De hogere
waarde voor de met Cariphalt gebonden mengsels heeft met de manier van
stijfheidsbepaling van doen. In dit geval voor de totale permanente vervorming gebruikt
(opgebouwd uit een reversibel en niet-reversibel deel). Cariphalt zou ervoor moeten
zorgen dat het niet-reversibele deel kleiner is, terwijl het niet-reversibel deel ongeveer
gelijk is. Dit betekent dat voor Cariphalt bij gelijke kracht de vervorming kleiner is. De
verwachting is dat de gevonden factor in stijfheidsverschil niet representatief is voor
dynamische stijfheden.
- De herhaalde triaxiaalproeven geven niet het beeld conform de verwachting. Daarnaast
treden er een zekere mate van spreiding op. Geschatte oorzaken voor geconstateerde
effecten:
o De variaties in dichtheid. In onderstaande figuur is aangegeven dat de
gevonden mengselviscositeiten zeer goed correleert met de gevonden
verdichtingsgraden. Als de verdichtingsgraad hoger is, is de mengselviscositeit
hoger. Dit effect heeft zeker tot de spreiding bijgedragen en is een eerste orde
effect. Indicatieve correctie van de gevonden ηperm-waarden voor de
verdichtingsgraad geeft dat de Cariphalt minimaal gelijkwaardig of iets beter
presteert dan de 70/100 bitumen;
o Het toch aanwezig zijn van verschillen in referentie-dichtheden tussen
mengsels met en zonder Sasobit. De referentie-dichtheden voor de mengsels
zijn goed gecorreleerd met het wel of niet toepassen van het Sasobit. Dit
betekent dat bij 100% verdichtingsgraad van deze mengsels het holle ruimte
percentage lager is dan bij de mengsels waar geen Sasobit wordt toegepast.
Dit betekent een verschil in vullingsgraad. Deze trend komt ook naar voren in
de vergelijking tussen de mengsels met en zonder Sasobit. Met Sasobit wordt
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een lagere mengselviscositeit gevonden bij een hogere vullingsgraad. Dit effect
is een eerste orde effect en heeft bijgedragen tot de gevonden verschillen in
rangschikking;
Het verschil in gedrag tussen het referentie-mengsel en de mengsel 2 wordt
toegeschreven aan twee oorzaken:
 Het verschil in bindmiddelgehalte tussen referentie-mengsel en de
overige mengsels. Minder bindmiddel betekent een dunnere film,
betekent meer activering van de korrelvorm en de ruwheid van de
korrel en betekent een minder vervormingsgevoelig mengsel en dus
een hoger mengselviscositeit;
 Het verschil in gradering tussen beide STAB-mengsels, waarbij die van
het referentie-mengsel volgens inschatting minder steen bevat
Dit effect is een tweede orde effect en heeft bijgedragen tot de gevonden
verschillen in rangschikking;
De gekozen opsluitspanningen zijn aan de hoge kant. Het is bekend dat het
permanente vervormingsgedrag van STAB steunspanningsafhankelijk is (factor
2-3 hogere ηperm waarden bij gekozen spanningscondities. Daarnaast is het
percentage steen in de niet-referentie STAB-mengsels hoogstwaarschijnlijk
tegen de bovengrens van de standaard of misschien zelfs er iets overheen. Dit
laat de STAB richting een steenskelet-achtige gaan met het bijbehorende
steunspanningsafhankelijke gedrag. Het gevolg van de hogere steunspanning
en de meer steenskeletachtige opbouw is dat het positieve effect van de
Cariphalt op het permanente vervormingsgedrag (veel) minder sterk naar voren
komt als zou het naar voren komen bij lagere steunspanningen of een
korrelgradering zoals bij een DAB. Dit effect verklaart het beperkte verschil
tussen de met Cariphalt gebonden mensels en de met standaard penetratiebitumen gebonden mengsels. Overigens is in de proef waarbij de steundruk is
weggevallen geconstateerd dat de kruiphelling voor dat gedeelte waarbij de
proef nog wel doorgelopen heeft zonder de opsluitspanning, zeer sterk toenam.
Dit onderbouwt de opmerking van het sterkere steunspanningsgevoelige
gedrag van de onderzochte mengsels. Dit is een tweede orde effect en heeft
zeker bijgedragen tussen het kleiner maken van de verschillen tussen de
mengsels met en zonder Cariphalt;
De gekozen beproevingstemperatuur onderdrukt het verschil tussen de
standaard penetratie-bitumen en het gemodificeerde bitumen, maar is reëel
voor de ingeschatte plaats van de laag in de constructie. Bij hogere
temperaturen zou het verschil tussen Cariphalt en de standaard penetratiebitumen groter moeten worden;
In de mengsels wordt hergebruik toegepast. Dit geeft inherent meer spreiding in
materiaalgedrag. Verwachting dat dit een tweede orde effect is;
De mengsels bestaan uit een 0/22 mengsel. Dit is een grotere korrel t.o.v. de
proefstukgrootte en kan tot extra spreiding leiden. Inschatting: Een derde orde
effect, want de hoeveelheid op de 16 mm zeef is zeer beperkt en de ervaring
geeft aan dat deze effecten beperkt zijn;
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De op dit moment wat haakeriger lopen de gebruikte meetopnemer op één van
de vijzels. Nadere analyse geeft aan dat dit effect wel zichtbaar is in de
gevonden kruipcurven (bv. tijdelijk horizontaal lopen van de vervorming) maar
een derde orde effect is bij de verklaring van de gevonden verschillen. Het
verschil is gevonden voor de proefstukken beproefd op ‘vijzel 1 (V1).
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Figuur 8: Aanduiding karakteristieken met aanduiding van a) effect van vullingsgraad, b)
effect van verdichtingsgraad, c) verschillen tussen mengsels d) verwachte ligging
karakteristieken bij 100% verdichtingsgraad.
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Bijlagen

Bijlage I
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Grafische weergave van de resultaten
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Bijlage C
SASOBIT

PDF - sasolwax

Sasobit Technology
Sasobit Technology
How Sasobit® works
-

Flow improvement

Sasobit® melts at about 100° C and significantly reduces the viscosity of the base bitumen. This offers
advantages when it is added to hard and/or polymer-modified bitumen (e.g. PMB 25 and PMB 45) as
well as highly modified polymer-bitumen.
-

Low temperature sensitivity

Sasobit® increases the asphalt#s resistance to deformation throughout the operating temperature
range.
-

Low temperature properties

Sasobit® does not affect the low temperature properties of the asphalt, which are determined by the
characteristics of the base bitumen.
Mixing Sasobit®
Sasobit® is completely soluble in bitumen at temperatures above 140° C

The content on this Sasol Wax web site is proprietary to Sasol Wax and only for general information and use. In particular the content does not constitute any form of legal or others advice, recommendation or arrangement by Sasol Wax (which includes its divisions, affiliates, joint ventures or departments) or its associated information providers, and is not intended to be relied upon by
users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions. Appropriate expert advice should be obtained before making any such decision or using the information for any specific purpose.

Bijlage D
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Overlaging betonverhardingen met dunne asfaltlagen aanbesteed
als DC contract

Patrick van der Meer
(RWS-ON)
Harrie van den Top
(RWS-ON)
Fedde Tolman
(KOAC-NPC)
Frank Bijleveld
(KOAC-NPC)

Samenvatting
Dunne asfaltoverlaging van betonverhardingen is een vrij weinig toegepaste techniek om
scheurvorming te herstellen en stroefheid en geluidseigenschappen te verbeteren. De
technische ervaringen zijn echter goed en de kosten aanzienlijk lager dan van de alternatieven.
Bij DC contracten is het een risico voor de opdrachtnemer dat een aanvankelijk mogelijk
geachte oplossing in het ontwerpstadium niet mogelijk blijkt te zijn. Dit risico, dat bij
traditionele contracten een opdrachtgeversrisico is, neemt toe bij grotere onbekendheid met de
aanvankelijk gedachte oplossing. Er is een schatting gemaakt van de risicokosten wanneer
afgestapt moet worden van de vrij innovatieve dunne asfaltoverlaging en moet worden
overgegaan op gebruikelijkere oplossingen.
Trefwoorden
betonverharding, overlaging, kosten, risico, DC contract, innovatief ontwerp

1.

Inleiding

1.1.
Schaden betonverhardingen
In de eerste helft van de vorige eeuw zijn in Nederland een aantal betonwegen aangelegd.
Vervolgens zijn met name op Provinciale wegen in Noord-Brabant en vanaf medio 1980 op
autosnelwegen van Rijkswaterstaat betonverhardingen aangebracht. De baanlengte anno 2006
van de betonwegen van het hoofdwegennet is 250 à 300 kilometer. Inmiddels bedraagt de
ouderdom van de in begin tachtiger jaren aangelegde betonverhardingen circa 25 jaar.Gezien
de ouderdom van deze wegen is onderhoud op een aantal wegen noodzakelijk
De verkeersintensiteit van het te onderhouden wegvak bepaalt de tijdsduur dat een rijstrook
aan het verkeer kan worden onttrokken en het onderhoud kan worden verricht. Afhankelijk
van de maatgevende schade voor het uitvoeren van onderhoud, is de uitvoeringstermijn van
de onderhoudwerkzaamheden op betonwegen relatief lang en door de toe te passen
verkeersmaatregelen in relatie tot de geleverde omvang van het uitgevoerde onderhoud ook
kostbaar. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland besloten om het uit te voeren
onderhoud op beton in eerste instantie te beperken tot de meest noodzakelijke
werkzaamheden. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen zal door
middel van kleinschalig onderhoud minimaal worden voldaan aan de eisen van het basis
onderhoudsniveau.
Parallel aan deze onderhoudsstrategie van ‘’pappen en nathouden’’ is onderzoek opgestart
naar de mogelijkheden van een dunne asfaltoverlaging op een ongewapend betonnen
wegconstructies. Op het wegvak A 73 zijn een tweetal proefvakken aangelegd middels een
dunne asfaltoverlaging.
De meest voorkomende schaden aan betonverhardingen betreffen scheuren, uitrijden van de
voegvulling, onvoldoende stroefheid en geluid. In dit artikel wordt ingegaan op plaatbreuk.
Stroefheid en geluid zijn via oppervlaktemaatregelen te beïnvloeden. Zowel de staat van de
voegenvulling als geluid is niet goed beheersbaar als scheurvorming optreedt. Daarnaast
vereist het beleid in Nederland een stille deklaag op wegen van het hoofdweggennet, in de
regel betreft het een toplaag van ZOAB. Overlaging van reeds gebouwde, veelal
ongewapende, en van nieuwe doorgaand gewapend betonnen verhardingen is dus een
belangrijke techniek. In de bijdrage zal worden ingegaan op de realisatie van de aangelegde
proefvakken ‘’dunne asfaltoverlaging op ongewapend beton’’

Figuur 1: scheuren in betonplaten A73
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Tabel 1: Ernst en omvangsklassering scheuren volgens RWS
aantasting
ernstklasse
1
2
dwarsscheuren
wijdte < 3 mm
3-20 mm
hoogteverschil < 2 mm
2-10 mm
langsscheuren
wijdte < 3 mm
3-20 mm
hoogteverschil < 2 mm
2-10 mm
craquelé
scheuren niet
scheuren verbonden
verbonden
aantasting

>20 mm
>10 mm
>20 mm
>10 mm
scheuren verbonden
en losse elementen

omvangsklasse
B

A
dwarsscheuren (aantal)
langsscheuren (% van de
lengte)
stabiel
onstabiel
craquelé (% van de lengte)
stabiel
onstabiel

3

C

1-2

3-7

>7

<15 %
<15 %

15-50 %
15-30 %

>50 %
>30 %

<10 %
<10 %

10-30 %
10-20 %

>30 %
>20 %

2.

Technische problematiek

2.1.

Oorzaken plaatbreuk

Plaatbreuk wordt veroorzaakt door belastingen voortkomend uit verkeer en vocht- en
temperatuurveranderingen. Vochtveranderingen leiden vooral in de jonge fase van het beton
tot scheuren. Deze problemen worden hier niet beschouwd en zijn een probleem van de
bouwfase.
Verkeersbelasting in combinatie met te geringe ondersteuning kan tot breuk leiden. Vaak
wordt een vermoeiingsmodel gebruikt om het ontstaan van de eerste breuk te bepalen, maar
waarschijnlijk breekt een plaat onder een overbelasting en wordt de zo ontstane scheur wijder
door erosie van de scheur onder herhaalde belasting. Met een breukrek van beton van 0,35
10-3 zal een scheur aanvankelijk slechts een geringe wijdte hebben. Bij breuk onder
verkeerbelasting worden 3 gevallen onderscheiden: breuk vanuit het plaatmidden, breuk
vanuit de plaatrand en breuk aan de plaathoek. Breuk aan de plaatrand en de hoek bepalen in
de regel de plaatdikte.
Als gevolg van een gemiddelde temperatuurverandering verkort een plaat. Door de wrijving
met de ondergrond wordt deze verkorting verhinderd. Hierdoor ontstaan trekspanningen in de
plaat die de sterkte kunnen overtreffen en dus tot breuk leiden.
Vaak zal de temperatuurverandering vanaf het oppervlak tot stand komen, terwijl de
onderzijde van plaat slecht met vertraging en in mindere mate van temperatuur veranderd. Er
ontstaat een verticale temperatuurgradiënt, waardoor de plaat krom trekt. Hierdoor neemt de
mate van ondersteuning af tot loskomen van de ondersteuning optreedt. Hierbij kan de plaat
door het eigen gewicht breken. Dit belastinggeval bepaalt in de regel de maximale
plaatafmetingen.
3

In de bovenstaande gevallen is uitgegaan van een continue ondersteuning van de plaat. Als de
laag onder de plaat een scheur of een kerf heeft, treedt in het beton boven de scheur een
concentratie van spanningen op ten gevolge van de genoemde belasting verkeer en
temperatuur geïnduceerde verhinderde vervormingen. Omdat een scheur in beton snel groeit,
in elastische materialen bij breuk ca. 0,35 de voortplantingssnelheid van geluid, ten opzichte
van een belastingduur, moet het ontstaan van een beginscheur worden voorkomen.
In lineair elastische materialen kan met een concentratiefactor 3 worden gerekend, dat wil
zeggen dat ter plaatse van een kerf de spanningen 3 maal hoger zullen zijn dan in de
ongekerfde zone. Het kan wel zinvol zijn scheurgroei in de horizontale richting te
beschouwen. Meestal is dit de groei van een scheur vanaf de plaatrand.
2.2.

Technische oplossingen

De technische oplossingen als ter plaatse van een (bestaande) betonverharding een overlaging
moet worden aangebracht zijn:
vervangen door een asfaltconstructie; het beton kan worden gegranuleerd en als
betonpuin worden hergebruikt
breken en overlagen met een ca. 200 mm dikke asfaltlaag
breken en overlagen met een asfaltlaag met (staal) wapening
(al dan niet licht breken) en overlagen met een scheurstoppende laag (sami) en een
asfalttoplaag
Figuur 2: mogelijke oplossingen van de vier varianten
De keuze tussen deze opties hangt onder andere af van de technische oorzaak van de
scheuren, de staat van de aanwezige constructie en de uitvoeringsmogelijkheden. Het streven
is in de regel economische restwaarde te handhaven en degradatie van materiaal in de
levencyclus, inzet van nieuwe materialen en consumptie van energie te minimaliseren.
Daarnaast leiden de minst ingrijpende technieken in de regel tot de minste overlast voor
(weg)gebruiker aan omgeving. Meestal leiden deze technieken wel tot innovatieve en
technisch de moeilijkste oplossingen, waarmee weinig ervaring in uitvoering en beheer is.
Tabel 2:globale afweging varianten
vervanging
dikke
overlaging
investeringskosten -materiaalgebruik / -dubo
ervaring
+
+
kennis
+
+
verwachte
+
+
levensduur
2.3.

overlaging met
staalwapening
-

dunne
overlaging
+
+

0
0

0

Theorie van overlagingen

De theorie van overlagingen is slecht ontwikkeld. Er kunnen drie typen constructies worden
onderscheiden. Als de bestaande lagen en de overlaging als continue materialen kunnen
worden beschouwd en de overlaging stijver is dan de daaronder liggende lagen, kan de
4

constructie als gebruikelijk worden berekend. Als de overlaging slapper is dan de
onderliggende lagen kan de berekening van de spanningen en rekken alleen met
meerlagenprogramma's worden uitgevoerd. Terugrekening van FWD metingen is dus lastig,
omdat de procedures voor deze terugrekening gebaseerd zijn op modellen waarbij afnemende
spanningen met de diepte zijn verondersteld.
Het meest lastige probleem is de overlaging van een gescheurde laag. Met FEM (eindige
elementen berekeningen) kunnen spanningen worden berekend, maar de uitkomst hangt af
van vele arbitraire keuzen van de ontwerper, zoals de vorm van de kerf en de hechting van de
lagen bij de scheur. Nu is het gebruikelijk dat de uitkomst van berekeningen sterk afhangt van
de ontwerper, maar door standaardisering van de rekenprocedures is deze variatie aan andere
ontwerpers opgelegd. Bij overlagingsberekeningen over een scheur is dit nog niet het geval.
Een eenvoudig alternatief voor FEM is wellicht een meerlagenberekening waarbij een d.m.v.
een panningsconcentratiefactor de optredende maximale spanningen worden geschat.
2.4.
Onderzoek, ontwerp en keuring
Het onderzoek op overlagingsconstructies betreft meestal materiaalonderzoek. Voor SAMI
materialen (polymeer gemodificeerde bitumina) zijn een grote breukrek en een lage stijfheid
en goede hechting van belang. Er is een scala aan proeven beschikbaar. De uitslag wordt
meestal beoordeeld door vergelijking met een referentiemateriaal dat een min of meer
acceptabel gedrag in praktische omstandigheden vertoont.
Ook voor de keuring van een overlaagde constructie is geen standaardmethode
overeengekomen. Het beoordelen van de draagkracht d.m.v. FWD metingen heeft het
bezwaar dat de plaats van beproeven (plaatrand of –midden) de uitkomst sterk beïnvloed,
terwijl door de overlaging de plaats van een rand aan het oog is onttrokken. Zoals vermeld is
vervolgens het terugrekenen van de stijfheden problematisch. Het ontstaan van scheuren die
niet aan het oppervlak beginnen en onthechting is eveneens niet waarneembaar.
Een mogelijkheid om deze problematiek van ontwerp en keuring op te lossen, in het bijzonder
in een DC contractvorm, kan de volgende zijn:
het constructieontwerp heeft als criteria dat scheurvorming voorkomen moet worden
en dat aan het oppervlak de rekken voldoende klein blijven om de rafeling niet groter
te laten worden dan voor normale constructies (minimum levensduur 7 jaar)
het bouwontwerp omvat de temperatuur- en vochttrajecten van de omgeving en het
temperatuurtraject van het asfalt waarbij de uitvoering mag plaatsvinden en een
omschrijving van de te verrichten handelingen
het keuringsontwerp (kwaliteitscontrole) omvat de relevante aspecten van het
constructie- en het uitvoeringsontwerp en de planning van de te verrichten metingen
de materiaalstijfheden en -sterkten voor de SAMI en de ZOAB bij relevante
temperaturen en belastingtijden worden verkregen uit materiaalonderzoek aan
proefstukken die enkele weken oud zijn; de materiaaleigenschappen op andere
leeftijden hoeven niet te worden gemeten, maar mogen modelmatig worden geschat
het constructie-ontwerp moet voldoen aan een lineair elastische continuüm
meerlagenberekening met een spanningsconcentratiefactor 3, zowel voor
scheurvorming als voor rafeling (bandenspanning x 3) op tijdstip 0 en 7 jaar (einde
garantieperiode, ontwerplevensduur)
de uitvoering moet voldoen aan de 3 ontwerpen
In deze opzet is de toetsing de taak van de OG en het maken van het ontwerp van de
constructie, het bouwproces en het keuringsproces evenals de uitvoering van de processen de
taak van de ON.
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3.

Enkele Nederlandse ervaringen

Tabel 3: Ervaringen in Nederland met betonoverlagingen
locatie en jaar van
materiaal
laagdikte
aanleg
(mm)
25
RW848 (Brummen)
sma 0/6
1989
gind 2-4
wapeningsweefsel bij
voegen
25
SAMI (2,7 kg/m2)
open SMA
kleeflaag
50
zoab
A59 km 124.175 –
SAMI
124.325 (Vlijmen)
30 – 70
stab
1992
50
A73 km west (Haps) zoab
5
2004
sami
15
sma
40
stab
50
A73 km oost (Haps)
zoab
20
2004
interpave
40
osma

ervaring

licht gebeukte beton biedt
voldoende draagvermogen;
levensduur ZOAB > 10 jaar

Bij wijze van experiment is in mei 2004 zeshonderd meter van het betonnen wegdek van de
westelijke baan van de A73 ter hoogte van de afslag Haps, op twee nieuwe manieren van een
deklaag van asfalt voorzien. Als de proef slaagt, kunnen in de toekomst miljoenen euro's
worden bespaard. Er zijn enkele jaren van onderzoek en voorbereiding voorafgegaan aan deze
voor Nederland bijzondere proef.
De gangbare methode om een betonbaan van asfalt te voorzien bestaat uit het zwaarbeuken
van de betonbaan. Op deze wijze wordt echter de betonconstructie gedegradeerd tot een
ongebonden puinfundering en wordt dus de hoge E.modulus van de beton niet optimaal benut.
Op deze puinfundering wordt vervolgens een asfaltlaag van ongeveer tweehonderd millimeter
dikte aangebracht .inclusief de vijftig millimeter dikke ZOAB.
Bij de Sami- en Interpavemethode waarmee in Haps is geëxperimenteerd, worden de
betonnen platen gespaard en komen daarbovenop dunnere asfaltlagen, die de trilling van de
schuivende (PvdM: beweging tussen de) platen (onderling) moeten absorberen. Op deze
manier moet worden voorkomen dat er scheuren komen in het asfalt. Bovenop deze ‘antischeurlagen’ wordt vijf centimeter zeer open asfaltbeton aangebracht.
Voorafgaand aan het overlagen van het betonnen wegdek wordt gemeten hoeveel beweging in
het wegdek zit. Als de betonplaten meer dan 0,25 millimeter op en neer gaan (PvdM:
verplaatst ten opzichte van de naastliggende plaat), dan worden ze eerst afgeplakt om trillen te
voorkomen. Scheuren en voegen worden gevuld.
Bij de Sami-methode worden de betonplaten eerst licht gebeukt, zodat in het beton
haarscheurtjes ontstaan en de spanning in het beton afneemt, waardoor deze laag minder stijf
wordt. Op de betonplaten wordt vervolgens een versterkingslaag aangebracht, daarop komt
een dunne scheurremmende laag, en ten slotte een laag zeer open asfaltbeton. De
scheurremmende laag vangt de bewegingen van de betonnen platen op, waardoor scheurtjes in
de deklaag van zeer open asfaltbeton worden voorkomen.
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Bij de Interpave-methode blijft het bewerken van de betonplaten achterwege. Op de
betonplaten wordt eerst een versterkingslaag aangebracht, vervolgens een scheurremmende
laag en daarop een laag zeer open asfaltbeton.
Door optimaal gebruik te maken van de draagkracht van de lichte- of ongebeukte
betonconstructie, kan aanzienlijk bespaard worden op de asfaltdikte. Het overheidsbeleid
houdt in dat zoveel mogelijk bespaard moet worden op het toepassen van primaire
bouwstoffen De dunne asfaltoverlaging qua DUBO-beleid uitstekend. De levensduur
nagenoeg gelijk is aan de traditionele onderhoudsmethoden middels zwaar beuken en dik
overlagen.
Het werk is hoofdzakelijk ’s nachts uitgevoerd, waarbij tijdens de werkzaamheden de afslag
Haps is afgesloten. Het verkeer heeft overdag geen hinder ondervonden, toen was de afslag
gewoon open.
De kosten van dit experiment bedragen ongeveer 600.000 euro (exclusief omzetbelasting).
Dat lijkt veel, maar als alles goed gaat, dan kunnen straks voor veel minder geld betonwegen
van asfalt voorzien.
De verwachting is dat als de proef slaagt en de methode breed wordt toegepast, in de toekomst
miljoenen kunnen worden bespaard. Daarnaast levert het tijdwinst op en minder ongemak
voor de automobilisten (de weg hoeft niet kapotgebeukt te worden waardoor het wegdek
alleen 's nachts buiten gebruik is en de rijbaan dus niet hoeft te worden verlegd) hoopt de
Rijkswaterstaat dat de nieuwe methodes ook veel kosten zullen besparen.
4.

Kosten

In een DC-contract verschuiven de kosten van het ontwerp en de risicokosten van het ontwerp
van OG naar ON. De ontwerpkosten zijn over het algemeen goed bekend bij de ON evenals
de risico’s van het ontwerp zoals rekenfouten, omdat de ON voldoende ervaring heeft met het
ontwerpen van constructies. Een belangrijk risico, vooral bij innovatieve ontwerpen, is de
keuze van de oplossing. Dit is het geval als gekozen worden voor een bepaalde constructie en
na het afsluiten van het contract blijkt dat deze, om wat voor reden dan ook, niet uitvoerbaar
is, waardoor alsnog voor een andere, over het algemeen duurdere, constructie gekozen moet
worden. De ON zal dit risico dus ook moeten opnemen in zijn aanbiedingsprijs.
Het probleem kan toegelicht worden met het volgende voorbeeld van een aantal varianten van
overlagingen van betonverhardingen. Stel dat er drie plausibele oplossingsvarianten zijn:
1. een dunne overlaging met een scheurremmende laag;
2. een traditionele dikke overlaging met een uitvullaag van STAB
3. betonconstructie opbreken en een nieuwe constructie aanleggen
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In tabel 4 zijn de ontwerpkosten en de bouwkosten met de bijbehorende verantwoordelijke
partij, voor een traditioneel contract en een DC-contract, weergegeven. De risicokosten (r)
worden berekend uit de kans van optreden (p) en het gevolg (x).
Tabel 4: ontwerpkosten, bouwkosten, risicokosten en verantwoordelijke partij
fase

constructie

1
2
3
1
2
3

ontwerp

uitvoering

kosten
(x)

kans op
falen (p)

€ 30,000
€ 30,000
€ 25,000
€ 4,500,000
€ 7,000,000
€ 9,000,000

0.2
0.2
0.2
0.02
0.02
0.02

risicokosten
(r)
€ 6,000
€ 6,000
€ 5,000
€ 90,000
€ 140,000
€ 180,000

Verantwoordelijkheid
traditioneel

DC

OG
OG
OG
ON
ON
ON

ON
ON
ON
ON
ON
ON

De kansen op falen zijn schattingen vanuit het risicoregister. Het risico van 0,02 is
aangenomen vanuit traditionele contracten voor de uitvoering. Voorbeelden van risico's in de
uitvoering zijn regen, late levering van materialen enz.
De kans op falen in het ontwerp is aangenomen op 0,2. Voorbeelden hiervan zijn rekenfouten,
dimensioneringsfouten en het te eenvoudig ontwerpen van een model. In tabel 5 zijn de
kansen weergegeven wanneer overgegaan moet worden op een andere, over het algemeen
duurdere, constructie dan aanvankelijk aangenomen is. In de tabel zijn alleen de negatieve
risico’s, oftewel wanneer er voor een duurdere constructie gekozen moet worden,
weergegeven. De positieve risico’s, wanneer er een goedkopere constructie uitgevoerd wordt
dan oorspronkelijk ontworpen was, zijn op nul aangenomen.
Tabel 5: kans op falen in keuze van de oplossing in het ontwerp per constructie
constructie 1
constructie 2
constructie 3

constructie 1
x
0.00
0.00

constructie 2
0.10
x
0.00

constructie 3
0.05
0.01
x

Het gevolg van deze gebeurtenis, het alsnog moeten kiezen voor een duurdere constructie,
wordt aangenomen als het verschil in kosten van het ontwerp en de uitvoering tussen de
oorspronkelijke gekozen constructievariant en de constructievariant die uitgevoerd wordt.
Vervolgens zijn de risicokosten van de keuze voor de oplossing (r) uitgedrukt in de kans van
optreden (p) en het gevolg (x). Dit is weergegeven in tabel 6.
Tabel 6: risicokosten van de keuze voor de constructie
constructie 1
constructie 2
constructie 3

constructie 1
x
€0
€0

constructie 2
€ 250,000
x
€0

constructie 3
€ 224,750
€ 19,950
x

risicokosten
€ 250,000
€ 19,950
€0

Aan de hand van tabel 4,5 en 6 zijn vervolgens de totale risicokosten en de fractie van de
risicokosten t.o.v. de directe kosten voor ON per oplossingsvariant in een DC contract
berekend. Dit is weergegeven in tabel 7.
Opvallend is dat ON de risicokosten bij een dunne overlaging in een DC-contract op 8% moet
schatten. Dit is 6% meer dan de traditionele risicokosten (2%).
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Tabel 7: risicokosten ON in DC-contract
constructie
1
2
3

5.

totale directe kosten
(ontwerpkosten en
bouwkosten)
€ 4,530,000
€ 7,030,000
€ 9,025,000

risicokosten DCcontract

fractie t.o.v.
directe kosten

€ 346,000
€ 165,950
€ 185,000

0.08
0.02
0.02

Conclusies

Dunne asfaltoverlagingen lijken kosteneffectieve oplossingen voor het onderhoud van
betonwegen te zijn.
De voorgestelde procedure voor de vorming van DC contracten voor innovatieve producten
lijkt eenvoudig uit te voeren met een redelijke verdeling van baten en risico's.
De kosten van DC contracten kunnen hoger of lager uitvallen dan van traditionele contracten,
afhankelijk van de verdeling van risico's. Een belangrijke risicopost bij innovatieve contracten
is het risico dat een oplossing die voorafgaand aan de aanbieding beoogd werd, bij het
ontwerp niet mogelijk blijkt en door een duurdere (meer conventionele) vervangen moet
worden. Als de aanbieding niet in functionele termen, maar in te stringent omschreven
oplossingen wordt gedaan kunnen bovendien juridische complicaties optreden, bijvoorbeeld
doordat afgewezen aanbieders hierin een verandering van de aanbieding zien.
6.
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Markt tenzij beleid: Opdrachtgever ervaring armer of Opdrachtnemer
illusie rijker?
Bij grote infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat wordt vanaf 2004 de Markt ingezet
voor zowel ontwerp als uitvoering. Meer Markt was het uitgangspunt. Inmiddels is ook bij
Rijkswaterstaat Oost Nederland op grote schaal ervaring opgedaan met de voorbereiding en
uitvoering van innovatieve contracten. Na vijf jaar kan de hamvraag van destijds beantwoord
worden; waren Opdrachtgever en Markt er klaar voor? Dat waren we dus niet, maar we
hebben veel geleerd voor het vervolg!
Het beleid van de rijksoverheid is om, onder meer bij infrastructurele werken, meer gebruik te
maken van de markt. Bij marktpartijen zit veel expertise. Innovatieve contracten richten zich
op een bredere taak van de opdrachtnemende partij. Kenmerkend voor de nieuwe
contractvormen zijn: vergroting van schaal, oplossingsvrijheid, integraliteit en bijbehorende
verantwoordelijkheid. Contractvormen werden veelal ‘’engineering and construct’’(E&C) en
‘’design and construct’’(D&C). De opdrachtgever treedt verder terug door toepassing van
Systeemgerichte Contractbeheersing waarbij beroep wordt gedaan op de effectiviteit van de
kwaliteitsborging van de aannemer. In meer of mindere mate sloten werkwijzen en
gedachtekaders, bij zowel de Opdrachtgever(OG) als de Opdrachtnemer(ON), niet aan bij
deze aanpak.
In het artikel zal worden ingegaan op een aantal opgedane ervaring met innovatieve
contracten, E&C respectievelijk D&C in de directie Oost-Nederland waarin met name de
verantwoordelijkheden van de verschillende partijen aan de orde worden gesteld.
Navolgend zullen een aantal instrumenten de revue passeren die een sleutelrol hebben vervuld
bij dit veranderingsproces. Telkens zal op de vraag worden ingegaan in hoeverre OG en ON
inmiddels gesteld staan.
Juridische kaders
Nadat de scope van het project is vastgesteld wordt in een inkoopplan bepaald wat de
contractvorm en het juridisch kader moet worden van het op te stellen contract. Bij een
verhardingencontract wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO)
- Integraal Groot Onderhoud (IGO)
- Nieuwbouw en/of grootschalige reconstructie
Een LVO-contract kenmerkt zich door veelal strookbreed onderhoud van de verharding op
netwerkniveau dat plaats vindt opdat de verharding zonder overschrijding van
veiligheidsnormen het uitvoeringsjaar van rijbaanbreed IGO haalt. De
ontwerpwerkzaamheden hebben een beperkte omvang. Bovendien kiest de OG er nog voor
om zijn inkoopbehoefte tamelijk specifiek te maken omdat de inkoopbehoefte wordt
ingegeven door de cyclus van groot onderhoud waarbij LVO een ondersteunende positie
inneemt. Aldus wordt gekozen voor een E&C contract met de UAV ’89 als juridisch kader,
hetgeen inhoudt dat de OG verantwoordelijk is voor het Ontwerp en de ON verantwoordelijk
is voor het door hem aan te brengen product. Bij een asfaltverharding schrijft de OG in het
contract de maatregel voor, de ON bepaalt de samenstelling.
Een IGO-contract wordt uitgevoerd bij ‘’einde’’ levensduur van meerdere onderdelen van de
weg, waardoor grootschalige herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Er wordt rijbaanbreed
structureel onderhoud uitgevoerd aan één of meerdere lagen van de verhardingsconstructie,
waarbij tevens renovatie plaats vindt van de kunstwerken, geleiderailconstructie,

geluidsschermen, verlichting en dergelijke. Hoewel de D&C-aanpak meest wordt toegepast,
ligt het bij groot onderhoud minder voor de hand welk type contract prevaleert. Afhankelijk
van de aard van de werkzaamheden wordt een keuze gemaakt tussen een E&C- of D&C
contractvorm. Of misschien een nieuwe vorm er tussenin? Bij D&C wordt altijd de UAV-GC
als juridisch kader toegepast, waarbij de ON verantwoordelijk is voor o.a. het ontwerp van de
gehele constructie. Bij een nieuwbouwcontract wordt standaard een D&C contractvorm met
UAV-GC gekozen, nog even afgezien van vervlechting, DB(F)M, alliantievormen e.d. die
ook mogelijk zijn. De ON is verantwoordelijk voor het ontwerp van de constructie en heeft bij
dergelijke contracten meer ontwerp vrijheden.
In de praktijk wordt nog niet altijd naar het gedachtegoed van de uav-gc gehandeld door ON.
Dit komt tot uiting in de vorm van het relatief grote aandeel meerwerk en discussies over
contractteksten die nogal eens ontaarden inventieve haarkloverij.
Ook is gebleken dat de vorm van de contractdocumenten gewenning vraagt bij zowel de OG
als de ON.
Het nemen van integrale verantwoordelijkheid blijkt bij beheer en onderhoud moeilijk. De ON
borduurt voort op een (oude) bestaande situatie en heeft bovendien geen invloed op het
toekomstig gebruik van de weg.
Functioneel specificeren
Idealiter zou de OG vanuit zijn rol als een netwerkregisseur op zoek naar maximale
uitbesteding, willen sturen op beschikbaarheid van de weg, waarmee de aannemer het verder
onder zijn hoede neemt. Zover is het om verschillende redenen niet en het is de vraag of het
ooit zover komt.
De innovatiekracht vanuit de markt kan pas worden benut wanneer de OG erin slaagt om
oplossingsvrij te specificeren. Het blijkt beslist geen sinecure om vrijheidsgraden te creëren
en toch zeker te zijn van een oplossing die tegemoet komt aan de behoefte van de OG. Er zijn
tal van oorzaken waarom de OG meent de oplossing nader te moeten specificeren. Voor
beheer en onderhoud lijkt de noodzaak tot functioneel specificeren een minder groot probleem
als bij aanleg, omdat de aard van dit werk met zich meebrengt dat uit moet worden gegaan
van een bestaande situatie.
Wat betreft de verkeersparagraaf geeft de OG in het contract aan, waar de capaciteit van de
weg tijdens de wegwerkzaamheden dient te voldoen, dus het aantal beschikbare rijstroken,
welke breedte en welke maximum snelheid gehanteerd dient te worden tijdens de uitvoering.
Voorafgaande aan de uitvoering vindt afstemming plaats met de beheerders van het overige
en aansluitende wegennet en met onder meer de calamiteitendiensten en overige
belanghebbenden, conform het zogenaamde traject Gebieds Gericht Benutten(GGB). Die
positie in de omgeving ziet RWS als een van zijn kerntaken. De ON bepaalt afhankelijk van
de aard van de werkzaamheden en gestelde randvoorwaarden met welk verkeerssysteem
wordt gewerkt, met in achtneming van CROW 96A.
Bij onderhoudscontracten geven aannemers tegenwoordig aan, tevreden te zijn met de
betreffende vrijheidsgraden. Er lijkt een ballans te zijn gevonden tussen de risicobeperkende
kaders die de OG mee wil geven en de ruimte die de ON nodig heeft om zich te
onderscheiden. De OG merkt veel verschil bij marktpartijen, in enkele gevallen is er zorg
over gekozen ontwerpoplossingen.
De acquisitiekosten zijn door deze nieuwe manier van werken behoorlijk gestegen. Dit is
ondermeer een reden waarom het aantal inschrijvingen per aanbesteding terug is gelopen. De
ontwerpvergoedingen ervaart men als erg laag.

Gegevensbeheer
De beheertaak is gepositioneerd bij de wegbeheerder, de aannemer voert
onderhoudswerkzaamheden uit en in het geval van innovatieve contracten komen daar dus
engineering- dan wel ontwerpwerkzaamheden bij. De ON heeft de behoefte om over zo veel
mogelijk relevante gegevens te beschikken om een optimaal afgestemd product te kunnen
leveren. Aldus ontstaat een afhankelijkheid met de wegbeheerder. In enkele gevallen is die
afhankelijkheid onvermijdelijk omdat de wegbeheerder beschikt over informatie die door
andere partijen niet beschikbaar is en, dit is een belangrijke toevoeging, niet kan worden
achterhaald. Het merendeel van de gegevens komen voort uit onderzoek dat in principe ook
door de ontwerpende aannemer kan worden uitgevoerd. Omwille van het kunnen maken van
een projectraming, kostenefficiency en minimalisatie verkeershinder, laat de OG veel
onderzoeken zelf uitvoeren. De volgende gegevens worden veelal aan de inschrijvers
verstrekt: naast areaalgegevens, zoals ouderdom en type verharding wordt ook informatie
verstrekt over spoorgroei, deflectiewaarden, verkanting, teerbevattende lagen,
verkeersintensiteiten en verkeersprognoses gedurende levensduur van de weg. Problemen
ontstaan wanneer blijkt dat verstrekte gegevens niet juist zijn.
Wegbeheerders hebben moeite met gegevensbeheer en aannemers ondervinden dit aan den
lijve. Aannemers uiten relatief veel klachten over de kwaliteit van de gegevens en bovendien
wordt dikwijls het verwijt gemaakt dat de OG gegevens achterhoudt. De OG ervaart op zijn
beurt een traditionele houding van inschrijvende partijen doordat zij in onvoldoende mate
gevolg geven aan het eigen onderzoek en daardoor bij inlichtingen de OG overvragen
Inschrijvers zouden gegevens eigen moeten maken om daarmee hun aanbiedingen steviger
gestand te doen. Vanzelfsprekend gaat dit niet op voor gegevens waarvan de wegbeheerder de
enige toegangssleutel heeft.

Productinnovatie
Bij innovatieve contracten bepaalt de ON in principe zelf het asfalttype respectievelijk de
samenstelling en opbouw, alsmede het type funderingsmateriaal. De OG vermeldt in het
contract functionele specificaties waaraan de verharding gedurende de ontwerplevensduur
moet voldoen. Uitgangspunt is om zo hoog mogelijk in de piramide van eisen te specificeren.
Echter als het risico van bepaalde producten voor de OG groot geacht wordt, worden
ongewenste mogelijkheden uitgesloten en soms zelfs oplossingen (gedeeltelijk)
voorgeschreven. De OG meent hierin te handelen namens het maatschappelijk belang. Denk
aan het voorschrijven van een zekere steenslagsoort om stroefheid te borgen na het verstrijken
van de verplichtingstermijn van de ON. Andere oorzaken van voorschrijven kunnen te maken
hebben met een (maatschappelijke) wens voor uniformiteit, betere onderhoudbaarheid of een
hogere restwaarde.
Inschrijvers ervaren deze beperkingen als hinderlijk en oordelen dat op deze wijze innovatie
wordt tegengehouden. Hier speelt in eerste instantie het commerciële belang, maar het is niet
gezegd dat het maatschappelijk belang hier geen baat mee heeft.
Het is een moeilijke patstelling die voortkomt uit de verschillende belangen van de OG en de
ON. De OG hanteert nu een model om inschrijvers in gelegenheid te stellen om alternatieve
mengsels aan te laten bieden. Om aan te tonen of voldaan wordt aan de functionele eisen kiest
de ON een asfaltmengsel conform de RAW, of wordt voor een alternatief mengsel gekozen.

Bij aanbieding conform de RAW hoeft de ON de geschiktheid niet aan te tonen, echter bij
alternatieve mengsels hanteert RWS een stroomschema wat doorlopen moet worden, middels
testen of aanleg proefvakken al dan niet in het kader van Innovatie Testcentrum(ITC)
Incidenteel heeft productinnovatie plaatsgevonden bij het toepassen van innovatieve
contractvormen. De OG speelt in de beperktheid hiervan een belangrijke rol. Weliswaar
gemotiveerd, legt deze nog wel wat beperkingen op. Het moet wel mogelijk zijn om de markt
meer ruimte te geven zonder dat de OG, cq de maatschappij geconfronteerd worden met grote
risico’s. Misschien is het hiervoor noodzakelijk dat langere garantietermijnen worden
overeengekomen, de productaansprakelijkheid wordt uitgebreid of misschien ligt de oplossing
in DB(F)M contracten.
Gunningsmodel
Rijkswaterstaat hecht veel waarde aan duurzame constructies op basis van Lyfe Cycle
Costing.
Afhankelijk van de aard van het contract wordt de ON steeds meer de mogelijkheid geboden
om in te schrijven middels de EMVI-systematiek(Economisch Meest Voordelige
Inschrijving). De volgende criteria worden hierbij vaak betrokken:
Levensduurverlenging (soms in de vorm van te verkiezen kwaliteitspakketten)
Minimalisatie verkeershinder
Proceskwaliteit
Bij de mogelijkheid van de keuze uit verschillende kwaliteitspakketten betaalt RWS voor een
aanbieding van een hoogwaardiger product met een langere levensduur. Die levensduur wordt
gegarandeerd door de ON (garantie). Een fictief bedrag wordt van de inschrijfsom
afgetrokken, waarbij de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs het werk krijgt
opgedragen. Op deze wijze wordt ‘’lange termijn denken’’, op korte termijn gerealiseerd. Om
te toetsen of de ON zijn toezegging waarmaakt, wordt gedurende de garantietermijn , het
product getoetst, immers de hoogwaardiger aanbieding maakt onderdeel uit van het contract.
Bij geconstateerde onvolkomenheden, wordt een hoge malus opgelegd. Uit ervaring van een
zevental aanbestede verhardingencontracten blijkt dat in nagenoeg alle inschrijvingen de ON
kiest voor het meest hoogwaardige kwaliteitspakket, dus het hoogste fictieve bedrag wordt in
mindering gebracht van het inschrijfbedrag. Enerzijds heeft de OG de indruk dat de ON de
inschrijving serieus neemt en inderdaad een hoogwaardige kwaliteit levert, anderzijds bestaat
de indruk dat voor de ON het verkrijgen van de opdracht bepalend is en dat onderbouwing
van het hoge kwaliteitspakket wel eens ontbreekt.
De OG en de ON gaan beide verplichtingen. Enkele voor een lange tijdsperiode met
bijbehorende onzekerheden. De ON loopt een belangrijk financieel risico wanneer het asfalt
niet blijkt te voldoen. Wanneer de oorzaak hiervan buiten zijn schuld zou zijn, dan dient hij
dat zelf te bewijzen. De OG probeert van zijn kant ook te voorkomen dat garantie moet
worden ingeroepen. Dit vanwege de positie van de weggebruiker die niet gebaat is bij extra
verkeershinder. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid verklaart waarom de OG toetst
en zo nu en dan voorschrijft.
Conclusies
Door beide partijen is veel ervaring opgedaan met innovatieve contracten. De kennis die de
OG heeft van de gedragingen van de weg zal vertaald moeten worden in transparante
functionele eisen. Dit moet nog beter. Risicogestuurde toetsing van het geleverde product
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blijft noodzakelijk. ON kan deze noodzaak verminderen door zich nog meer verantwoordelijk
voelen voor de maatschappelijke prestatie die hij levert.
Als gevolg van de nieuwe marktstrategie waarbij meer beroep wordt gedaan op de expertise
van marktpartijen is bij de OG veel deskundigheid verdwenen, en is de OG een ervaring
armer. Gebleken is echter dat het enthousiasme van de ON van 5 jaar terug: ‘’laat ons het
maar uitzoeken’’, is genivelleerd tot een ijdele illusie. We hebben erg veel geleerd en daarmee
geven we ook aan dat we er nog niet klaar voor waren. Inmiddels staan we er beter voor en
weten we ook dat samenwerking tussen beide partijen noodzakelijk blijft.

Michiel Bohmer, inkoop adviseur
Harrie van den Top, adviseur verhardingen

Beoordelen D&C-contract spitsstrook A1/A50

Harrie van den Top
Mark Eichner
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Samenvatting:
Bij grote infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat wordt vanaf 2004 de markt ingezet
voor zowel ontwerp als uitvoering, Design and Construct. Voor het spoedwetproject A1/A50
is de vluchtstrook omgebouwd tot spitsstrook en zijn gedeeltelijk nieuwe stroken aangelegd.
Tevens is op beide wegen een nieuwe deklaag aangebracht. Voor een spoedwetproject is voor
het eerst een contract opgesteld op basis van de UAV-GC. De aanbiedingsontwerpen zijn
door een selectiecommissie beoordeeld en van scores voorzien, waarbij het werk is gegund
middels het EMVA-criterium, hetgeen inhoudt dat naast het inschrijvingsbedrag tevens het
aspect kwaliteit wordt meegewogen bij de gunning. Het blijkt dat de markt dan een
hoogwaardiger, maar duurder product levert, mits de opdrachtgever bereid is deze extra
investering te belonen. Door Systeemgerichte Contractbeheersing kan het toezicht van de
Opdrachtgever worden beperkt.

Trefwoorden:
Markt tenzij, Design and Construct(D&C), UAV-GC, Economisch Meest Voordelige
Aanbieding(EMVA), Systeem Gerichte Contractbeheersing.
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Inleiding

Het beleid van de overheid is om onder meer bij infrastructurele werken meer gebruik te
maken van de markt: ‘’meer markt’’, oftewel ‘’de markt tenzij’’. Bij de marktpartijen zit op
sommige gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie bij uitvoeringsmethoden, veel
expertise. Dit houdt in dat alleen als het niet anders kan, gebruik wordt gemaakt van de inzet
van markt.
Het toepassen van het principe van ‘’design and construct’’ knelt nog met de huidige
werkwijzen en gedachtekaders bij zowel RWS als bij de markt. De vraagspecificatie,
bijvoorbeeld, van een D&C contract is anders van aard dan in een traditioneel contract. Het
vergt een omslag in denken en wijzen van specificeren.
In de bijdrage zal worden ingegaan op de voorbereiding en op de realisatie van het project
A1/A50. Hierbij wordt betrokken de inhoud van de vraagspecificatie en de beoordeling van
de ingediende ontwerpen, voor het onderdeel verhardingen, middels de EMVA-methode. Bij
de realisatie van het project zal ingegaan worden hoe de toetsing van kwaliteit plaats vindt
door middel van toezicht op afstand. Tevens zal worden ingegaan op de verschillen tussen een
traditionele contractvorm versus het juridisch kader van de contractvorm UAV-GC. Voor een
Spoedwet project was het project A1/A50 (zie figuur 1) het eerste contract dat opgesteld is op
basis van de UAV-GC.

A 1

D e v e n te r O o s t

K n p . B e e k b e rg e n
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A rn h e m

Figuur 1: Situering Project A1/A50
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1.1

Project A1/A50

Het Spoedwet project betreft ‘’Het ontwerpen en realiseren van spitsstroken op RW 50,
gedeelte Arnhem Centrum - knooppunt Beekbergen en plusstroken op RW 1, gedeelte
knooppunt Beekbergen – Deventer Oost. Zowel de spitsstrook als de plusstrook worden
slechts in de spits opengesteld voor het verkeer. De vluchtstrook van de A 50 is
opgewaardeerd tot spitsstrook, terwijl de in de middenbermzijde van de A1 aangelegde
plusstrook, de zogenaamde eerste strook, deze functie krijgt. In het kader van de Spoedwet
Wegverbredingen worden die wegen aangepakt die tot de grootste knelpunten van het
wegennet worden gerekend. De Spoedwet Wegverbredingen levert een bijdrage aan de
oplossing van de grote en bekende knelpunten in de doorgaande verbindingen in Nederland.
Het resultaat zal zijn dat de capaciteit van de wegen in de spits toeneemt.
Op de A 50 en de A1 tussen Arnhem, knooppunt Beekbergen en Deventer Oost ondervindt
het verkeer vrijwel dagelijks hinder van filevorming en vertraging. Het traject is een
verbindende schakel tussen de A 1 en de A 12 voor het lange afstandsverkeer en wordt door
een relatief grote stroom verkeer gebruikt.
1.2

Inkoopstrategie

In het ondernemingsplan van RWS staat vermeld dat RWS meer werk met minder mensen zal
doen. Als gevolg daarvan zal RWS een groter beroep op de markt gaan doen. ‘’De markt
tenzij’’ is dus het uitgangspunt.
Om toch de kerntaken te kunnen blijven verzorgen, beoordeelt en toetst RWS de uitvoering
nu meer op afstand. Voorwaarde is dat RWS de marktpartijen op een professionele manier
aanstuurt. Om een professionele opdrachtgever te zijn, moet je ook op een goede en een
eenduidige manier inkopen.
RWS streeft drie doelen na bij het inkopen van haar diensten en/of producten:
1 Optimaal benutten van de markt;
2 Optimale verhouding van de prijs/kwaliteit;
3 Efficiëntie door functioneel te specificeren.
Om de markt optimaal te benutten wordt voor grote investeringswerken, zoals aanleg en groot
onderhoud van wegen, uitgegaan van design&constructcontracten. Bij D&C zijn er drie
markante momenten in het besluitvormingsproces waarop de markt kan worden ingeschakeld.
Bij D&C type 1(zie figuur 2) wordt de markt al ingeschakeld na de definitiefase in een
ontwerpproces. Nog voor de trajectnota/MER krijgt de marktpartij een opdracht. Bij type 2 is
de trajectnota al afgerond, en wordt een marktpartij net voor het (Ontwerp-)tracébesluit
ingeschakeld. Bij type 3 wordt pas begonnen met het ontwerpen en het bouwen na het
(ontwerp-)tracébesluit. Het definitieve ontwerp is dan al gemaakt door de opdrachtgever, en
de marktpartij neemt dan alleen het detailontwerp en de realisatie voor zijn rekening.

Figuur 2: Drie D&C-contracttypen in het besluitvormingsproces
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Naast het optimaal inschakelen van de markt moet RWS bij het gunnen van een opdracht
kijken naar een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Prijs alleen hoeft niet meer
doorslaggevend te zijn bij de gunning van een opdracht, hoewel dat bij veel contracten nog
wel het geval is. In de inkoopstrategie van het project A /A50 is uitgegaan van een
verhouding van prijs en kwaliteit van 70/30.
Het derde doel van inkopen is winst in efficiëntie. Het inkopen moet ook daadwerkelijk wat
opleveren. Er moet immers met minder mensen meer werk worden gedaan. Dit doel kan
onder meer bereikt worden door in de opdrachten zoveel mogelijk functioneel te specificeren.
2. Gunningscriteria ON-1978
2.1

Economisch Meest Voordelige Aanbieding (EMVA)

In de Leidraad voor de Inschrijving van de aanbesteding van de Overeenkomst A1/A50 is
vermeld dat de opdracht van het Werk geschiedt aan de Inschrijver met de Economisch Meest
Voordelige Aanbieding. Bij de beoordeling of een Inschrijver voor de opdracht van het Werk
in aanmerking komt, zijn in beschouwing genomen:
1 de inschrijfsom;
2 het aanbiedingsontwerp van de kunstwerken;
3 het aanbiedingsontwerp van de verhardingsconstructie;
4 het Plan van Aanpak.
Voor de weging op prijs/kwaliteit tellen de inschrijfsom voor 70% en de
aanbiedingsontwerpen voor kunstwerken, verhardingen en het Plan van Aanpak, ieder voor
10% mee in de berekening.De aanbiedingsontwerpen van de verhardingsconstructie worden
beoordeeld op de volgende onderdelen:
a. berekening en ontwerp nieuwe constructie A 1, inclusief deklaag op kunstwerken;
b. berekening en ontwerp deklaag A 50;
c. akoestische onderbouwing nieuwe verharding.
Bij de beoordeling van de technische kwaliteit van de aanbiedingsontwerpen worden de
deelaspecten techniek, uitvoerbaarheid en de onderhoudsgevoeligheid gedurende levensduur
van de verharding in beschouwing genomen.
De beoordeling van de onderdelen van de ingediende aanbiedingsontwerpen is bepaald
volgens de volgende schaal:
- zeer goed
10
- goed
8
- voldoende 6
De onderdelen dienen alle minimaal voldoende of hoger te scoren, indien aanbiedingen
hieraan niet voldoen worden deze aanbiedingen verder niet in beschouwing genomen.
2.2

Vraagspecificatie

De ontwerplevensduur op basis van draagvermogen van de nieuw aan te brengen
verhardingen is 20 jaar. Dit geldt dus voor de aan te brengen verbredingen van bijvoorbeeld
de plusstrook op de A1 respectievelijk de pechhavens en doorsteken op de A 50. Tevens
voorziet het contract in grotendeels vervangen van de zoabdeklaag.
Daar het beleid van RWS is om geen groot onderhoud aan verhardingsconstructies uit te
voeren binnen een periode van minimaal 20 jaar, behoudens het tussentijds vernieuwen van
de zoabdeklaag, is ook voor de bestaande verharding van de A1 een ontwerplevensduur
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vereist van 20 jaar. De opdrachtnemer dient dus naast het aanbrengen van de nieuwe zoab,
eveneens na te gaan op welke wegvakken al dan niet onderhoud, profilering c.q. versterking
van de constructie noodzakelijk is, om te kunnen voldoen aan de in de vraagspecificatie
opgestelde technische en functionele eisen.
De A 50 is een relatief nieuwe autosnelweg. Versterking van de verhardingsconstructie is niet
noodzakelijk. Het onderhoud beperkt zich derhalve tot het vervangen van de zoabdeklaag.
2.3

Ontwerplevensduur 20 jaar

De in het werk gerealiseerde constructie dient tenminste met betrekking tot laagdikten en
stijfheden te voldoen aan het ontwerpuitgang. Bij de oplevering worden de deflecties van de
verhardingen bepaald teneinde een vergelijking te kunnen maken met de deflectiewaarden aan
het einde van de 7 jaren garantieperiode.
Met als doel alle vijf de opdrachtnemers van gelijke informatie te voorzien ter onderbouwing
van de op te stellen constructieberekeningen, is de ‘’nulsituatie’’ van de wegvakken
vastgelegd. Dit rapport met gegevens over verkeersgegevens, constructieopbouw, ouderdom
deklagen, spoor- en scheurvorming, VGD-metingen etc. is aan de vijf bedrijven verstrekt. Op
deze wijze wordt voorkomen dat iedere partij de wegvakken gaat beoordelen of onderzoeken
voorafgaande aan aanbesteding. Tevens beschikken alle partijen over gelijke informatie ten
behoeve van het op te stellen verhardingsontwerp.
2.4

Garantieperiode 7 jaar voor de deklaag van ZOAB

In de vraagspecificatie zijn eisen opgenomen bij openstelling en gedurende de garantieperiode
van 7 jaar. Indien bij het einde van de garantietermijn wordt voldaan aan de restwaarde
volgens tabel 1, ontvangt de opdrachtnemer een bonus van 500.000 euro. Een overzicht van
de voornaamste eigenschappen voor genoemde termijnen zijn vermeld in tabel 1.
Eigenschap

Gedurende
Restwaarde
garantie
einde garantie
Langsvlakheid
C5 max. 3%
IRI max. 2,6 % IRI Max. 2,6%
Rafeling
Niet voorkomen Max. klasse 2 Max, klasse 1
Scheurvorming
Niet voorkomen Max. klasse 2 Max. klasse 1
Stroefheid
Min. 0,40
Min. 0,38
Min. 0,43
Remvertraging
Min. 5,2 m/s²
Spoorvorming
Niet voorkomen Max. 17 mm
Max. 10 mm
Holle ruimte
Min. 15%
Uitstroomtijd(Becker) Max. 24 seconde Tabel 1: overzicht van de voornaamste eigenschappen voor genoemde termijnen
2.5

Bij openstelling

Eisen tweelaags zoab

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op een gedeelte van de A 1 een stille deklaag
aangebracht diende te worden. In de vraagspecificatie is voor het betreffende wegvak
opgenomen dat ‘’de bestaande deklaag van zoab dient te worden vervangen door een open
deklaag, die ten gevolge van het wegverkeer maximaal een geluidsemissie produceert als van
tweelaags zoab. Daarbij de deklaag met inbegrip van de voegovergangen zodanig aanpassen,
dat tenminste een geluidsreductie wordt behaald als bij tweelaags zoab, zie CROW-publicatie
200’’. Verder zijn voor de stille deklaag eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid. De
uitstroomwaarde bepaald volgens de proef van Becker dient maximaal 20 seconden te
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bedragen. Eveneens zijn eisen gesteld aan de stille deklaag, bij openstelling en gedurende de
garantieperiode. De garantieperiode is voor de stille deklaag gesteld op 5 jaar.
Het uitgangspunt bij functioneel specificeren is dat het type asfalt niet wordt voorgeschreven,
de opdrachtnemer bepaalt de mengselkeuze, echter gezien de inhoud van de functionele
specificaties voor de stille deklaag, is de keuzevrijheid beperkt.
2.6

Aanbesteding

Bij het onderhavige project hebben zeven gegadigden zich gemeld. Door loting is het aantal
teruggebracht tot vijf. Bij Europese aanbestedingen dienen minimaal vijf gegadigden een
aanbiedingsontwerp uit te werken en aan te bieden. Veelal kiest rijkswaterstaat voor het
minimum van vijf gegadigden. De reden hiervan is dat de ontwerpvergoeding, voor dit project
gesteld op € 30.000, maximaal vijf maal wordt uitgekeerd. Tevens wordt op deze wijze het
aantal te beoordelen aanbiedingsontwerpen ook beperkt tot vijf. De gegadigden moesten in
een tijdsbestek van drie maanden een aanbiedingsontwerp uitwerken.
Om te voorkomen dat de selectiecommissie, die de ontwerpen beoordeelt, in haar beoordeling
zou kunnen worden beïnvloed, zijn voorafgaand aan de beoordeling de aanbiedingen door een
notaris geanonimiseerd. Alle bedrijfsnamen, logo’s en verwijzingen naar de aanbiedende
organisatie zijn uit de stukken verwijderd.
De selectiecommissie bestond uit een voorzitter en vijf beoordelingsteams, van elk twee
personen
Per onderdeel is de aanbieding getoetst op, techniek van de constructie, op uitvoerbaarheid
van de constructie en op onderhoudsgevoeligheid van de constructie.
2.7

Overzicht uitwerking aanbiedingsontwerpen

De aanbieders zijn voornamelijk ingegaan op de volgende onderdelen :
- op de grote hoeveelheid zoabgranulaat die beschikbaar komt bij het vernieuwen van de
zoablaag, totaal circa 65.000 ton. In de fundering voor de nieuw aan te brengen plusstrook
van de A 1 wordt derhalve gekozen voor asfaltgranulaatcement
- ter voorkoming van het ontstaan van rafeling van de zeer open zoab op de vluchtstrook, is
een aanbieding ingediend om als bindmiddel polymeerbitumen toe te passen
- om geen onderhoud uit te hoeven te voeren gedurende de garantietermijn en om in
aanmerking te komen voor de toekenning van het bonusbedrag ter grootte van € 500.000,
dient de deklaag van de asfaltconstructie bij het einde van de garantietermijn te voldoen
aan een bepaalde restwaarde. Om deze reden is ook het minder rafelingsgevoelige
zoabplus ingediend. Zoabplus bevat 1% meer bitumen en een afdruipremmend middel
- op basis van het aan de gegadigden verstrekte rapport ‘’nulmeting draagkracht,
scheurvorming en spoorvorming op Rijksweg A1’’, zijn ontwerpen aangeleverd die zijn
afgestemd op de kwaliteit van de bestaande verhardingsconstructie. Voorstellen zijn
ingediend om ter plaatse van spoor- en scheurvormingsgevoelige wegvakken inlages aan
te brengen, alvorens de deklaag te vernieuwen. Met behulp van het programma CARE is
voor het herontwerp aangetoond dat de verhardingsconstructie van de A1 qua draagkracht
een ontwerplevensduur heeft van twintig jaar.
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3 Contractbeheersing tijdens de uitvoeringsfase
3.1 Instrumenten voor contractbeheersing
Voor de beheersing van het contract zijn een aantal instrumenten beschikbaar die in
samenhang zijn ingezet om tot het oordeel te komen dat op een beheerste wijze is voldaan aan
de eisen van het Contract en een betaling rechtmatig kan plaatsvinden.
De basis voor de contractbeheersing van het contract A1/A50 bestaat uit een Acceptatieplan,
een Toetsingsplan, een overzicht met alle Aan Te Tonen Eisen, een lijst met kritieke punten
en processen (risico’s) en het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer(ON). Aan de hand van
deze instrumenten wordt het contract tijdens de uitvoering beheerst.
Acceptatieplan
In het acceptatieplan staan eisen waar de Opdrachtgever(OG) een bepaalde
verantwoordelijkheid in wil nemen door deze ter acceptatie in te laten dienen. De ON mag
niet verder gaan met zijn proces voordat acceptatie is verkregen, o.a. van het kwaliteitsplan en
van de aantoonbare beheersing door de ON.
De acceptatiebevoegdheid houdt in dat de ON bepaalde, vaak essentiële aspecten van zijn
werkzaamheden ter acceptatie aan de OG moet voorleggen en dat de OG vervolgens
uitdrukkelijk aan de ON moet meedelen of hij ter acceptatie overgaat. De ON is dus wel
afhankelijk van de beslissing van de OG.
Voorbeelden van onderdelen die ter acceptatie zijn ingediend zijn de Planning, het
Keuringsplan, het Definitief ontwerp, de Uitvoeringswerkzaamheden, het Keuringsplan
Uitvoeringswerkzaamheden, het As-built dossier en het Instandhoudingsplan.
Toetsingsplan
Het begrip toetsen omvat een veelheid aan controlerende activiteiten die er alle op gericht zijn
na te gaan of de ON zijn werkzaamheden heeft verricht conform de bepalingen uit de
Overeenkomst. Het doel van toetsing is dat de OG door het uitvoeren van verschillende
controlerende activiteiten inzicht krijgt in de wijze waarop de ON de Overeenkomst uitvoert.
De OG is niet verplicht om het resultaat van deze toetsing aan de ON mede te delen. De OG
toetst voor zichzelf of er conform de Overeenkomst gewerkt wordt en heeft ongeacht het
resultaat geen invloed op de planning en werkwijze van de ON. Voorbeelden van onderdelen
die ter toetsing zijn ingediend zijn het Uitvoeringsontwerp, de Detailplanning, het
Grondstromenplan, het overzicht met de Zelfstandige Hulppersonen en het V&G-plan.
Aan te tonen eisen (ATTE)
Deze eisen hebben betrekking op het duurzaam, bedrijfsvaardig functioneren en veiligheid
van een product. Het voldoen aan een ATTE moet door de ON schriftelijk aantoonbaar
worden gemaakt bijv. door keuring en kwaliteitsregistraties. In het contract van project
A1/A50 is vastgelegd dat alle eisen, ATTE zijn.
Om de overige risico’s te beheersen heeft de OG een “lijst kritieke punten” opgesteld. Van
deze kritieke punten c.q. processen dient de ON in zijn (deel)kwaliteitsplan weer te geven hoe
deze geborgd worden. Bij een aantal specifieke eisen wil de OG een zeker inzicht hebben hoe
de ON denkt aan deze eisen te voldoen. Daarom is er een lijst “Aan te tonen eisen” opgesteld.
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Lijst kritieke punten en processen (risico’s)
Deze kritieke punten hebben betrekking op die onderdelen die een groot maatschappelijk
belang en veiligheidsaspect met zich mee brengen. De Opdrachtnemer dient in zijn
deelkwaliteitsplan(nen) aan te geven hoe hij die kritieke punten beheerst.
In het verleden is door de Opdrachtgever meerdere malen een risicoanalyse uitgevoerd om zo
een goed beeld te krijgen waar de kritieke punten/processen binnen het Werk liggen.
Vervolgens is gekeken hoe deze risico’s in het Contract te ondervangen zijn. Het merendeel
van deze risico’s worden afgedekt door het PvE dat in de Vraagspecificatie vermeld staat.
Toetsplanning Opdrachtgever
In deze planning staat aangegeven wanneer de Toetsers een specifiek onderdeel moeten
toetsen. Tevens staat in de planning beschreven of er een Systeem-, Proces- of Producttoets
wordt uitgevoerd. De Toetsplanning wordt opgesteld a.d.h.v. de door de Opdrachtgever
geaccepteerde uitvoeringsplanning van de ON.
Kwaliteitsplan Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer dient zijn processen te beheersen en te borgen middels een gecertificeerd
kwaliteitssysteem. Daarnaast vereist het Contract dat voor de ontwerp- en voor de
uitvoeringsfase een specifiek deelkwaliteitsplan wordt opgesteld. Hierin moet de ON het
algemene kwaliteitssysteem voor het Werk specifiek maken. Onder andere moet hij daarbij
ingaan op de Kritieke Punten en de ATTE’s.
Gezien de omvang van het Werk heeft de ON een onderverdeling gemaakt in werkplannen
voor onderdelen van het Werk. Dit zal vooral voor de uitvoeringsfase het geval zijn.
Elk plan is ter acceptatie aangeboden, waarbij de ON vooraf heeft aangegeven welke risico’s
relevant zijn en hoe hij die (op hoofdlijn) beheerst. Na acceptatie van het (deel)kwaliteitsplan
kan de ON van start gaan met de werkzaamheden.
3.2

Systeem gerichte contractbeheersing

Voor het toetsen van de beheersing van het Contract tijdens de uitvoeringsfase zijn drie type
van toetsen beschikbaar, te weten:
• Systeemtoets:
toets op algemene procedures van het Projectkwaliteitsplan en de borgingsmaatregelen;
Voorbeelden:
- Toetsen of de onderdelen in het PKP voldoen aan de eisen uit het contract;
• Procestoets:
toets op maak- en keuringsprocessen en beheersmaatregelen, met als doel vast te stellen of
deze door de ON zijn uitgevoerd volgens het kwaliteitsplan;
Tevens bestaat de mogelijkheid om procestoetsen te houden door middel van het opvragen
van registraties (Registratietoets) en het verifiëren van werkinstructies
(Werkinstructietoets);
Voorbeelden:
- Stroefheids-, vlakheids- en remvertragingsmetingen;
- Bedrijfscontroles van Opdrachtnemer;
- Interviews met de asfaltuitvoerder, laborant, projectleider of gewerkt wordt volgens
het proces dat is beschreven in het DKP Verhardingen;
- Asfaltbonnen controleren om te verifiëren of het goede mengsel is aangebracht;
- Meet/registratieformulieren controleren om te verifiëren of volgens het DKP
Verhardingen is gewerkt;
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-

Inzet reserve materieel ter voorkoming van het niet tijdig kunnen openstellen van
wegvak controleren;
- Toetsen beheersmaatregelen i.r.t. asfalteringswerkzaamheden in ongunstige
jaargetijde;
- Toetsen van onderlinge raakvlakken tussen de verschillende disciplines (Wegen/KWen/ICT).
• Producttoets:
inhoudelijke toets (deel)producten in relatie tot “aan te tonen eisen”. Doel van de
producttoets is de betrouwbaarheid van de registratie van de ON vast te stellen.
Voorbeelden:
- Controleren of er geen gaten in de weg vallen;
- Controleren of de naad conform het geaccepteerde ontwerp is aangebracht;
- Steekproefsgewijs laten uitvoeren van Stroefheids-, vlakheids- en
remvertragingsmetingen;
- Steekproefsgewijs laten uitvoeren van boorkernen en laten onderzoeken op
samenstelling, dikte & percentage holle ruimte.
4 Verschil tussen UAV 1989 en UAV-GC
4.1 Bestek versus functionele specificaties
De UAV 1989 gaat uit van een bestek, d.w.z. de beschrijving van het werk, de daarbij
behorende tekeningen etc. Functionele eisen komen niet voor. De uit te voeren oplossing is
exact omschreven.
Uitgangspunt bij de UAV-GC is de Vraagspecificatie, zijnde de beschrijving van het uit te
voeren werk (ontwerp en uitvoering). De Vraagspecificatie is qua status vergelijkbaar met het
traditionele bestek. De aard van de Vraagspecificatie kan echter variëren van Programma van
eisen met functionele specificaties tot een definitief ontwerp met technische beschrijvingen.
De invulling van de Vraagspecificatie is afhankelijk van de aard en omvang van de aan de ON
toegewezen taken met betrekking tot het uit te voeren ontwerpproces.
4.2

Betrokkenheid OG bij realisatieproces / contractbeheersing

Van groot belang is de keuze van de OG voor hetzij traditionele directievoering met
(omvangrijk) toezicht hetzij voor een ‘’rol op afstand’’.
In de UAV 1989 is geregeld dat de directie toezicht uitvoert op de uitvoering en naleving van
de overeenkomst. Indien de directie een fout in het werk van de aannemer constateert of had
de directie de fout kunnen onderkennen, dan rust op de directie de verplichting tot
waarschuwen. Laat de directie dit na, dan neemt de rechtspraak aan dat de (mede) als gevolg
van het niet waarschuwen ontstane schade gedeeltelijk voor de OG blijft.
In de UAV-GC wordt de mate van betrokkenheid van de OG bij het ontwerp- en
uitvoeringsproces per project bepaald: in de tot de overeenkomst behorende acceptatietoetsings- en keuringsplannen wordt vastgelegd op welke aspecten en op welke momenten de
OG werkzaamheden of resultaten wil accepteren c.q. toetsen. Door toepassing van
kwaliteitsborging wordt in beginsel een belangrijk deel van de controlewerkzaamheden
overgelaten aan de ON. De OG kan volstaan met het toetsen van het proces van
kwaliteitsborging d.m.v. systeemgerichte contractbeheersing. Ook bij de UAV-GC heeft de
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OG een waarschuwingsplicht, echter maatgevend voor de rechtsgevolgen van toetsen en
accepteren is de ‘’daadwerkelijk aan de dag gelegde deskundigheid’’.
4.3

Kwaliteitsborging

In de UAV 1989 is kwaliteitsborging niet geregeld. Gedurende een aantal jaren worden bij
RWS bestekken aanbesteed waarbij kwaliteitsborging contractueel is neergelegd bij de
aannemer die daartoe gecertificeerd dient te zijn. Daartoe zijn t.b.v. de aanbesteding
geschiktheidseisen geformuleerd. In het contract is geregeld dat een deel van de taken die
volgens de UAV 1989 door de directie UAV dienen te worden uitgevoerd, overgeheveld
wordt naar de aannemer. Hierbij dient de vraag gesteld te worden of de afbakening tussen de
taken van de directie UAV en de aannemer afdoende juridisch is geregeld.
De UAV-GC heeft in deze behoefte wel voorzien door een uitgebreide regeling over
Kwaliteitsborging, afgestemd op de ISO-normen.
Het voordeel voor de OG is voornamelijk dat hij de feitelijke controle in principe niet zelf
hoeft uit te voeren, hetgeen goed past bij een geïntegreerd contract.
4.4

Risico’s

Het beheersen van de risico’s is de rode draad in de contractbeheersing. Het is een continu
proces dat voortdurend wisselt en een goede samenwerking tussen OG en ON vereist. Om een
juiste middenweg hierin te kunnen vinden is het afstemmen van de risico’s tussen de OG en
de ON van cruciaal belang. Dit zijn zowel risico’s in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase.
De UAV 1989 bevat een vaste risicoverdeling tussen OG en aannemer. En voorziet niet in een
risicoverdeling in de ontwerpfase omdat ontwerp geen onderdeel uitmaakt van de UAV 1989.
De UAV-GC heeft de mogelijkheid een projectspecifieke risicoverdeling tussen OG en ON te
regelen toegespitst op de wensen van de OG.
4.5

Vergunningen

In de UAV 1989 verzorgt de opdrachtgever alle vergunningen voor de opzet van het werk.
De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de vergunningen ligt dus bij de OG.
In de UAV-GC bepaalt de OG per project welke vergunningen hij zelf verzorgt en welke hij
door de ON laat verzorgen. In tegenstelling tot de UAV 1989, ligt de verantwoordelijkheid
voor de volledigheid voor wat betreft vergunningen bij de ON.
4.6

Waarschuwingsplicht ON

Zowel de UAV 1989 als de UAV-GC kennen een waarschuwingsplicht voor de ON.
De waarschuwingsplicht is in de UAV 1989 slechts zeer beperkt van waarde.
Het gaat hierbij om ‘’klaarblijkelijk’’ zodanige fouten in constructies, werkwijzen, orders en
aanwijzingen, bouwstoffen of gebreken dat overgaan tot uitvoering zonder waarschuwing in
strijd zou zijn met de goede trouw (redelijkheid en billijkheid).
De aannemer is niet verplicht om de voorgeschreven constructie etc. tot in detail te
controleren. Een marginale toetsing is voldoende. Daarvan uitgaande zijn er twee hoofdregels
te noemen:
• hoe ernstiger de fout, des te eerder bestaat er voor de aannemer de plicht om te
waarschuwen;
• naarmate de aannemer deskundiger is, is hij sneller tot waarschuwen gehouden.
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Analoog aan de UAV 1989 is de waarschuwingsplicht in de UAV-GC geregeld. Ook hier is
het cruciale woord ‘’klaarblijkelijk’’ opgenomen. Door in de Basisovereenkomst het woord
‘’klaarblijkelijk’’ te laten vervallen, wordt de waarschuwingsplicht van de ON aanzienlijk
verzwaard.
4.7

Garanties

Garanties beogen de OG meer zekerheid te bieden, met name t.a.v. cruciale onderdelen van
het werk.
De UAV 1989 biedt de mogelijkheid middels het bestek garanties van onderdelen van het
werk te verlangen. Van wezenlijk belang is de gedeelde bewijslast OG versus ON.
Juridisch gezien is dit voor de OG zeer lastig en zal de aannemer er vaak onderuit kunnen
komen omdat de OG de bewijslast niet rond krijgt.
De UAV-GC voorziet niet in mogelijkheid voor garanties. Na de oplevering gaat in principe
de aansprakelijkheid voor gebreken van de ON over op de OG.
Bij de diverse projecten worden thans voor kritieke onderdelen garanties met omgekeerde
bewijslast verlangd. Deze zijn/worden per onderdeel geformuleerd in de Basisovereenkomst.
4.8

Onderhoud

Afhankelijk van de aard van het project en de behoefte van de OG kan worden overwogen de
contractperiode uit te breiden met een onderhoudsperiode.
De UAV 1989 voorziet niet in de mogelijkheid voor meerjarig onderhoud.
De UAV-GC voorziet wel in de mogelijkheid voor meerjarig onderhoud. De UAV-GC
voorziet echter niet in een oplevering aan het eind van de onderhoudsperiode. Voordat het
meerjarig onderhoud in werking treedt (voor rekening van de OG), vindt er een oplevering
plaats. Het meerjarig onderhoud volgens de UAV-GC is dus niet geschikt als
beheersmaatregel voor voldoende kwaliteit. Het opnemen van garanties met omgekeerde
bewijslast is een alternatief hiervoor.
4.9

Aanbestedingsprocedure

De toe te passen aanbestedingsprocedure is een afgeleide van de vorm en inhoud van het
contract.
Omdat bij de UAV 1989 in het bestek precies is voorgeschreven wat er gebouwd moet
worden kan in de meeste gevallen gekozen worden voor openbare aanbesteding (zonder
voorselectie) en gunning op laagste prijs.
Gezien de ontwerpcomponent die geïntegreerd met de uitvoering wordt aanbesteed is er bij de
UAV-GC veelal sprake van omvangrijke transactiekosten. Daarvoor dient bij voorkeur te
worden gekozen voor een aanbesteding met voorafgaande selectie.
Omdat bij een geïntegreerd contract er een mate van vrijheid is m.b.t. de uit te werken
oplossingsrichting, dient bij voorkeur niet gekozen te worden voor gunning op laagste prijs
maar voor gunning op basis van prijs/kwaliteit.
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Met opmaak: Nederlands
(standaard)

5.

Conclusie

Aangetoond is dat het toepassen van ‘design and construct’ voor een spoedwetproject, waarbij
grootschalig onderhoud aan de bestaande verharding moet worden verricht, mogelijk is. De
markt heeft waar gemaakt dat zij in staat zijn bepaalde componenten, waaronder het
uitwerken van het ontwerp, en het in zeer korte tijd reconstrueren van 70 km snelweg, van de
opdrachtgever over te nemen. Innovaties zijn ingediend, gehonoreerd door middel van
gunning en zijn gerealiseerd.
Middels de EMVA-methodiek, waarbij nadrukkelijk ook op kwaliteit wordt getoetst en op
basis waarvan scores worden toegekend, is de markt bereid om een hoogwaardiger c.q een
minder onderhoudsgevoelig product te leveren. Hoogwaardig product wordt beloond door
opdrachtgever, echter de weggebruiker is gebaat bij minder files door minder
wegwerkzaamheden.
Samenvatting conclusies beoordeling en uitvoering ON-1978:
- Innovatie loont, prikkelt Markt
- Bepaling ontwerplevensduur door de Markt van bestaande constructie middels
herdimensionering CARE mogelijk
- Meerwaarde kwaliteit wordt beloond, door middel van bonusverstrekking
- EMVA is bruikbaar instrument voor waarderen kwaliteit
- “Toezicht op afstand” houdt in “Toetsen op risico’s”
- Inzet van minder mensen is mogelijk door middel van Systeem Gerichte
Contractbeheersing
- Aannemers zoeken bij deze contractvorm de vrijheden van het contract.
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Samenvatting
Bij grote infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat wordt vanaf 2004 de Markt ingezet
voor zowel ontwerp als uitvoering. Meer Markt was het uitgangspunt.
Bij marktpartijen zit veel expertise. Innovatieve contracten richten zich op een bredere taak
van de opdrachtnemende partij. Hierdoor kunnen mogelijk kosteneffectievere oplossingen
worden bedacht, die sneller kunnen worden uitgevoerd en minder verkeershinder
veroorzaken. Door meer gebruik te maken van de Markt, zou RWS effectiever kunnen
functioneren met minder personeel. Dit past in het beleid van een terugtredende overheid.
Kenmerkend voor de nieuwe contractvormen zijn: vergroting van schaal, oplossingsvrijheid,
integraliteit en bijbehorende verantwoordelijkheid. Contractvormen werden veelal
Engineering and Construct (E&C) en Design and Construct (D&C). Met zgn. DBFM
contracten komt vanaf circa 2010 ongeveer een kwart van het hoofdwegennet voor een
langere periode (ca. 25 jaar) inclusief beheer en dus ook het onderhoud van Marktpartijen.
Daarnaast treedt de opdrachtgever verder terug door toepassing van Systeemgerichte
Contractbeheersing, waarbij een beroep wordt gedaan op de effectiviteit van de
kwaliteitsborging van de aannemer. In meer of mindere mate sloten werkwijzen en
gedachtekaders, bij zowel de Opdrachtgever (OG) als de Opdrachtnemer (ON), nog niet aan
bij deze aanpak. Veel kennis gaat op deze wijze verloren bij OG, terwijl bij de ON de technici
worden vervangen door juristen. Inmiddels is bij Rijkswaterstaat Oost Nederland op grote
schaal ervaring opgedaan met de voorbereiding , uitvoering en garantiebeheersing van
innovatieve contracten. Na zeven jaar kan de hamvraag van destijds beantwoord worden:
Heeft de Markt gerealiseerd wat RWS ervan verwachtte?
In deze paper zal worden ingegaan op de opgedane ervaring met innovatieve contracten in
Oost-Nederland waarin met name de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen aan
de orde wordt gesteld. Verder zal aandacht worden besteed aan de vraag of de oorzaak van het
onbevredigende resultaat volledig kan worden toegeschreven aan de Markt, of dat ook RWS
een aantal steken heeft laten vallen. Navolgend zal een aantal instrumenten de revue passeren
die een sleutelrol hebben vervuld bij dit veranderingsproces. Ingegaan zal worden wat de
wens van de OG is met betrekking tot het door de ON te leveren en te garanderen product,
hoe de OG heeft geworsteld om genoemde wens transparant te specificeren, wat de ON heeft
aangeboden en heeft gerealiseerd. Ook zal worden ingegaan op garantie hebben en garantie
krijgen.
Tenslotte zal ingegaan worden op het resultaat van Meer Markt: is de geleverde kwaliteit
beter of slechter dan in het RAW tijdperk en wordt aan het einde van garantie periode voldaan
aan hetgeen wordt gewenst.

Trefwoorden: E&C, D&C, DBFM, Systeemgerichte contractbeheersing, kwaliteit asfalt,
garantie, kennis
1. Inleiding
De wens van de OG is om een zo onderhoudsarme en kosteneffectieve mogelijke weg te
krijgen, die in de gebruiksfase zo min mogelijk verkeershinder oplevert. Hier is de
belastingbetaler en weggebruiker het meest mee gediend.
Tot 2004 hanteerde RWS hiervoor RAW contracten op basis van de UAV 89, waarbij de OG
verantwoordelijk was voor het ontwerp, de toe te passen materialen en asfaltmengsels. De ON
hoefde slechts 3 jaar garantie te geven.
De OG hield toezicht en voerde een kwaliteitscontrole uit op het gerealiseerde werk en de ON
was verantwoordelijk voor de uitvoering van civiel technische werken. Bij twijfel nam de OG
geen risico en verwachtte van de ON dat een degelijke kwaliteit (score 8) werd geleverd tegen
een redelijke prijs. Met andere woorden, men verwachtte een score 8, maar men was ook
bereid te betalen voor een score 8.
Vanaf 2004 werden door RWS innovatieve contracten o.b.v. UAV 89 respectievelijk UAVGC gehanteerd. Hierbij wenst de OG ook eenzelfde onderhoudsarme weg, dus levering door
de ON van minimaal score 8. Echter, de contractspecificaties laten het niet altijd toe de wens
even helder te formuleren. De ON schrijft in deze contracten niet de bouwstoffen en
asfaltmengsels voor, maar vraagt voor de garantieperiode van 5 of 7 jaar functionele eisen. De
ON kan hiervoor de standaard materialen en standaard asfaltmengsels aanbieden conform de
RAW, maar kan ook alternatieven hiervoor aanbieden als van te voren aannemelijk kan
worden gemaakt, dat hiermee aan de functionele eisen kan worden voldaan.
Met de RAW asfaltmengsels, waarop 3 jaar garantie werd gegeven, had de ON goede
ervaringen qua levensduur, mede omdat er streng werd toegezien op de keuze van
bouwstoffen, mengselontwerp, productie- en verwerking.

2. Probleemstelling
De ON heeft met RAW contracten jarenlang goede ervaring opgedaan. Nu is overgeschakeld
op innovatieve contracten, waarbij de ON veel meer vrijheidsgraden heeft gekregen is de
vraag of er met innovatieve contracten dezelfde levensduren van asfaltmengsels worden
behaald als met RAW contracten.

3. Ervaringen met innovatieve contracten
Nadat de scope van het project is vastgesteld wordt in een inkoopplan bepaald wat de
contractvorm en het juridisch kader moet worden van het op te stellen contract. In tabel 1 is
de onderhoudscyclus weergegeven, zoals RWS die hanteert op het hoofdwegennet. Bij een
verhardingencontract wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO)
- Integraal Groot Onderhoud (IGO)
- Nieuwbouw en/of grootschalige reconstructie
Tabel 1: Onderhoudscyclus
Jaar
0,5 n
1n
1,5 n

Activiteiten
Onderhoud rechter strook
Rijbaanbreed onderhoud
Onderhoud rechter rijstrook

LVO
LVO
LVO

2n

Rijbaanbreed onderhoud incl. kunstwerken e.d.

IGO

n = levensduur linker rijstrook
Een LVO-contract kenmerkt zich door veelal strookbreed onderhoud van de verharding op
netwerkniveau dat plaats vindt opdat de verharding zonder overschrijding van
veiligheidsnormen het uitvoeringsjaar van rijbaanbreed IGO haalt. De
ontwerpwerkzaamheden hebben een beperkte omvang. Bovendien kiest de opdrachtgever er
nog voor om zijn inkoopbehoefte tamelijk specifiek te maken omdat de inkoopbehoefte wordt
ingegeven door de cyclus van groot onderhoud waarbij LVO een ondersteunende positie
inneemt. Aldus wordt gekozen voor een E&C contract met de UAV ’89 als juridisch kader,
hetgeen inhoudt dat de OG verantwoordelijk is voor het Ontwerp en de ON verantwoordelijk
is voor het door hem aan te brengen product. Bij een asfaltverharding schrijft de OG in het
contract de maatregel voor, de ON bepaalt de toe te passen bouwstoffen en de
mengselsamenstelling.
Een IGO-contract wordt uitgevoerd bij ‘’einde’’ levensduur van meerdere onderdelen van de
weg, waardoor grootschalige herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Er wordt rijbaanbreed
structureel onderhoud uitgevoerd aan één of meerdere lagen van de verhardingsconstructie,
waarbij tevens renovatie plaats vindt van de kunstwerken, geleiderailconstructie,
geluidsschermen, verlichting en dergelijke. Hoewel de D&C-aanpak het meest wordt
toegepast, ligt het bij groot onderhoud minder voor de hand welk type contract prevaleert.
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt een keuze gemaakt tussen een E&Cof D&C contractvorm. Of een er tussenin…. Bij D&C wordt altijd de UAV-GC als juridisch
kader toegepast, waarbij de ON verantwoordelijk is voor het ontwerp van de gehele
constructie. Bij een nieuwbouwcontract wordt standaard een D&C contractvorm met UAVGC gekozen, nog even afgezien van vervlechting, DB(F)M, alliantievormen e.d. die ook
mogelijk zijn. De ON is verantwoordelijk voor het ontwerp van de constructie en heeft bij
dergelijke contracten meer ontwerpvrijheden.
Uit hiervoor vermelde omschrijving blijkt dat de OG met name bij Nieuwbouw
respectievelijk bij IGO contracten een verhardingsconstructie wenst, waarop gedurende
minimaal 20 jaar geen Groot Onderhoud met ingrijpende verkeersmaatregelen noodzakelijk
maken. Het beleid is derhalve de contractbepalingen daarop af te stemmen en dusdanig
functioneel te specificeren dat het voor de ON duidelijk is hetgeen wordt gewenst en dat de
OG ook bereid is te betalen voor levering van een hoogwaardig product.
3.1 Opstellen contractbepalingen
In de contractbepalingen van het ‘’eerste uur’’ komen de eisen van de deklaag, gedurende en
bij einde van de garantieperiode, overeen met het niveau van de interventiewaarde, score 6.
Zo werd aan het einde van de garantieperiode een stroefheid (50 km/u) van 0,38 geëist (het
interventieniveau), terwijl bekend is dat de stroefheid in de tijd verder zal afnemen.
Echter de totale verhardingsconstructie dient een levensduur te hebben van minimaal 20 jaar.
Om te voorkomen dat de ON een Ontwerp aan zal bieden dat slechts een levensduur zal
behalen van 7 jaar, is later op grote schaal overgegaan
tot de invoering van gunning op prijs/kwaliteit mbv de EMVI-systematiek en in een later
stadium tot invoering van de D&C light variant.
3.2 Functioneel specificeren
Bij RAW contracten schrijft de Opdrachtgever de constructie voor en is daarmee ook
verantwoordelijk voor het ontwerp. Bij D&C contracten vermeldt de Opdrachtgever in het

contract de functionele eisen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, waarbij de
Opdrachtnemer de vrijheid heeft om de constructiedikte en -soort te bepalen met in
achtneming van de contractvoorwaarden. Idealiter zou de Opdrachtgever vanuit zijn rol als
netwerkregisseur op zoek naar maximale uitbesteding, willen sturen op beschikbaarheid van
de weg, waarmee de Opdrachtnemer het verder onder zijn hoede neemt. Zover is het om
verschillende redenen niet en het is de vraag of het ooit zover komt.
De innovatiekracht vanuit de markt kan pas worden benut wanneer de Opdrachtgever erin
slaagt om oplossingsvrij te specificeren. Het blijkt met name bij onderhouds- en ZSMcontracten beslist geen sinecure om vrijheidsgraden te creëren en toch zeker te zijn van een
oplossing die tegemoet komt aan de behoefte van de Opdrachtgever. Er zijn tal van oorzaken
waarom de Opdrachtgever meent de oplossing nader te moeten specificeren. Zo wordt bv.
geëist dat in deklagen steenslag 3 wordt toegepast om meer zekerheid te verkrijgen over
verloop van de stroefheid op lange termijn. Anderzijds lijkt voor beheer en onderhoud de
noodzaak tot functioneel specificeren een minder groot probleem als bij aanleg, omdat de aard
van dit werk met zich meebrengt dat uit moet worden gegaan van een bestaande situatie.

3.3 Aanbieding Ontwerp
Op basis van ervaring met van een tiental aanbestede verhardingencontracten in RWS OostNederland blijkt dat in nagenoeg alle inschrijvingen op basis van de EMVI systematiek de
ON kiest voor het meest hoogwaardige kwaliteitspakket, dus pakket III, zie figuur 1.
Figuur 1: Kwaliteitspakketten EMVI
y-as
kwaliteit
(kosten)

minimale kwaliteit

x-as
= Pakket I

jaren (waarde)

= Pakket II
= Pakket III

De ON loopt in dergelijke situaties een groot risico vanwege het opleggen van een malus,
terwijl de OG een groot risico loopt doordat in de praktijk mogelijk een kortere levensduur
wordt verkregen dan verwacht, waardoor versneld onderhoud noodzakelijk is met alle
gevolgen voor de weggebruiker (extra verkeershinder).
Het is verontrustend dat ON een dergelijk groot financieel risico, 40% van aanneemsom,
aangaat en kennelijk gokt op het ontlopen van de claim door aanvechting van het contract.
Het fictieve bedrag, dat door EMVI wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het
inschrijfbedrag. Enerzijds heeft de OG de indruk dat de ON de inschrijving serieus neemt en
inderdaad een hoogwaardige kwaliteit wenst te leveren, anderzijds bestaat de indruk dat voor
de ON het verkrijgen van de opdracht bepalend is en dat onderbouwing van het hoge
kwaliteitspakket dikwijls ontbreekt.

In het aanbestedingstraject is dit voor de ON een groot dilemma: enerzijds een kwalitatief
hoogwaardig ontwerp indienen, dat de risico’s met betrekking tot falen verkleint, maar dat
naar alle waarschijnlijkheid niet concurrerend genoeg is, of anderzijds het risico durven te
nemen dat tijdens de garantieperiode schade zal ontstaan, die op kosten van de
Opdrachtnemer moet worden hersteld. Zie het voorbeeld in tabel 2 van malusbredragen.
Tabel 2: Malusbedragen dwarsvlakheid (rijspoordiepte na 7 jr. max. 10 mm):
Aantal 100 m1 vakken wat niet
Malus bij
Malus bij
voldoet aan de eis behorende bij de verlaging
verlaging
aanbieding van de opdrachtnemer
kwaliteit met kwaliteit met
één klasse
twee klassen
0-10
Geen
€ 1.000.000,-11-25
€ 1.000.000,-- € 3.000.000,-26-50
€ 3.000.000,-- € 5.000.000,-> 50
€ 5.000.000,-- € 7.000.000,--

3.4 Op basis van de D&C light variant
Vanaf medio 2010 heeft RWS voor die constructies, waar de OG een groot risico loopt dat
geen onderhoudsarme constructie wordt aangeboden, gekozen voor de opname van D&C light
bepalingen in de contracten. Het is namelijk onmogelijk om met name bij Groot
Onderhoudscontracten de functionele specificaties dermate helder te formuleren, dat alle
inschrijvende partijen de problematiek op eenzelfde wijze onderkennen als de OG heeft
bedoeld. Een zwak punt hierbij is dat de ON vaak in onvoldoende mate de performance van
de verhardingsconstructie kent. Ook met betrekking tot de kennis van de opbouw van de
asfaltconstructie schiet de OG vaak tekort. Dergelijke bestaande verhardingen kenmerken zich
veelal door spoorvormingsgevoelige asfaltconstructies, waar in het verleden bij aanleg en
onderhoud, bitumenrijke (overvulde) asfaltmengsels en asfaltmengsels met rond materiaal
zijn aangebracht. Het risico is namelijk groot dat de ON zich beperkt tot aanbieding van een
ontwerp wat wel minimaal voldoet aan de 7 jaar garantieperiode, die echter niet de beoogde
technische levensduur zal halen van minimaal 20 jaar.
3.4 Risico’s
Bij grootschalig onderhoud van de verhardingsconstructie wordt naast het aanbrengen van een
rijbaanbrede ZOAB deklaag op het grootste gedeelte van de rechter rijstrook een stabiele
inlage van AC bind (steenslagasfaltbeton) aangebracht. Zo’n stabiele tussenlaag ontbreekt in
dergelijke situaties op de vluchtstrook en op de linker rijstrook. Doordat de bestaande
vluchtstrook in de nieuwe situatie de functie krijgt van rechter rijstrook, zal deze
hoofdzakelijk worden bereden door het zware vrachtverkeer. Uit verrichte onderzoeken van
de bestaande verhardingen blijkt veelal dat zich onder de ZOAB deklaag op de vluchtstrook
dikwijls oude lagen dicht asfaltbeton of grindasfaltbeton voorkomen. In de functie van
vluchtstrook is dit geen enkel probleem, echter als gevolg van de functiewisseling neemt de
kans op spoorvorming in de onderlagen aanzienlijk toe.
Daarnaast blijkt dat in het toekomstig gebruik van de oude vluchtstrook de grootste
verkeersbelasting juist optreedt in de in het verleden aangebreide bitumineuze
verhardingsconstructie. Zie ter illustratie figuur 2.

Figuur 2: Functiewisseling rijstrook
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4 Gegevensbeheer
Tijdens de voorbereiding van het contract wordt door de OG onderzoek verricht naar de
kwaliteit van de bestaande verharding. De volgende gegevens worden aan de inschrijvers
verstrekt: naast areaalgegevens, zoals ouderdom en type verharding wordt ook onder meer
informatie verstrekt over spoorgroei, deflectiewaarden, verkanting, teerbevattende lagen,
verkeersintensiteiten en verkeersprognoses gedurende de toekomstige levensduur van de weg.
Op deze wijze beschikken alle inschrijvers over dezelfde gegevens ter bepaling van het
ontwerp en ter bepaling van de inschrijfprijs. Tevens wordt voorkomen dat meerdere
bedrijven metingen uitvoeren waarvoor weg- of strookafsluitingen noodzakelijk zijn.
Op deze wijze krijgen alle potentiële inschrijvende partijen dezelfde uniforme gegevens ter
voorbereiding van hun aanbieding.
5 Realisatie
Ondanks dat een hoogwaardig garantiepakket is aangeboden, is de snelheid van uitvoering
veelal leidend. Immers vaak wordt een bonus verstrekt als het werk vroegtijdig wordt
gerealiseerd en dit minder verkeershinder oplevert of anderzijds wordt gestreefd naar het
ontlopen van het hoge malusbedrag, die de aannemer moet betalen, indien de aangeboden en
overeengekomen uitvoeringsperiode wordt overschreden. Het moge duidelijk zijn dat in
dergelijke situaties de kwaliteit van het aan te brengen product dan ondergeschikt is aan het
innen van de bonus c.q. aan het ontlopen van de malus. De periode van controle door de
toezichthouder is achterhaald en vervangen door Systeemgerichte Contract Beheersing..
Vertrouwen is in het verleden altijd de basis geweest en dient dat ook te zijn bij het uitvoeren

van Innovatieve Contracten. Tevens wordt tijdens de uitvoering door de ON onvoldoende
gerealiseerd wat de consequenties zijn van levering onvoldoende kwaliteit ten opzichte van
de beheersing van de kwaliteit van de verharding gedurende de garantieperiode respectievelijk
met betrekking op de restwaarde van de constructie bij einde garantieperiode.

6 Contractbeheersing
Gedurende de realisatie van het project blijkt dat de ON bij innovatieve contracten zeer
inventief is. De contracten, inbegrepen de diverse bij het contract geleverde bijlagen en
annexen worden naast technici vooral door juristen tot in het kleinste detail nagespeurd op
conflicterende bepalingen. Onjuiste taal- en/of woordkeus blijkt vaak bepalend te zijn tot
indienen van claims, het verkrijgen van meerwerk of wijzigingsovereenkomsten.
Tevens blijkt dat vanwege het feit dat de ON verantwoordelijk is voor het aantonen van de
gewenste kwaliteit, er veel meer metingen worden uitgevoerd. Bij RAW contracten schreef de
OG de soort bouwstoffen, de soort asfalt en de laagdiktes voor en werd bijvoorbeeld de
remvertraging van ZOAB niet of nauwelijks gemeten. Sinds de realisatie van innovatieve
contracten, wordt voor openstelling gemeten of de aanvangsstroefheid (natte stroefheid en
remvertraging) wel aan de eisen voldoen.
Door de Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) kan in theorie het toezicht van de
opdrachtgever worden beperkt. RWS voert daarom geen toezicht meer uit. Echter, door
voornoemde negatieve ervaring blijkt, dat risico gestuurde toetsing essentieel is ter
voorkoming van falen van meer markt.

7 Garanties
Het succes van Meer Markt staat of valt met de beheersing van de door de ON verstrekte
garantie op het geleverde product en het behalen van de door de OG beoogde levensduur. De
OG hoopt natuurlijk ook dat na de garantietermijn ook deze beoogde levensduur wordtbereikt.
Bijvoorbeeld voor ZOAB verstrekt de ON gedurende 7 jaar garantie voor kwaliteit van deze
deklaag. Deze garantieperiode is billijk, omdat uit ervaring is gebleken dat de gemiddelde
levensduur zo’n 12 jaar is. Rekening houdend met de spreiding in levensduur en een
onderschrijdingskans van 5%, is een garantietermijn zeer redelijk.
Binnen DON is een systematiek opgesteld, waarbij de wegbeheerder, dus het wegendistrict,
verantwoordelijk is voor het bewaken van het garantieproces (zie figuur 3).
Het streven van de ON is om tot aan het einde van de garantieperiode (net) te voldoen aan
de functionele eisen die worden gesteld. Het onder zijn verantwoording uit te voeren
onderhoud als gevolg van onvoldoende kwaliteit wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd,
terwijl verkrijging van bonus respectievelijk ontlopen van malus wordt nagestreefd.
M.b.v. door de ON ingediende B&O plannen wordt de OG gewezen op zijn
onderhoudsverplichting, van bijvoorbeeld het periodiek reinigen van de vluchtstroken.
Indien niet aan de garantieverplichtingen wordt voldaan, wordt de aannemer aansprakelijk
gesteld. De OG hoeft niet aan te tonen wat hiervan de oorzaak is, want bij innovatieve
contracten kijkt de OG alleen naar de functionele eisen. Indien de aannemer meent dat de
oorzaak van de ontstane schade niet bij hem ligt, zal hij dit zelf moeten aantonen. Er geldt
in tegenstelling tot RAW contracten een omgekeerde bewijslast.

Hoe RWS de weg gaat onderhouden wordt overigens al bij D&C contracten in een bijlage
weergegeven. Als een ON een werk aanneemt, weet hij welk onderhoud de OG gaat
uitvoeren en kan hij bij het uitbrengen van de offerte hiermee rekening houden. Hierover
staat ook voldoende in annex garantie. De ON kan de OG geen verplichtingen opleggen
voor wat betreft de onderhoudsmaatregel.
Het ontstaan van rafeling wordt geschaard onder genoemde onderhoudsverplichting van de
OG. Ondanks het feit dat bij D&C contracten de ON garant dient te staan voor de kwaliteit
van de gehele constructie. Hij dient namelijk zijn aan te bieden Verhardingen Ontwerp af te
stemmen op het af te geven garantiebewijs. Omgekeerde bewijslast dient de OG te ontlasten
m.b.t. het verzamelen van bewijsmateriaal, vandaar dat RWS minder toezicht houdt en SCB
toepast.

Figuur 3: Garantieproces
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de ervaringen in DON met garanties in projecten
met innovatieve contracten. De betreffende aannemers zijn geanonimiseerd. Het moge
duidelijk zijn dat in veel werken in DON (grote omvang) bij lange na niet de kwaliteit wordt
behaald, die RWS gewend was met RAW contracten. Er is een groot verschil tussen garantie
hebben en krijgen.
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Contract-, resp
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Ernstige rafeling R2,
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EMVI, hoge
kwaliteitsaanbieding

Periode
van
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4 jaar
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afstemming
d.m.v.
correspondentie

Grootschalige
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omvang
Reflectiescheuren
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omvang
Matige rafeling R 2,
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DON
3

A

DON
4

A

DON
5

C

DON
6

D

DON
7
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DON
9

F/
E

Ernstige
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D&C geen EMVI

3 jaar

c.q. besprekingen
m.b.t. bewijslast
ontstaan schade
idem

D&C geen EMVI

3 jaar

idem

idem

D&C, EMVI, hoge
kwaliteitsaanbieding

5 jaar

idem

Plaatselijk
vervanging
deklaag incl.
incidenteel
tussenlaag

D&CEMVI dmv
beoordelingsscie

5 jaar

idem

Incidenteel

D&C
EMVI, aanbieding
langere garantieduur
E&C

4 jaar

idem

incidenteel

1 à 2 jaar

idem

D&C, EMVI,
aanbieding geringe
RSD
E&C,
bonusverstrekking
bij restwaarde einde
garantie

4 jaar

idem

Grootschalige
vervanging
deklaag
-

4 jaar

idem

Aantal vakjes

Geen resp
plaatselijke
vervanging
deklaag

Tabel 3: Tabel van innovatieve projecten met garantieperikelen

8 Conclusies en Constateringen
1

2
3

4
5
6
7
8

Sinds 2004 is door zowel OG als ON zowel positieve als negatieve ervaringen
opgedaan met innovatieve contracten. Positief is dat de aannemer meer vrijheid
krijgt in de keuze van materialen, asfaltmengsels en constructies. Negatief is dat
RWS wordt geconfronteerd met mindere kwaliteit (kortere levensduren dan met
RAW contracten).
OG heeft in tegenstelling tot de ON veel kennis van de performance van de weg.
De OG heeft moeite om de juiste functionele specificaties t.b.v. onderhoudsarme
weg te formuleren,waarmee gedurende minimaal 20 jaar de weg geen groot
onderhoud behoeft.
De gunning van het werk o.b.v. kosteneffectiviteit en doorstroming door OG
m.b.v. EMVI/bonusverstrekking zou goed kunnen werken …….
De OG is bereid te betalen voor een hoge kwaliteit van het uitgevoerde werk.
Kennisverlies bij alle partijen(OG/ON/VBW/CROW) is debet aan stroeve
ontwikkeling.
De ON biedt bij Inschrijving een hoogwaardige kwaliteit aan tegen een lage prijs
(concurrentieangst), die hij later mogelijk niet waar kan maken.
De ON realiseert vanwege lage prijs onderhoudsrijke weg.

9

10

Voor de ON is het bereiken van de mijlpaal, einde garantieduur 7 jaar, voldoende.
Dit in tegenstelling tot de wens van de OG, die minimaal 7 jaar levensduur van de
deklaag en 20 jaar levensduur van de asfaltconstructie in gedachten had.
De ON probeert zich zo veel mogelijk aan de garantieverplichting te onttrekken.
Hij beroept zich vaak op onterecht of onjuist onderhoud door OG of andere
externe oorzaken.

9 Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om aan de voorkant met de branche op technisch niveau te onderhandelen
ter voorkoming van juridisch gesteggel achteraf.
Door beide partijen is veel ervaring opgedaan met innovatieve contracten. De basis hierbij
moet vertrouwen zijn in plaats van wantrouwen. De kennis, die de OG heeft van de
performance van de weg zal vertaald moeten worden in transparant functionele eisen. Indien
er een score van acht als kwaliteit wordt gevraagd, dient ook voor de prijs van een score van
acht te worden te worden betaald. De OG dient er naar te streven, dat wensen helder worden
gedefinieerd, c.q dat hoogwaardige levering van product wordt gehonoreerd. Het blijkt dat het
gedachtegoed van de OG, bereidheid tot honorering van levering van onderhoudsarm product,
m.b.v. verstrekking bonus c.q toepassing EMVI systematiek voor de ON niet altijd duidelijk
is of dat de angst voor het niet verkrijgen van de opdracht leidend is bij inschrijving. Als
gevolg hiervan wordt de kwaliteit bij de realisatie. Derhalve blijft risico gestuurde toetsing
van het geleverde product noodzakelijk.
Zowel bij RAW- als bij innovatieve contracten wenst de OG minimaal een onderhoudsarme
wegconstructie. Bij RAW contracten werd door de OG een acht gevraagd en werd door de
aannemer een acht geleverd. Er werd ook zodanig gecontroleerd, dat de aannemer dat een
aannemer niet anders kon leveren dan een acht. Bij innovatieve contracten vraagt de OG ook
een acht, worden in de contracten functionele eisen opgenomen voor een acht, maar levert de
ON slechts een zes min en betaalt de OG hier toch een acht voor. De ON zal meer
verantwoording moeten nemen, want er is wel belastingsgeld mee gemoeid. Hij moet een acht
aanbieden als een acht wordt gevraagd. En de ON zal hetgeen is toegezegd dienen na te
komen, geen acht aanbieden en een weg leveren met cijfer zes. Derhalve ‘’Weg met
zesjescultuur’’

