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Voorwoord

Kennis van het areaal van de verhardingsconstructie, alsmede kennis van de
eigenschappen tijdens de gebruikstase zijn essentieel bij het beheer en bij het
onderhoud van het Hoofdwegennet. Met name bij het Ontwerp ten behoeve van
toekomstige Innovatieve (Onderhouds) Contracten, vormen voornoemde
onderwerpen de pijlers voor de Realisatie.
"Wie toekomstgericht wil denken, moet het verleden kennen,
Wie het heden wil doorgronden, moet het verleden kennen"
Hoewel het al enkele jaren mijn voornemen was om alle in het verleden
gerealiseerde innovaties, in de vorm van proefvakken, onderzoeken, studies,
publicaties en dergelijke, aan het papier toe te vertrouwen, was het er tot voor kort
nog nooit van gekomen. Toen eind december 2011 duidelijk was dat ik in 2012 met
vervroegd pensioen zou gaan, heb ik mijn voornemen in daden omgezet. De
vermelde onderwerpen, in totaal circa 70 stuks, zijn allen beknopt weergegeven,
echter van alle onderwerpen zijn de bronvermeldingen genoemd als
1 iteratu u rverwijzi ng.
Het moge duidelijk zijn dat ook in de civiele sector "stilstand achteruitgang is",
vandaar dat een pro-actieve houding bij innovaties in de Wegenbouw uitermate
belangrijk is. Dankzij de medewerking op directieniveau, alsmede de geweldige
ondersteuning van al mijn collega's, zijn in Oost Nederland een groot aantal pilots
uitgevoerd, gezamenlijk met de branche en nagenoeg alle projecten in
samenwerking met de Dienst Verkeer en Scheepvaart.
Als blijk van waardering voor mijn werkgever, maar zeker voor mijn collega's, heb
ik daarom met veel genoegen de in dit boekwerk verwoorde onderwerpen
uitgewerkt. Ik spreek de wens uit dat met name mijn huidige naaste collega's, maar
wellicht ook anderen, de inhoud van het boek als naslagwerk zullen gebruiken,
mede in het belang van de weggebruiker die gebruik kan maken van een veilige,
onderhoudsarme en comfortabele weg.
Met de titel van het boekwerk heb ik twee zaken willen uitdrukken.
Ten eerste dat ik mijn werk, wat geld oplevert, altijd met veel genoegen heb mogen
doen.
In de tweede plaats heb ik "met in de hand gelopen" het volgende weer willen
geven: dat ik veel zaken op en in mijn werk zo heb ervaren, dat er niets bij toeval
gebeurt. Zonder dat ik het bij de beroepskeuze heb gezocht, is het onderzoekswerk
in de wegenbouw mij "in de hand gelopen".
Harrie van den Top
Juni 2012
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Leeswijzer

Bij nagenoeg alle onderwerpen is een literatuurverwijzing vermeld. Achterin het
boekwerk is deze opgenomen, waarin de bron is vermeld van het rapport,
onderzoek, publicatie en dergelijke. Tevens is een CD-Rom bijgevoegd met een
samenvatting van de in de literatuur vermelde bron, of de volledige weergave van
het onderwerp, indien de omvang beperkt is. Mocht de lezer behoefte hebben aan
nadere informatie over het betreffende onderwerp dan kan deze verkregen worden
door gebruik te maken van het volledige rapport, dat verkrijgbaar is bij de in de
bronvermelder aangegeven instantie.
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In'eiding

Gedurende nagenoeg een halve eeuw is ervaring opgedaan met onderzoek en
aanleg van civiele werken. Op grote schaal zijn proefvakken aangelegd die in de tijd
zijn gemonitord. Omdat de performance van de weg, verkregen uit de evaluatie van
de projecten, van groot belang is bij toekomstige projecten is het zinvol om
ervaringen nader uit te werken in voorliggend document.

Na de oorlog heeft de mobiliteit in Nederland een enorme vlucht genomen. Om
vervoersbewegingen te verbeteren zijn op grote schaal de secundaire wegen
vervangen door de aanleg van nieuwe autosnelwegen. Naast de toename van de
verkeersintensiteit zijn parallel daaraan ook de aslasten van het vrachtverkeer
toegenomen. De toename in het volume infrastructurele werken, alsmede de
voortschrijdende verkeersintensiteiten en -soorten betekent dat de aandacht voor
technologie en techniek van de wegenbouw in toenemende mate in moet spelen op
de nieuwste ontwikkelingen. Hergebruik van materialen heeft hoge prioriteit
gekregen. Daardoor worden afvaldepots voorkomen en het levert tevens een
besparing van primaire grondstoffen op. Op deze wijze wordt een bijdrage verleend
aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Geluidhinderproblemen worden
voor de omgeving als zeer hinderlijk ervaren, vandaar de introductie van toepassing
van stil asfalt, ZOAB, tweelaags ZOAB en overige geluidreducerende asfaltsoorten.
Bestrijding aan de bron (wegdek) is het meest efficiënt. Kosteneffectiviteit bij
onderhoudstechnieken vraagt een voortdurende afweging bij de prioritering van de
onderhoudsbudgetten. De politiek wenst een terugtredende overheid. Er wordt meer
verantwoordelijkheid gelegd bij de markt. Nieuwe contractvormen zijn
geïntroduceerd.
In het voorliggende document wordt beschreven op welke wijze in Oost-Nederland
vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw, is omgegaan met hiervoor vermelde
feiten. Het betreft een omschrijving van alle innovaties, onderzoeken, rapportages
en proefvakken, die op wegverhardingen zijn verricht.
De belangrijkste te behandelen onderwerpen zijn:
Kosteneffectiviteit onderhoudsmaatregelen, meerjarenplanning verhardingen;
Groot cq Levensduur Verlengend Onderhoud;
Stille deklagen;
Hergebruik van materialen;
Onderzoek;
Nieuwe contractvormen.
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Opgedane ervaring aannemersperiode, wie betaalt, die bepaalt

De eerste ervaring met civiel onderzoek, te weten bepaling
maximum proctordichtheid, is opgedaan in het laboratorium
van de Koninklijke Heidemaatschappij te Arnhem. De
werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit onderzoek naar
de kwaliteit van zand en funderingsmateriaal, veelal betrof
het onderzoek naar de eigenschappen van hoogoverislakken.
Tevens zijn onderzoekswerkzaamheden verricht in het
chemisch-, grondmechanisch-, en asfaltlaboratorium. Bij de
vlampuntbepaling van bitumen veroorzaakte slechts één
druppeltje water in het bitumen van ca. 350 graden een
geweldige ravage. Wie werkt maakt fouteni
Kort na de opening van het nieuwe bedrijfslaboratorium aan
de Koningsweg in Arnhem, heeft mr. Pieter van Vollenhoven,
verloofde van Prinses Margriet, het pand bezichtigd. Mr. Van Vollenhoven is een
aantal jaren werkzaam geweest bij de KNHM, en was dus mijn collega.

1 -LLik
_
Vanaf begin 1969 is onderzoek verricht op het laboratorium van de asfaltcentrale
"de Veluwe" van de nieuwe werkgever, aannemer Bruil Ede te Harderwijk. In de
jaren zeventig komen de eerste contracten met kortingsbepalingen op de markt.
Bedrijfscontroles en receptinstellingen zijn verricht ten behoeve van onderhoud en
aanleg van wegverhardingen in Oost- en Zuid-Flevoland, Dienst
Zuiderzeewerken(ZZW). De eerste vlakheidsmetingen, rolrei metingen, leiden tot
hoge verbeterkosten in het zettingsgevoelige poldergebied. Kwaliteitscontrole van
de aangebrachte toplaag met de rolrei leverde de zeer betrokken asfaltuitvoerder de
nodige hoofdbrekens, "wat een getob met de top(laag), straks komt ook nog Van
den Top". In die periode zijn ook de eerste contacten gelegd met Rijkswaterstaat
directie Gelderland in het kader van onderhoudswerkzaamheden op de A28 voor de
dienstkring Harderwijk.
Gedurende de twee laatste jaren uit de aannemersperiode intensief betrokken
geweest bij het onderzoek naar de levering van beton en asfalt voor de proefvakken
op de A28. In 1977 zijn een tweetal cementbeton proefvakken aangelegd op de
A28, Nunspeet - Hulshorst, (on)gewapend cementbeton, betonklasse B 65. In 1963
was door Rijkswaterstaat voor het laatst een cementbetonverharding aangelegd, dit
in tegenstelling tot veel Europese landen. Daarom is binnen Rijkswaterstaat in 1970
een werkgroep gevormd om kennis te verzamelen op het gebied van
cementbetonwegen en om een voorstel te doen over toepassing voor rijkswegen.
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Gekozen is voor het aanbrengen op een bestaande weg, met als doel om ook
ervaring op te doen voor toekomstige reconstructies met zowel gewapend- als
ongewapende constructie. Met verschillende Ontwerplevensduur.[1]
Daarna zijn in 1978 de asfaltbetonproefvakken aangelegd, locatie A28, Hulshorst Harderwijk. Het vak met verkeersklasse 3 is als dunne overlaging toegepast,
respectievelijk het vak met verkeersklasse 4 als dikke overlaging. De volgende
steenslagsoorten zijn in de deklagen verwerkt: Nederlandse steenslag in het
verkeersklasse 3 proefvak en groevesteenslag in het verkeerslasse 4 proefvak,
namelijk Engelse zandsteen, Gilfach en Graig-yr- Hesq(PSV >63). Het doel van
betreffende proefvakken is: nagaan in hoeverre door aanpassing van
mengselsamenstelling en de laagdikte de gebruiksduur van de weg kan worden
verlengd.
Tevens zijn de kosten
vergeleken van 2 vakken
cementbeton en de 2 vakken
asfaltbeton. Gedurende de
uitvoering van het
asfaltproefvak, werd het werk
gecontroleerd door circa 5
medewerkers van het
Rijkswegenbouwlaboratorium,
die ingekwartierd waren in
"mijn" laboratorium,[2]
Op uitgebreide schaal heeft
monitoring van het gedrag van
de proefvakken in de
praktijksituatie
plaatsgevonden. [3]

14 -

ben inde hond geiopeo hobby die geld opievert

Functiewisseling Opdrachtnemer versus Opdrachtgever

De laatste jaren van de aannemersperiode zijn een groot aantal werkzaamheden
uitgevoerd voor opdrachtgever Rijkswaterstaat. Na de overstap zijn aanvankelijk
controle en begeleidende werkzaamheden verricht op diverse aanlegprojecten. In de
tachtiger jaren vond er bij Rijkswaterstaat een verschuiving plaats van aanleg naar
meer onderhoudswerkzaamheden, waardoor het zwaartepunt van het advieswerk
zich meer ging concentreren op het onderhoud van wegverhardingen.

3.1

Invloedsfactoren bij de mengselkeuze
Onder invloed van de hittegolf in 1976, met als gevolg grootschalige spoorvorming
op het hoofdwegennet, zijn in de Eisen 78 de mengsels aangepast. De introductie
van verkeersklassen, afhankelijk van de verkeersintensiteit en de eigenschap
"vullingsgraad" moesten voorkomen dat wederom spoorvorming ontstaat door een
toename van de aslasten en door de intensiteit van het wegverkeer. Echter de
omschakeling naar meer stabiele mengsels had tot gevolg dat dusdanige schrale
deklagen zijn aangebracht, dat na openstelling voor het verkeer op grote schaal
rafeling (mortelverlies) ontstond, zelfs binnen de garantieperiode van 3 jaar. In
1982 zijn op verzoek van het toenmalige Rijkswegenbouwlaboratorium (RWL) en
van de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW) een groot aantal
inspecties uitgevoerd op deklagen die overeenkomstig de Eisen '78 zijn uitgevoerd.
In alle delen van het land zijn door Oost-Nederland in samenwerking met de VBW
genoemde inspecties uitgevoerd en gerapporteerd.

-

Naar aanleiding van de bevindingen van de inspecties zijn op basis van een groot
aantal aangelegde proefvakken met meer duurzame deklagen, door Rijkswaterstaat
vervolgens weer mengselwijzigingen doorgevoerd ter verbetering van de levensduur
van de deklagert, opgenomen in de Standaard Bepalingen Verhardingsiagen (SBV
1987).

- 16 -
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4

ZOAB door de jaren heen

ZOAB is tijdens de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing
op militaire vliegvelden in Engeland en de Verenigde Staten, waar problemen
ontstonden met plasvorming op start- en landingsbanen. Aanvankelijk bestond de
indruk dat bij nat wegdek, door de vermindering van spat- en stuifwater op het
wegoppervlak, de ZOAB deklaag aanzienlijk veiliger was. Berekeningen gaven aan
dat door de afname van ongevallen de wijziging van dichte lagen naar open lagen
een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. Echter vanaf 1990 heeft geluidreductie
van het ZOAB wegdek de impuls gegeven tot overgang naar grootschalige
toepassing van stil asfalt (Structuurschema Verkeer en Vervoer 1990).
De introductie van de toepassing van ZOAB in Nederland is in eerste instantie op
een aantal proefvak locaties aangebracht. De eerste ZOAB-productie vond plaats
door de asfaltcentrale te Harderwijk voor het proefvak op de Provinciale Weg S5 te
Ugchelen. Als laborant zijn de eerste controles naar de
samenstellingseigenschappen verricht. De kwaliteitscontrole op het werk is
uitgevoerd door het toenmalige Rijkswegenbouwlaboratorium, onder begeleiding
van de werkgroep Bil van het CROW.[4]
4.1

Optimalisatie levensduur ZOAB, bij productie en aanleg
Reeds bij de eerste toepassing van ZOAB op het HWN van DON is gestreefd naar
optimalisatie van de levensduur. De functie van de open deklaag heeft naast het
dragen van het verkeer, tevens de functie van waterafvoer en geluidsreductie. De
verbetering is gezocht in een tweetal materiaaleigenschappen, een goede hechting
van het bindmiddel aan de steen en vanwege het steenskelet, een goede weerstand
tegen verbrijzeling van de steen.

4. 1.1

Toepassing Polymeer Gemodif,ceerd Bindmiddel(PMB)
Ter verlenging van de levensduur van ZOAB is gedurende de beginjaren van de
ZOAB-productie in Oost-Nederland, 1988-1993, circa 60 km baanbreed ZOAB
aangelegd met PNB als bindmiddel. Er is gestart met Sealoflex bitumen, SFB 6, op
de Zuidbaan van de Al2 tussen Grijsoord en Waterberg. Ter vergelijking is in
hetzelfde contract op de Noordbaan, Styr elf 1360 toegepast. Ondanks het feit dat
er op onderhavige wegvakken nagenoeg geen rafeling was opgetreden, is de
deklaag op de zwaarst belaste stroken vervangen, vanwege de ontstane
spoorvorming in onderliggende lagen. Enkele jaren later is op beide banen van de
A28, Hoevelaken - Nijkerk, HRLIHRR eveneens de hiervoor vermelde PMB
toegepast. Ondanks de grote transportafstand tussen de asfaltinstallatie en het werk
van Breda naar Nijkerk, is de levensduur van de aangebrachte deklaag van dien
aard geweest, dat de deklaag pas in 2005 is vervangen, dus op 15-jarige leeftijd.

4.1.2

Hoge weerstand tegen verbrijze/ing door groevesteenslag
Vanaf 1991 is in alle DON contracten, waar ZOAB wordt verwerkt, de eis
opgenomen dat steenslag voor toepassing in ZOAB een groevesteenslag moet zijn.
In eerste instantie zijn merknamen voorgeschreven. Ter voorkoming van
concurrentievervalsing door uitsluiting van bepaalde steenslagsoorten, is een tabel
samengesteld, waarin hogere eisen zijn gesteld aan de verbrijzelingweerstand.[5]
Later is gebleken dat de NEN-commissie die zich bezig hield met
steenslagspecificaties, de voornoemde specificaties als NEN-norm had
overgenomen. Op deze wijze komt beleid tot stand, omdat er over is nagedacht!

Eec in de hcd gelopen hebby die geld opievert
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4.2

Aanvangsstroefheid ZOAB
Mede naar aanleiding van een dodelijk ongeval op rijksweg 34 in Drenthe, is
geconstateerd dat de bitumenhuid aan het oppervlak als glijlaag kan werken bij
remmend verkeer. Om de remvertraging van ZOAB te verbeteren zijn, in het najaar
van 1992 alle ZOAB deklagen met brekerzand afgestrooid. In 1993 zijn een
veertigtal proefvakken aangebracht in DON, 33 stuks op de A28 tussen 't Harde en
Wezep en 3 vakken op de A2 nabij Deil. Het onderzoek is uitgevoerd met
verschillende steenslagsoorten, verschillende bindmiddelsoorten, verschillende
nabehandelingstechnieken, etc.
Interessante constatering was dat uit de periodieke remvertragingsresultaten bleek
dat de wegvakken, aangelegd met groevesteenslag, minder snel voldeden aan de
minimale remvertragingseis, dan de wegvakken met nederlandse — of
morenesteenslag. Dit houdt in dat de hechting van het bindmiddel aan
groevesteenslag beter is dan de hechting aan nederlandse- of morene steenslag,
hetgeen positief is voor de levensduur.[6]
Remvertraging (PNS2) A28 zuldbaan resultaten remelingen ZOAB
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Uit de metingen van de proefvakken bleek dat het effect maar van tijdelijke aard is.
Een geen structurele verbetering van de aanvangsstroefheid is. Daarom is door
Rijkswaterstaat besloten om op de nieuwe zoabwegvakken het waarschuwingsbord
337 te plaatsen met als onderbord "nieuw wegdek".
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4.3

Rafelingsonderzoek
De levensduur van ZOAB bedraagt circa 11 jaar en wordt hoofdzakelijk bepaald door
het tijdstip dat het ZOAB moet worden vervangen of worden behandeld vanwege
een te hoge mate van rafeling. In een aantal gevallen gaat ZOAB zelfs aanzienlijk
korter mee.
In de praktijk blijkt dat er een grote variatie voorkomt in de levensduur van ZOAB.
Om de oorzaak van genoemde variatie te achterhalen, zijn op het wegvak Al, in de
omgeving van Bathmen een groot aantal kernen uit ZOAB-laag geboord. Het
betreffende wegvak vertoonde 5 jaar na aanleg reeds een grote mate van rafeling.
De materiaaleigenschappen van een groot aantal monsters uit de deklaag van ZOAB
zijn onderzocht. Tevens zijn productie-, verwerking- en eindcontroles en de
molenregistraties geanalyseerd. Speciale aandacht is besteed aan de
asfalttemperaturen. Uit het onderzoek bleek dat de levensduur van ZOAB in hoge
mate wordt bepaald door de kwaliteit van de bouwstoffen, met name van het
steenslag en het productie- en verwerkingsproces.[7][8]
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Tweelaags ZOAB, nog stillere deklaag

5.1

ZEBRA vakken
In het kader van het Innovatieprogramma geluid(IPG) zijn in de jaren 2002, 2003
en 2004 op vier autosnelwegen, waaronder drie in Oost - Nederland, op elk wegvak
8 stuks proefvakken aangelegd met Tweelaags ZOAB, totaal dus 32 vakken. Per
wegvak zijn 6 vakken aangelegd met de normale gradering voor Tweelaags ZOAB,
te weten steenslag 4/8. De andere 2 vakken zijn aangelegd met het fijne, steenslag
2/6 mengsel. Alle vakken zijn gedurende een aantal jaren gemonitord op:
Geluid;
Doorlatendheid;
Remvertraging en stroefheid.
De zogenaamde ZEBRA vakken van DON zijn gesitueerd op de rijkswegen:
A28 nabij Staphorst in 2002;
A30 nabij Ede in 2003;
A15 nabij Leerdam in 2004.
Het doel van de aanleg van de zebravakken is om vast te stellen of, en onder welke
omstandigheden, Tweelaags ZOAB kan worden toegepast op het hoofdwegennet. Uit
de geluidsmetingen blijkt dat het fijne mengsel inderdaad nog stiller is dan het
standaard mengsel. Qua levensduur zijn de ervaringen eveneens positief. De vakken
op de A28 zijn in 2011, na 9 jaar vervangen, terwijl de vakken op de A30 in 2012
ook reeds een ouderdom hebben van 9 jaar. Slechts op de rechterstrook is
plaatselijk een (dunne) inlage aangebracht als LVO maatregel.[14]
Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB
Naar aanleiding van de uitgevoerde metingen op Tweelaags ZOAB is bekend
geworden dat de stroefheid en de remvertraging de eerste weken na openstelling
voor het verkeer een probleem kunnen zijn. Daar de veiligheid van de weggebruiker
hoog in het vaandel staat, heeft Rijkswaterstaat uitgebreidnamelijk onderzoek
uitgevoerd om deze eigenschappen te verbeteren.
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:
nabehandelingsmethoden
mengselmodificaties
mengselwijziging(gradering)
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5.2

Nabehandelingsmethoden ter verbetering aanvangsstroefheid
Vanwege de opgedane ervaring in 2002 bij de eerste zebravakken, is in 2003 bij de
aanleg van de zebravakken op de A30 geëxperimenteerd met enkele
nabehandelingstechnieken, te weten:
bandenwals in verdichtingsproces;
bandenwals met infrarood-straler;
afstrooien met Neorough;
afstrooien met gewassen brekerzand.[15]
Omdat de resultaten van met name de afstrooitechnieken een significante
verbetering oplevert van de droge remvertraging en de natte stroefheid, is
vervolgens een contract voorbereid voor een uitbreiding van de technieken.
In 2004 zijn namelijk op het wegvak Al2 Waterberg - Velperboek, in totaal 19
proefvakken aangelegd met diverse variaties in afstrooimiddelen en -hoeveelheden,
op zowel de fijne Tweelaags ZOAB, alsmede op het standaard mengsel. Betreffende
vakken zijn eveneens gedurende een aantal jaren gemonitord in het kader van het
IPG.[16]

5.3

Mengselmodificaties ter verbetering aanvangsstroefheid
In 2005 heeft Rijkswaterstaat de aannemerij benaderd voor het zoeken naar een
oplossing voor het verbeteren van de aanvangsstroefheid van Tweelaags ZOAB. De
verbetering moest worden gezocht in de optimalisatie van het toplaag-mengsel. In
september 2005 zijn een zestal toplaagmengsels aangelegd met als onderlaag de
bestaande ZOAB op de A15 nabij Leerdam,
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De aangebrachte mengsels zijn:
mengsel 2/6 met fijn zand;
mengsel 2/8;
mengsel 4/8 met amaril en/of glassiak aan het bindmiddel;
mengsel 4/8 met minerale bestanddelen in bindmiddel;
mengsel 2/8 met synthetische vezels;
mengsel 2/8 met synthetische vezels en bitumen 70/100 in plaats van

PMB.

Uit evaluatie blijkt dat initieel de toevoeging van glasslak een verbetering oplevert
van de aanvangsstroefheid, echter de levensduur van de betreffende toplaag is
aanzienlijk korter dan verwacht, Opvallend is dat de akoestische eigenschappen van
de toplaag, aangebracht op bestaande ZOAB 6/16, nagenoeg overeen komen met
de eigenschappen van de standaard Tweelaags ZOAB constructie, onderlaag ZOAB

11/16.[17]
5.4

Mengselwijziging ter verbetering van aanvangsstroefheid en levensduur
Tweelaags ZOAB
Reeds in 1998 is op het Velperbroekplein ervaring opgedaan met mengsel
optimalisatie van Tweelaags ZOAB. Door toevoeging van steenslag 2/6 aan het
grovere steenslag 4/8 wordt een meer continue gegradeerd mengsel verkregen, wat
de weerstand tegen rafeling ten goede komt en van belang is op de specifieke
locaties zoals het Velperbroekplein, onder wringend verkeer. Een bijkomend aspect
bleek de positieve invloed op de aanvangsstroefheid. Uit metingen op de A28
Katerveerbrug Zwolle en de Al2 Veenendaal - Ede, blijkt de toevoeging van
steenslag 2/6 van het mengsel een duidelijke verbetering op te leveren van de
aanvangsstroefheid, naast de opgedane ervaring met betrekking tot verbetering van
de levensduur van Tweelaags ZOAB.[18]

5.5

Verbeterd Tweelaags ZOAB
In 2007 zijn op de A35 nabij Hengelo een drietal proefvakken aangelegd met een
"Verbeterd Tweelaags ZOAB". De mengsels die via een prijsvraag door de
aannemers zijn ingediend, zijn met betrekking tot de doorontwikkeling van
Tweelaags ZOAB op de volgende eigenschappen geselecteerd:
Hogere gemiddelde geluidsreductie;
Verlenging van de levensduur;
Verbetering van de aanvangsstroefheid;
Verlenging van de uitvoeringsperiode(dus ook aanleg mogelijk bij lagere
buitentem para tu u r.
De monitoring van de aangelegde vakken vindt plaats in het kader van het
Innovatieprogramma Geluid.
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Dunne geluidsreducerende deklaag

Omdat in de praktijk is gebleken dat de aanleg en het onderhoud van ZOAB een
kostenverhoging met zich meebrengt ten opzichte van de in het verleden
toegepaste dichte deklagen, is onderzoek ingesteld naar de kosten van dunne
geluidsreducerende deklagen (dgd's). De verwachting was dat dgd's goedkoper zijn
dan gewoon ZOAB. Op Provinciale wegen, alsmede op niet autosnelwegen was reeds
ervaring opgedaan met dgd's. Om vast te stellen of dgd's ook kosteneffectief zijn op
het hoofdwegennet zijn in 2007 op een vijftal wegvakken van het hoofdwegennet
proefvakken aangelegd, waaronder een tweetal proefvakken op de A18 nabij
Doetinchem.
De monitoring van de aangelegde vakken vindt plaats in het kader van het
Innovatieprogramma Geluid. Op één van de aangelegde vakken van de A18 is in
2011 reeds onderhoud uitgevoerd omdat schade was ontstaan. Hieruit blijkt dat
dgd's kritisch zijn met betrekking tot de levensduur. Vooralsnog is daarom besloten
de toepassing van dgd's te beperken tot niet autosnelwegen, waar in het kader van
de Wet Geluidhinder een stille deklaag noodzakelijk is.
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7

Onderhoud ZOAB: Levensduurverlenging tijdens gebruiksfase

Voor het onderhoud van dichte lagen zijn diverse technieken beschikbaar. Echter
voor de onderhoudstechniek voor ZOAB was geen ervaring opgedaan. Vervanging
van de strookbrede ZOAB-laag, middels de uit/in methode was uiteraard mogelijk.
Hoewel tot op de dag van vandaag genoemde techniek veelvuldig wordt toegepast,
past deze echter niet vanwege kosteneffectiviteit in de onderhoudsstrategie van
ZOAB.
In de projectgroepen "rijstrookbreed versus rijbaanbreed onderhoud" is het
omslagpunt bepaald, of een wegvak rijstrookbreed of rijbaanbreed moet worden
uitgevoerd. Als het verschil in planjaar onderhoud tussen de rechterstrook ten
opzichte van de linkerstrook groter is dan twee jaar, wordt het betreffende vak
strookbreed uitgevoerd. Als het planjaar verschil van onderhoud minder of gelijk is
aan twee jaar, wordt er baanbreed onderhoud uitgevoerd.[8.1] [8.21 Binnen DON is
ten behoeve van de samenstelling van de scope voor LVO contracten een strategie
opgesteld voor de districten, hoe bij het samenvoegen van wegvakken moet worden
omgegaan met aansluitende wegvakken die in eerstvolgende planjaar van de
meerjarenplanning verhardingen voorkomen, [8.3]
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Om onderhoud zo kosteneffectief uit te voeren, alsmede zo zuinig mogelijk om te
gaan met de inzet van primaire grondstoffen zijn in de loop der jaren een groot
aantal activiteiten ontwikkeld. Ervaring is opgedaan met hoofdzakelijk oppervlakte
technieken, zoals behandeling van de bovenste steenlaag van de ZOAB door middel
van repaven, remixen, reshapen. De sealtechniek is ingezet om het verouderde
bindmiddel een verjongingskuur te geven, terwijl de dunne inlage wordt toegepast
om deze techniek een betere afstemming te geven in de onderhoudsstrategie van
ZOAB. Verder is ten tijde van budgetschaarste de zeer open emulsie asfaltbeton
grootschalig ingezet als noodmaatregel om het gerafelde oppervlak te conserveren.

Eec in de heed getopee hobby die geid opiecert

- 27 -

7.1

Sealtechnieken

7. 1.1

Oorspronkelijke sealtechnieken
Om de levensduur van ZOAB te verlengen, is in 2001 op de A30 ervaring opgedaan
met het sealproduct Pentack. Gebleken is dat op deze wijze de levensduur met
maximaal 2 jaar kan worden verlengd. Nadeel van het sealen bleek het initiële lage
stroefheidsniveau. Nabehandelen met een afstrooimiddel leverde een geringe
verbetering. De vraag kan gesteld worden, of het verantwoord is om een behandeld
wegvak met een stroefheid ver beneden het interventieniveau, gedurende enkele
dagen, open te stellen voor het verkeer. In overleg met de juridische afdeling van
het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat is besloten, mede in het belang van
verkrijging van voldoende onderhoudstechnieken voor ZOAB, om de sealtechniek
vrij te geven voor toepassing op het hoofdwegennet. Onder de voorwaarde dat
initiatieven ter verbetering van de aanvangsstroefheid gestimuleerd moeten worden
en het veiligheidsaspect te kwalificeren als een beheersbaar risico, met in
achtneming van het plaatsen van de benodigde waarschuwingsborden.

7. 1.2

Verbeterde sealtechnieken
In het kader van het IPW (Innovatieprogramma Wegbeheer) zijn in 2007 ideeën
ontwikkeld om het vervangen van ZOAB op de meest zwaar belaste rijstrook zo lang
mogelijk uit te stellen. De sealtechniek kan hiertoe soulaas bieden om het
kleinschalige onderhoud terug te dringen, ter voorkoming van "postzegel
werkvakken". De Markt is uitgedaagd om verbeterde sealtechnieken te ontwikkelen,
die een gunstige bijdrage verlenen aan de gewenste onderhoudsstrategie van ZOAB,
namelijk éénmalig rijstrookbreed onderhoud aan de rechter rijstrook en in de
volgende onderhoudscyclus rijbaanbrede vervanging van ZOAB.
In 2010 en 2011 zijn een drietal wegvakken behandeld, namelijk ZOAB van de A6
(RDIJ) en in DON ZOAB+ van de A50, nabij Terlet en Tweelaags ZOAB van de A73
nabij Wijchen. Het betreft een drietal proefvakken, behandeld met verbeterde
middelen c.q. verbeterde technieken. Op alle proefvakken is ter aantoning van het
effect een aansluitend referentievak gesitueerd. De voorlopige conclusie is dat
verbeterde technieken een positieve bijdrage verlenen aan de levensduurverlenging
van ZOAB. Zowel de laboratorium resultaten, alsmede de praktijksituaties
bevestigen genoemde constatering.
Naast de aangelegde proefvakken zijn eveneens de betreffende sealtechnieken
ingezet om vast te stellen of de behandeling ook effect heeft op het voorkomen van
vorstschade. Hiertoe zijn in het najaar van 2011 op een drietal wegvakken in DON,
namelijk de Al nabij Rijssen, de A30 nabij Barneveld en de N50 nabij Kampen de
reeds matig tot ernstig gerafelde ZOAB behandeld. Hoewel de winter 2011/2012,
qua temperatuur en neerslag, kort maar hevig was, is de inschatting op basis van
het praktijkgedrag, dat de sealtechniek vooralsnog ingezet kan worden om bepaalde
schadevakken te behandelen ter voorkoming van ingrijpend onderhoud tijdens
winterse omstandigheden. Op dergelijke wijze kan het benodigde onderhoud,
vervanging c.q vernieuwing van de ZOABdeklaag uitgesteld worden naar het
volgende voorjaar, onder gunstige weersomstandigheden, met een hoogwaardiger
kwaliteit en een lagere prijs.
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7.2

Repave-, remix-, reshapetechnieken bij onderhoud ZOAB

7.2.1

Repave ZOAB
Van het eerste op het hoofdwegennet in 1977 aangelegde ZOAB-proefvak op de A28
nabij Hattemerbroek, was de rechter rijstrook in 1985 aan onderhoud toe. Daar op
dichte lagen reeds ervaring was opgedaan met de repave-inlay techniek, is het
initiatief genomen om het bovenste gedeelte, 20 mm, van ZOAB-laag te
vernieuwen. Daartoe is voorafgaande aan het aanbrengen van de nieuwe laag, met
behulp van de freestechniek een bak van 20 mm gefreesd. Vervolgens is het
onderste gedeelte van de oude ZOAB-laag door de preheater voorverwarmd, waarna
de repaver in één arbeidsgang het oude ZOAB-gedeelte doorverwarmt en het
aanwezige vocht verdampt, egaliseert en zonder aanbrengen kleeflaag een ca 20
mm dikke nieuwe ZOAB-laag aanbrengt. Walsverdichting van het oude, alsmede het
nieuw aangebrachte ZOAB vindt plaats als één laag. Ondanks het feit dat tijdens de
uitvoering bleek dat stripping was ontstaan in het onderste gedeelte van de ZOABlaag, waardoor een risico ontstaat met betrekking tot verminderde hechting van de
nieuwe bovenlaag aan de oude onderlaag, is gedurende 8 jaar nagenoeg geen
schade ontstaan aan het behandelde proefvak. Pas in 1993 heeft de volgende
onderhoudscyclus plaats gevonden.[9]
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7.2.2

Remix ZOAB
Daar in 1993 het ZOABproefvak op de A28 rijbaanbreed moest worden vernieuwd, is
de ZOAB van de inmiddels 16 jaar oude linkerstrook geremixed tot steenslag
asfaltbeton. Uit de opgedane ervaring bleek dat ondanks de grootschalige inzet van
preheaters het rest vochtgehalte in de oude ZOAB-laag moeilijk te verwijderen was,
wat nadelig effect had op de meng-en verdichtingstemperatuur van het geremixte
steenslag asfaltbeton.[10]
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Reshape ZOAB
Een bredere toepassing van de remix machine voor andere schadekenmerken is in
2001 uitgeprobeerd op de Al nabij Apeldoorn. Op basis van het stroefheidsniveau
van de ZOAB-deklaag was onderhoud noodzakelijk, ondanks het feit dat qua rafeling
onderhoud de eerste planjaren niet aan de orde was. Een toevoeging van nieuw
materiaal was derhalve niet noodzakelijk. De doelstelling van de reshape techniek
was om het bereden gepolijste vlak van de steenslag door de bewerking om te
draaien en de onderzijde van de steenslag aan de bovenkant van de deklaag te
krijgen. Het stroefheidsniveau wordt daardoor verbeterd. Omdat het bindmiddel van
de inmiddels 11 jaar oude ZOAB-laag was verouderd en door de
opwarmbehandeling nog een extra verouderingsiag krijgt, is tijdens de reshape
behandeling een verjongingsmiddel toegevoegd ter verbetering van de
bindmiddeleigenschappen. De monitoringsresultaten van het vak hebben
aangetoond dat de stroefheid inderdaad is verbeterd.[11]
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Koude oppervlaktetechniek(ZOEAB) bij onderhoud ZOAB

Door slijtage aan het ZOAB-oppervlak ontstaat rafeling. Bij ZOAB is steenverlies de
meest voorkomende reden om onderhoud uit te voeren. Proeven zijn uitgevoerd
met een fijn gegradeerd open mengsel op basis van bitumenemulsie. Hiermee wordt
het gerafelde oppervlak gevuld, alsmede de holle ruimte boven in de ZOAB laag. In
2001 is de eerste ervaring op het HWN opgedaan, namelijk op de A2, nabij
Kerkwijk. Gezien de verwachte levensduur van minimaal 3 jaar, is het product
nadien op zeer ruime schaal op het HWN toegepast, mede vanwege de schaarse
budgettaire mogelijkheden in het jaar 2003.
Eveneens is in 2003 in DON een proefvak met een gelijksoortig product, echter
geleverd door een andere partij, aangebracht. In eerste instantie op de Al nabij
Kootwijk, vervolgens op de A15 nabij Andelst. De ervaringen met betrekking tot
wegdekeigenschappen, zoals stroefheid, remvertraging en geluid zijn positief. De
eerste jaren zijn in het kader van de monitoring herhalingsmetingen uitgevoerd.
Zeer Open Emulsie AsfaltBeton (ZOEAB) voldoet uitstekend als noodmaatregel ter
beperking van de rafeling van de ZOAB-deklaag. Echter grootschalige toepassing
heeft geleerd dat het product ook zijn nadelen heeft tijdens vorst/dooi cycli vanwege
vochtinsluiting. Bij projectspecifieke toepassing heeft het zijn nut bewezen els LVO
maatregel.[12]

ZOEAB bij onderhoud ZOAR
8.1

ZOAB Via-RAL Combinatie(ZVC) bij onderhoud ZOAB
Inmiddels bleek uit ervaring dat de aangebrachte zoeab hoofdzakelijk "in" de poriën
van het ZOAB oppervlak zat. De zoeab "op" het ZOAB oppervlak verdween onder
invloed van het wegverkeer. In 2006 is op de A15 nabij Andelst, een proefvak
aangelegd, met eis doelstelling om zowel de poriën te vullen, alsmede een dun
laagje zoeab "op" het oppervlak aan te brengen. De verwachting is dat vermelde
techniek de levensduur van de ZOAB verlengd, alsmede de geluidsreductie van
Tweelaegs ZOAB benaderd. Inmiddels, anno 2012, is het proefvak 6 jaar oud en is
nagenoeg geen schade waargenomen.
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Dunne inlage bij onderhoud ZOAB

Vanaf 2007 is in DON op ruime schaal ervaring opgedaan met het aanbrengen van
een dunne inlage van ZOAB, min. 25 mm in plaats van de gebruikelijke 50 mm.
De belangrijkste redenen zijn:
Kostenreductie;
Beter toepasbaar in onderhoudsstrategie;
Minder materiaalgebruik, G02 reductie.
CO2 reductie
Onderhoud

Dunne inlagen
Remix

- 15%
- 20%

Seal technieken

LVO

Nieuwe wegen

Dunnere constructies

EME

Algemeen

Hergebruik ZOAB in ZOAB

-%lO

Lage temperatuur asfalt

-5/- 10%

Hoogovencement

(Al/een bij gelijk
hergebruikspercentage en gelijke
technische duurzaamheid)
Levensduur verlening algemeen
Bij innovatieve contracten, waarbij de aannemer Vrij IS in de mengselkeuze, kiest de
aannemer meestal voor d ebovenlaag van Tweelaags ZOAB omdat dan gebruik
gemaakt kon worden van de ervaring hiervan. Qua akoestische eigenschappen,
wegdekeigenschappen, zoals stroefheid, remvertraging en holle ruimte, zijn de
gegevens voorhanden. Slechts aanvulling is noodzakelijk ter bepaling van de
hechtsterkte aan de onderliggende (resterende) ZOAB-laag. Hiertoe wordt in het
kader van de uitvoering van betreffend contract een proefvak aangelegd om de
eigenschappen te bepalen.[13]
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Kosteneffectiviteit bij onderhoud ZOAB

10.1

Voorkomen walsschade bij inlage (Tweelaags) ZOAB
Bij het aanbrengen van inlages is het de praktijk dat ter verkrijging van een goede
naadafwerking "uitgewaist" wordt op het naastliggende asfalt. Bij de verwerking van
een dichte laag, levert voornoemde toepassing geen enkel probleem. Vanwege de
open structuur van ZOAB, steenskelet, alsmede door de brosheid van het
verouderde bindmiddel, heeft het uitwalsen bij ZOAB inlages tot gevolg dat een
versnelde rafeling optreedt. Met als gevolg dat de levensduur van de naastliggende
oude ZOAB wordt verkort, uiteraard met aanzienlijke financiële consequenties.

waisverbod
Lnaast liggend asfaltj
In 2010 is in DON in het LVO-contract voorgeschreven dat "tijdens het
verdichtingsproces het niet toegestaan is dat de wals zich begeeft op het
naastliggende ZOAB". Gezien het grote financiële belang is voornoemde bepaling
opgenomen, ondanks het feit dat in innovatieve contracten de branche
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk. Vervolgens is de branche
uitgedaagd om samen met de opdrachtgever te brainstormen over opname van een
meer functionele eis in de contracten. Ondanks de vele ideeën die tijdens de sessie
zijn geopperd, is uiteindelijk besloten om de walsverbod-bepaling te handhaven en
in alle asfalt contracten op te nemen. Een bijkomend, echter niet onbelangrijk
effect, is het feit dat door de verlengde levensduur van de naastliggende strook, het
moment van baanbreed onderhoud, dus baanbreed vervangen van de ZOABdeklaag efficiënter wordt. Het instellen van het walsverbod komt de
onderhoudsstrategie van ZOAB ten goede, met betrekking tot strookbreed versus
baanbreed onderhoud en verbetert de kosteneffectiviteit van de
onderhoudsmaatregel. [19]
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Wegenbouwers willen weer buiten de lijntjes walsen
Zoetermeer - Wegenbouwers willen af van een waisverbod op naastliggend zoab bij de
A35. Branchevereniging VBW Asfalt zoekt donderdag met Rijkswaterstaat Oost-Nederland
naar een alternatieve oplossing.
BIJ het strookbreed herstellen van de A35 mogen wegenbouwers sinds 2010 niet toe
het naastgelegen zoab rijden Aanleidvig is de watssçhade die daardoor ontstaat Vr
schade in de afgelopen jaren op tot miljoenen euro's aan extra investeringen Wege
watsverbod van tafel kan ee dat er genoeg andere manieren zijn ore waisscirade te'
overleggen Rijkswaterstaat en VBVd Asfatt over een functionele eis die het verbod n
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10.2

Zeer open ZOAB(ZOZOAB)
Vervuiling van de vluchtstroken van ZOAB gaat ten koste van de functionele
eigenschappen als "splash and spray", waterberging en -afvoer en geluidsniveau.
Omdat eenmaal vervuild ZOAB nauwelijks meer schoon is te krijgen, reinigt
Rijkswaterstaat in principe tweemaal per jaar preventief de vluchtstroken. Dit
brengt aanzienlijke onderhoudskosten met zich mee. Tevens veroorzaken deze
werkzaamheden verkeershinder. In 1992 is op de vluchtstrook van de Al2 nabij
Zevenaar een ZOAB proefvak aangelegd met een éénkorrelige steenslag 11/16 in
plaats van steenslag 6/16. Het holle ruimte percentage bedroeg circa 25e/s.
Gedurende 8 jaar is de locatie periodiek gecontroleerd op doorlatendheid. Gezien de
positieve resultaten is in 2000 besloten om bij alle nieuw aan te leggen ZOAB de
vluchtstrook te voorzien van ZOZOAB. Tevens zijn de initiële aanlegkosten lager
vanwege het relatief hoge holle ruimte percentage, omdat lucht geen geld kost. Een
aandachtspunt blijft uiteraard wel het feit dat projectspecifiek afgewogen moet
worden wat in de toekomst de functie van de vluchtstrook zal zijn. Bij gebruik als
doelgroep strook zal namelijk op de vluchtstrook het standaard ZOAB-mengsel
moeten worden aangebracht en/of een verbeterd bindmiddel worden toegepast.
[20] [20.1]

ZOAB met steenslag 6/16

ZOZOAB met steenstag 11/16
rechlsrkantslreep

0.10

v[uchtsh'ook

rechten rllstrook

Principe ZOZOAB constructie. NB! verticale en horizon fale schaal verschillen

d

Steenverlies in RSAT na 24 uur (evt. geëxtrapoleerd), gemiddelde en ± 2x std.afw
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10.3

Voorkomen van schade aan langsnaad bij Tweelaags ZOAB
De naadafwerking bij dichte lagen heeft door de jaren heen veel aandacht gekregen.
Bij de introductie van relatief nieuwe wegdektypes, zoals Tweelaags ZOAB is het van
belang dat energie gestoken wordt om bijtijds expertise te ontwikkelen om de naad
te behandelen c.q. af te werken. In 2004 is op het weefvak van de Al2 knooppunt
Niaanderbroek, aandacht besteed aan de afwerking van de naad in samenwerking
met een delegatie van de ZEBRA-aannemers. De volgende methodieken zijn
toegepast:
kleeflaag + naadverwarming + jointmaker + frezen;
naadverwarming + jointmaker + frezen;
naadverwarming;
referentievak;
bitumenemulsie als asfaltkleefmiddel, 0,15 kg/m2;
bitumineuze strip.

10.4

Voorkomen van vroegtijdige rafeling bij krappe boogstralen
(tweelaags(ZOAB)
In het bestemmingsplan van de A2 aansluiting Waardenburg was opgenomen dat
"stil" asfalt dient te worden aangebracht op de toe- en afrit van de aansluiting
Waardenburg. Omdat ZOAB ongeschikt is voor toepassing onder wringend verkeer is
in overleg met de aannemer overeengekomen om in plaats van ZOAB 0/16, op
genoemde locaties Tweelaags ZOAB aan te brengen. De indruk bestond dat door de
bitumenmodificaties en de fijnere oppervlaktetextuur, de toplaag beter bestand is
tegen wringend verkeer. Gesteld kan worden dat zelfs bij boogstralen van 90
respectievelijk 120 meter de levensduur van de Tweelaags ZOAB heeft voldaan aan
de verwachtingen. Na circa 6 jaar is de eerste rafeling bij de aanzetten
gesignaleerd. Derhalve is in een later stadium bij gelijksoortige aansluitingen, van
het project Deil - Everdingen eveneens een toplaag toegepast met een fijnere
oppervlakte textuur, in de vorm van een dunne geluidreducerende deklaag.

10.5

Overlaging toplaag Tweelaags ZOAB op bestaande ZOAB
Gedurende de uitvoering van het ZSM project A1/A50 bleek uit het nieuwe
geluidhinder onderzoek, dat de toplaag van de Al, traverse Apeldoorn - Deventer,
dient te bestaan uit Tweelaags ZOAB. Omdat reeds op de helft van het project de
deklaag was gerealiseerd met een ZOAB 0/16, werd overwogen om de aangebrachte
ZOAB-laag te verwijderen en te vervangen door de complete opbouw van Tweelaags
ZOAB. Gezien de resultaten van de geluidsmetingen van het proefvak op de A15,
waar slechts de toplaag is aangebracht op bestaande ZOAB, is overeengekomen om
ter voorkoming van kapitaalvernietiging op de Al een gelijksoortige toplaag aan te
brengen. Op de reeds één Jaar oude ZOAB is slechts de toplaag van Tweelaags
ZOAB aangebracht. Uit de monitoringsresultaten die in het kader van het IPG
worden verricht, blijkt dat een verantwoorde keuze is gemaakt.

10.6

Dunne Tweelaags ZOAB, bespaart kosten
Bij de introductie van Tweelaags ZOAB in Nederland is aanvankelijk uitgegaan van
een totale laagdikte van beide lagen van 70 mm. Tot op heden zijn alle
toepassingen in deze laagdikte aangebracht. De laatste jaren heeft zich de vraag
opgeworpen of vanuit kosteneffectiviteit het verantwoord is om de Tweelaags ZOAB
in een dunnere variant aan te brengen, uiteraard met behoud van de benodigde
eigenschappen. Omdat de eerste behaalde resultaten positief zijn, is er in 2012 op
het wegvak Al2 Waterberg - Velperbroek, een demovak aangelegd met een totale
laagdikte van 55 mm in plaats van 70 mm.

- 35.

Een inde hand gelopen hobby d,e geld oplevert

De SPB meting op de Al2 geven de volgende indicatieve geluidreducties:
Lichte motorvoertuigen, 80 km/u: -5,0 dB;
Lichte motorvoertuigen, 100 km/u: -5,9 dB;
Zware motorvoertuigen, 80 km/u: -7,0 dB (Echter niet de vereiste 50 voertuigen
kunnen meten).
Ter vergelijk, 'Standaard' Tweelaags ZOAB:
Lichte motorvoertuigen, 80 km/u: -5,1 dB;
Lichte motorvoertuigen, 100 km/u: -5,6 dB;
Zware motorvoertuigen, 80 km/u: -6,2 dB.
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11

Spoorvorming: onderzoek en onderhoud

Omdat spoorvorming op onze wegen een duidelijk veiligheidsaspect is, heeft
betreffende problematiek gedurende vele jaren in de wegbouwkunde hoge prioriteit
gekregen. Op uitgebreide schaal is onderzoek uitgevoerd naar de relatie
temperatuur, aslasttoename, toegepaste (ronde) bouwstoffen etc.
Reeds na de warme zomer van 1976 zijn de mengsels dermate aangepast dat eind
jaren '70 juist het tegenovergestelde effect is verkregen, namelijk grootschalige
rafeling vanwege de introductie van extreem schrale deklaagtypen. Op basis van
genoemde constatering is gedurende vele jaren gezocht naar een optimale balans,
tussen enerzijds stabiele mengsels en anderzijds rafelingsongevoelige deklagen.
In het voorliggeride hoofdstuk zal worden in gegaan op:
de uitgevoerde spoorvormings onderzoeken;
het voorkomen van spoorvorming door verbetering van mengseleigenschappen;
de uitgevoerde onderhoudstechnieken ter nivellering spoorvorming.
11.1

Spoorvormingsonderzoek
Uit de waarnemingen van de meteorologische instituten worden de zomers van
1976, 1990 en 1995 min of meer als extreem gekenmerkt, vandaar de aanpassing
van de mengsels in de Eisen 1978. Uit spoorvormingsmetingen is bekend dat er een
duidelijke relatie bestaat tussen genoemde aspecten. Zoals vermeld draagt de
toename van de (zware) aslasten eveneens in grote mate bij aan het ontstaan van
spoorvorming. Nadat in de beginjaren '90 reeds onderzoeken zijn uitgevoerd naar
de omvang en oorzaak van de ontstane spoorvorming op onder meer de Al en de
A35, Project Spooroverijssel [21], is medio 1995 een grootschalig onderzoek
opgestart in Oost-Nederland.
Naar aanleiding van de opgetreden spoorvorming in DON in de extreem warme
zomer van 1995, waardoor in totaal 195 kilometer strookbreed onderhoud is
uitgevoerd, is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. [22] Daarnaast is
asfalttechnologisch onderzoek verricht. [23] De meest belangrijke conclusie is dat
overvulde deklagen, in combinatie met "rond" materiaal in onder- en tussenlagen in
belangrijke mate debet zijn aan de vroegtijdige ontstane spoorvorming bij hoge
temperaturen. Mede vanwege de vele waardevolle constateringen die uit hiervoor
vermelde onderzoeken zijn verkregen, is nadien nader onderzoek verricht naar:
ZOAB-constructies met verschillende onderlagen;
Uitgevoerde onderhoudsmaatregelen voor dichte lagen.
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Omdat in de negentiger jaren op alle wegen van het hoofdwegennet is overgegaan
op de toepassing van ZOAB, is waardevolle informatie verkregen over de toename
van de spoorgroei per jaar van ZOAB wegvakken met verschillende onderlagen.[241
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11.2

Voorkomen spoorvorming
Daar medio 2012 nagenoeg alle wegen van het hoofdwegennet zijn voorzien of op
korte termijn worden voorzien van een ZOAB-deklaag, is het fenomeen
spoorvorming in deklagen geen groot issue. Daar de grootste schuifspanningen in
de asfaltconstructie circa 8 centimeter onder het wegoppervlak optreden, is het
daarentegen van essentieel belang dat de lagen onder de ZOAB bestand zijn tegen
vervormingen. Om voornoemde reden werd er in het RAW tijdperk op nagenoeg alle
wegvakken, voorafgaande aan de ZOAB-overlaging, een hoogstabiele inlage van
steenslagasfaltbeton aangebracht.
Om inzicht te verkrijgen in het effect van de toepassing van hoogstabiele stab
eigenschappen zijn proefvakken uitgevoerd met gemodificeerde bindmiddelen, te
weten:
A50, Renkum - Grijsoord, medio 1994, Multigrade respectievelijk Multiphalt;
A15, Deil - Gorkum, 1999, Vergelijking ENE - Stab[25];
Aansluiting A30/A1, 2003, Scorepave respectievelijk [ME;
A50, Woeste Hoeve - Waterberg, 1996, PMB ZOAB-granulaat in stab;
Al2, Grijsoord - Waterberg, 2004, PMB ZOAB-granulaat in stab, idem.
Bij de aanleg van spitsstroken is het essentieel dat vanwege de functiewisseling die
optreedt doordat het vrachtverkeer veelal gebruik maakt van de voormalige
vluchtstrook, aandacht wordt besteed aan de spoorvormingseigenschappen van de
voormalige vluchtstrook. Op betreffende strook zijn in het verleden nagenoeg geen
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en bestaat daardoor nog uit rondkorrelig
bitumenrijk materiaal en kenmerkt zich dus als spoorvormingsgevoelig. In het
artikel "Van Hazepad naar Hoofdtransportas Al2" zijn de risico's hieromtrent
beschreven. [26]

11.3

Uitgevoerde onderhoudsmaatregelen
De meest gangbare techniek op spoorvormingsvakken is uiteraard de inlagetechniek. De sleeptechniek en de kopfreestechniek leveren voor de weggebruiker
geen comfortabel wegoppervlak op. Met de koude techniek, emulsie asfaltbeton was
begin jaren tachtig onvoldoende ervaring opgedaan over de mengseleigenschappen.
De genoemde inlage techniek levert in feite de minste risico's omdat het
spoorvormingsgevoelige asfalt wordt vervangen door nieuw asfalt. Enerzijds dus een
veilige keuze, anderzijds de meest dure en de meest materiaalrijke techniek. Om
voornoemde reden is in DON op grote schaal ervaring opgedaan met meer
kosteneffectieve en materiaalarme onderhoudstechnieken. In 1983 zijn namelijk op
het spoorvormings wegvak van de Al nabij Terschuur van een tweetal technieken
proefvakken aangelegd, namelijk Sanimat Verfahren en Repave-inlay. De
uitvoeringssnelheid en de kosten zijn vergeleken met de traditionele inlage
techniek.[271
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Hoewel met beide technieken goede ervaringen qua levensduur zijn opgedaan, is
met name de repave techniek doorontwikkeld en operationeel gemaakt voor bredere
toepassingen, te weten de repave-overlay techniek, 20 mm nieuw, op de Al ter
hoogte van Apeldoorn in 1989, alsmede de remix technieken op de A50 tussen
Apeldoorn en Zwolle in 1989.[24]
In de negentiger jaren is de remix-techniek ingezet als:
van dicht asfaltbeton naar dicht asfaltbeton, 1990 - 1994;
van dicht asfaltbeton naar open asfaltbeton, 1995- 1998;
van zeer open asfaltbeton naar steenslagasfatbeton, 1993;
van zeer open asfaltbeton naar zeer open asfaltbeton(reshape techniek, 2000).

1

11.4

Uitgevoerde onderhoudsmaatregel ter voorkoming van spoor— en
ribbelvorming
Omdat ZOAB ongeschikt is voor toepassing bij korte boogstralen, alsmede
ongeschikt is voor toepassing voor aansluitingen op onderliggend wegennet, bestaat
de deklaag op dergelijke locaties uit een dichte laag. Bij opsteistroken is de meest
gunstige ervaring opgedaan met het toepassen van een combinatie deklaag,
namelijk een open zoab waarvan de poriën zijn gevuld met een cement-slurry.
Omdat deze toepassing een meer langdurige uitvoeringstijd vergt dan slechts één
bewerking met de asfaltdeklaag, wordt in voorkomende gevallen gekozen voor
toepassing van een polymeer gemodificeerde bindmiddel, al dan niet op een
hoogstabiele tussenlaag, bijvoorbeeld scorepave, waarbij een langere
garantietermijn wordt verlangd voor de spoordiepte eigenschap. Bij de uitvoering
van LVO- en 100-contracten zijn de nodige ervaringen opgedaan met dergelijke
contractbepalingen.
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Onderhoudsmaatregelen, scheuren en open naden

12.1

Scheuroverbruggende membraanlaag ter plaatse van reflectiescheuren
In het verleden zijn bij de bouw van veel (autosnel)wegen funderingen aangelegd
van zand cement. Doordat veelal de cementstabilisatie te sterk was, blijft de
funderingslaag één geheel en breekt als gevolg van krimp, waardoor als het ware
een dilitatievoeg ontstaat. Dit leidt tot trekspanningen in de erboven liggende
asfaltconstructie en uiteindelijk tot scheurdoorslag, de zogenaamde
reflectiescheuren.
Om het "doorschieten" in de nieuwe deklaag te voorkomen zijn reeds diverse
reparatiemethoden toegepast, één daarvan is de toepassing van een
scheuroverbruggende membraanlaag. Dit membraan heeft als doel de
geconcentreerde verplaatsingen gelijkmatiger te verdelen over een groter
oppervlak.
In 1984 is het gedrag van deze membranen getest en is een proefvak aangelegd op
de A 50, Woeste Hoeve Beekbergen met verschillende methodes. Het doel van de
uitgevoerde techniek is dat door de reparatie er geen scheurdoorslag optreedt in de
nieuwe deklaag. Daarnaast dient de membraanlaag te voorkomen dat vocht in de
fundering dringt. Uit de evaluatie van de uitgevoerde proefvakken blijkt dat er
nagenoeg geen scheurdoorslag optreedt. Vanwege het positieve resultaat van de
uitgevoerde techniek, wordt tot op de dag van vandaag de techniek gecontinueerd.
Door de open textuur, is met name bij ZOAB scheurdoorslag ongewenst, omdat
correctieve onderhoudsmaatregelen door middel van voegvullingsmassa de
waterafvoerende eigenschappen belemmeren. [28]

12.2

Vullen van naden en scheuren in dichte lagen
Indien in verband met schaarste aan financiële middelen groot onderhoud wordt
uitgesteld, is het van belang om goede onderhoudstechnieken voorhanden te
hebben, ter voorkoming van kapitaalvernietiging van de constructie door degradatie
naar een lagere klasse.
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Reeds in 1983 zijn op diverse wegvakken in DON, open naden en scheuren
behandeld met verschillende materialen en methoden met als doel:
testen van ontwikkelde apparatuur;
gedrag van diverse voegvullingsmassa's;
invloed van voorbehandeling met primer;
effect van afstrooimateriaal op stroefheid.
Geconcludeerd kan worden dat de openstaande scheur bij de behandeling droog en
schoon dient te zijn. De primer beïnvloedt in positieve mate de hechting, terwijl de
afstrooitechniek doorontwikkeld dient te worden.[29]

12.3

Vullen van naden en scheuren in open lagen
Het vullen van scheuren en openstaande naden beïnvloeden de waterafvoerende
eigenschappen van ZOAB, door de open structuur. Tevens is bekend dat de gevulde
oppervlakten nadelig zijn voor de stroefheidseigenschappen. Dit kan tot gevolg
hebben dat de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld bij ongevallen. De
Motorrijders Actie Groep(MAG) is alert op het onderhoud in deze van de
wegbeheerder.
In 2006 zijn proeven uitgevoerd op de Al tussen Deventer en Bathmen op
wegvakken met harde normoverschrijdingen van stroefheid. De stroefheidsmetingen
waren namelijk exact verricht op de gevulde voegen ter plaatse van velgschades.
Verschillende technieken en afstrooimiddelen zijn aangebracht.
Stroefheidsmetingen(SRT) zijn voor en na behandeling, alsmede na één maand
verricht. De conclusie is dat het tweecomponenten materiaal Reomix het beste
acteert. De volgende technieken zijn uitgevoerd:
reparatie verwarmen en vervolgens afstrooien met een geschikt middel;
reparatie verwarmen, vervolgens zo dun mogelijk Pertex aanbrengen en
vervolgens afstrooien met een geschikt middel;
reparatie verwarmen en vervolgens over de reparatie een gemodificeerde emulsie
aanbrengen waar vulstof en granulaat in zit waardoor de stroefheid verzekerd
word t;
reparatie 'verwijderen' door middel van hogedruk waterstralen en vervolgens
(zoals bij bovenstaand punt) een gemodificeerde emulsie aanbrengen;
reparatie 'verwijderen' door middel van hogedruk waterstralen en vervolgens een
voegreparatie middel op basis van kunststof aanbrengen (Reomix).
- 46 -
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Ter voorkoming van rafeling ter plaatse van de langsnaad worden op initiatief van
de aannemer op grote schaal langsnaden direct na asfalteren preventief behandeld
met voegvullingsmassa. Vanwege het risico dat gedurende de garantieperiode het
stroefheidsniveau onvoldoende wordt, wordt de aannemer geattendeerd op het
risico. Afstrooien met leslag verbetert de (aanvangs)stroefheid in enige mate.
In 2011 is daarom op basis van voornoemde ervaringen de contractbepaling
opgenomen dat de stroefheid van behandelde naden gecontroleerd moet worden
met het SRT-apparaat.
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Duurzaam inkopen c.q. toepassing secundaire grondstoffen

Vanwege de schaarste in primaire grondstoffen is hoogwaardig hergebruik van
bouwstoffen in de wegenbouw een belangrijk item bij zowel de overheid als bij de
branche. Tot voor 1980 belandde het vrijkomende bouw- en sloopafval (BSA)
hoofdzakelijk op de vuilstort. roledio 1980 zijn in Nederland de eerste puinbrekers
operationeel geworden. De hoeveelheid vrijkomend BSA ondervond vanaf die jaren
een enorme stijging. De civiele sector heeft een groot aantal mogelijkheden om BSA
te bewerken tot een hoogwaardige toepassing in projecten. Uit
laboratoriumonderzoek, respectievelijk uit monitoring van aangelegde proefvakken,
is gebleken dat toepassing van secundaire grondstoffen in nagenoeg de meeste
situaties minimaal gelijkwaardig is aan primaire grondstoffen. Als
funderingsmateriaal zelfs hoogwaardiger. Op basis van UAV 89 c.q. Standaard RAW,
voor 2004, was de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het Ontwerp van de
constructie, omdat de Opdrachtgever ook de constructiesoort en -type voorschreef,
Dit betekent dat de branche bij het initiëren van hergebruiksmaterialen behoefte
had aan inzicht wat de visie hieromtrent was van de Opdrachtgever. Vanwege het
maatschappelijk belang is in de periode 1980 tot medio 2010 op vele onderdelen
gezamenlijk onderzoek verricht en heeft Rijkswaterstaat in haar contracten de
mogelijkheid geboden om grootschalige toepassing van secundaire grondstoffen te
realiseren.
Diverse beleidsnotities zijn in dit kader opgesteld, waaronder het voorschrijven van
het verplicht toepassen van asfaltgranulaat in asfaltcontracten. [30]31]
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Secundaire bouwstoffen als Ophoogmateriaal

14.1

AVI-bodemas
Bij de aansluiting Duiven op de Al2 is in 1987 als ophoogmateriaal AVI bodemas
toegepast, dat is een afvalsproduct van verbrandingsinstallaties. Tevens is AVI
bodemas verwerkt in de terpen van de brug over de Ijssel in de N50 medio 2000. In
het kader van de IBC is als isolatiemateriaal zand-bentoniet respectievelijk zandbentoniet en folie aangebracht. Bij de voorbereiding van het project A30 is eveneens
overwogen om in het hoog gelegen tracé AVI bodemas te verwerken, hoewel
hiervoor uiteindelijk niet is gekozen.

14.2

LVG
Omdat in het zandlichaam van de A30 circa 1,8 miljoen m3 zand moest worden
verwerkt, is uitgebreid aandacht besteed aan een alternatief voor de primaire
grondstof zand. Met het Centrum Hergebruik Grond (CHG) is een contract gesloten
tot verwerking van 0,4 miljoen m3 licht verontreinigd grond (LVG), al dan niet
thermisch gereinigd. [32]{33] Alvorens tot uitvoering over te gaan is uitgebreid
onderzoek verricht naar de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van
het materiaal. Opvallend is dat de thermisch gereinigde grond een enorme
plaatwerking tot gevolg heeft, wat blijkt uit de boringen die zijn verricht ten
behoeve van het plaatsen van het wegmeubilair. In de tijd zal blijken of de
plaatwerking negatieve gevolgen heeft voor mogelijke scheurdoorslag in de
verharding sconstructie.

14.3

ECO granulaat als zandvervanger
In het verleden (voor 1993) is in Nederland op grote schaal teer als bindmiddel
toegepast in en op wegconstructies. Omdat vrijkomend teerasfaltgranulaat (TAG)
zonder bewerking niet mag worden toegepast, wordt dit materiaal sinds medio 2003
thermisch gereinigd. In eerste instantie is betreffend materiaal (laagwaardig) als
ophoogmateriaal verwerkt, onder meer in het zandlichaam van de A30. Daar slechts
het bindmiddel "teer" uit de bouwstof is verwijderd en het resterende materiaal
naast zand, tevens grind/steenslag en vulstof bevat, is nagedacht over een meer
hoogwaardige toepassing, bijvoorbeeld als funderingsmateriaal.
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Secundaire bouwstof als Funderingsmateriaal

15.1

Ecogranulaat
Om voornoemde reden zijn op de oostelijke verzorgingsplaats van de A30
proefvakken aangelegd. Het betreft een drietal funderingstypen, namelijk:
Ecogranulaat ongebonden;
Ecogranulaat + 10% LD slakken;
Menggranulaat.
Uit de periodieke VGD metingen die gedurende een tweetal jaren zijn verricht, blijkt
dat met name de binding met ELOslakken een fundering met goede dynamische
stijfheid oplevert.[35]
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15.2

Asfaltgranulaatcement (AGRAC), voorheen Breekasfaltcement (BRAC)
Vanaf begin tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn de uit werken vrijkomende
asfaltconstructies gebroken tot asfaltgranulaat 0/40. In eerste instantie is ervaring
opgedaan door het granulaat te binden met cement, al dan niet met een toevoeging
van een geringe hoeveelheid zand ter verkrijging van de gewenste gradering
(Füllerkromme), Binnen DON is in 1980 de eerste fundering van BRAC onder een
asfaltconstructie aangebracht op de A28, nabij Harderwijk tussen de Oranjelaan en
het spoorwegviaduct. In tegenstelling tot de ervaring uit het verleden met het op
grote schaal ontstaan van reflectiescheuren bij funderingen van zand cement, zijn
dergelijke schades bij BRAC-funderingen niet of nauwelijks waargenomen. Gezien de
gunstige ervaring met de BRAC-fundering is vanaf 1980 tot op heden de BRACfundering op een groot aantal wegen in DON toegepast, ondanks dat het in feite een
laagwaardige toepassing is van een hoogwaardig materiaal. Bij innovatieve
contracten, waar de Opdrachtnemer de verhardingsconstructie ontwerpt, wordt ook
veelvuldig de AGRAC-, voorheen BRAC-fundering, toegepast. De keuze van een
dergelijke gebonden fundering wordt beïnvloed door de relatief hoge stijfheid van
AGRAC, waardoor een aanzienlijke reductie op asfaltdikte, dus op kosten, kan plaats
vinden.
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Zoals reeds genoemd is gedurende 30 jaar veel BRAC verwerkt, desondanks blijft
het noodzakelijk om ook bij innovatieve contracten dergelijke funderingsmaterialen
kritisch te volgen. Om te voorkomen dat uitvoeringsrisico's niet meer worden
gesignaleerd, zijn in 2009 een aantal uitvoeringstechnische aspecten nader
afgestemd, zoals direct asfalteren versus ontspannen van de AGRAC, aanbrengen
kleeflaag in relatie tot hechting van de AGRAC aan de asfaltconstructie etc.
15.3

Teerhoudend Asfaltg ranulaatcement(TAGRAC)
jaarlijks komt in Nederland een aanzienlijke hoeveelheid Teer Asfalt Granulaat
(TAG) beschikbaar, die na 2001 niet meer ongereinigd mag worden toegepast.
Echter gedurende een bepaalde periode, 1995-2001 was het toegestaan om het
materiaal als wegfundering te verwerken. Voorwaarde was dat het gebroken
teerhoudende materiaal gebonden wordt met cement of emulsie. Binding met
cement leverde het hoogwaardige funderirigsmateriaal: Teerhoudend Asfalt
Granulaatcement (TAGRAC). Als voorloper van het Bouwstoffenbesluit was het in
het kader van Provinciaal Interimbesluit toegestaan genoemde TAGRAC als
categorie 3 bouwstof onder IBC criteria toe te passen, Gelderse Interimbesluit voor
Gelderland respectievelijk Overijsselse Interimbesluit voor Overijssel.
Naast de voorwaarde dat TAG gebonden wordt met cement tot TAGRAC, diende een
zijafdichting van een bentonietmat en/of een folie te worden aangebracht, of de
zogenaamde schone schouderconstructie te worden toegepast. In CROW verband
zijn in werkgroepen bepalingen uitgewerkt hoe moet worden omgegaan met
dergelijk materiaal alsmede zijn er regelgevingsbepalingen opgenomen,
respectievelijk OTA (omgaan met teerhoudend asfalt) en OTAR (omgaan met
teerhoudend asfalt regelgeving, standaard RAW).
In Oost Nederland is TAGRAC aangebracht op de volgende wegvakken:
A28, aansluiting Nijkerk, ter plaatse van de Berecamperweg [34];
A15, Andelst-Dodewaard/A 50 Heteren-Valburu;
N50 Kampen - Ramspol project 1
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Secundaire bouwstoffen, asfaltgranulaat in asfaltconstructie

De definitie van hoogwaardig hergebruik is om het materiaal weer te verwerken
onder dezelfde eigenschappen waaruit het oorspronkelijk is vrijgekomen, dus maak
van asfalt weer asfalt. In feite is gedurende een dertigtal jaren asfaltgranulaat op 2
manieren weer verwerkt in nieuw asfalt, namelijk in-planted en in-situ.
Nagenoeg de grootste bulk van het asfaltgranulaat is bij de asfaltproductie weer
toegevoegd aan nieuwe bouwstoffen. In Nederland zijn een drietal procedés
operationeel, te weten:
koude toevoeging, partiële recycling tot ca. 25%;
half warme toevoeging, tot ca. 50%;
paralleltrommels, tot ca. 50%.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat eind '70 jaren tot in de loop van de '80 jaren
het Renofalt procedé in Nederland op enkele grote projecten is ingezet, waaronder
ombouw knooppunt Deil. Als toevoeging is bij dit procedé een verjongingsmiddel
aan het mengsel toegepast.
16.1

Eerste toepassing in Nederland nabij Harderwijk
Na intensief onderzoek is in Nederland in 1980 de eerste ervaring opgedaan met
toevoeging van 25% asfaltgranulaat aan de nieuwe bouwstoffen van
grindasfaltbeton op de rondweg nabij Harderwijk, aansluitend aan de A28. Het asfalt
is geproduceerd in de asfaltcentrale te Hasselt middels het zogenaamde ADUCO
procédé, de zogenaamde koude toevoeging. Op basis van de gunstige ervaring met
regeneratie asfalt zijn nadien contractbepalingen opgesteld voor toepassing op
ruimere schaal. Nagenoeg alle asfaltinstallaties zijn in de loop van de tachtiger jaren
omgebouwd, opdat de productie met toevoeging van koud asfaltgranulaat mogelijk
was.
Om het hergebruikpercentage te verhogen tot ca. 50% zijn in een later stadium een
groot aantal installaties voorzien van een paralleltrommel. Het koude vochtige
granulaat werd in de paralleltrommel voorverwarmd tot ca. 100 graden Celsius. Bij
een trommelmenger wordt in een continue proces het granulaat gedroogd,
verwarmd en gemengd tot een gereed product.
In de contractbepalingen, Standaard RAW, zijn voorschriften opgenomen dat de
asfaltproducent een bepaalde acceptatieprocedure dient te doorlopen, middels
aanleg en onderzoek van proefvakken, om voor toestemming op Rijkswegen in
aanmerking te komen. De vakken zijn beproefd op de volgende eigenschappen:
kruip;
vermoeling;
wielspoor.
Tevens is bij alle proefvakken ter beoordeling van de eigenschappen een
referentievak aangelegd. Veelal waren de eigenschappen van het regeneratie asfalt
gunstiger dan de eigenschappen van het asfalt van het referentievak met primaire
bouwstoffen.
Aanvankelijk is veiligheidshalve gekozen voor de toevoeging van asfaltgranulaat in
grind/steenslag asfaltbeton. Gezien de positieve ervaringen vond successievelijk
uitbreiding plaats naar de toepassing in open en dicht asfaltbeton. Met dien
verstande dat de toevoeging aan dicht asfaltbeton, vanwege het risico op overvulde
mengsels veelal is beperkt tot 25%.
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Door de toepassing van regeneratie asfalt snijdt het mes aan twee kanten, er wordt
namelijk een maatschappelijk probleem opgelost door het voorkomen van
afvaldepots, er vindt een besparing plaats op primaire grondstoffen en derhalve ook
op kosten.
Daar de branche, vanwege de investeringskosten, behoefte had aan duidelijkheid
inzake het beleidsvoornemen van Rijkswaterstaat met betrekking tot het (verplicht)
toepassen van regeneratie asfalt middels voorschrijven in Rijkswaterstaatcontracten, is in 1999 een notitie opgesteld die ter accordering is voorgelegd aan de
staf. Op basis van dit besluit is vervolgens door middel van een brochure, die bij alle
aaribestedingen is verstrekt, aan de marktpartijen de visie van Rijkswaterstaat DON
kenbaar gemaakt. [30]

- 56 -

Een ,n de Eend geiopen hnbby die geid opienert

17

Hergebruik ZOAB-granulaat

In opdracht van het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat is door DWW in 1992
begonnen met onderzoek te doen naar het hergebruik van ZOAB. De DWW kreeg
daarbij medewerking van een aantal Regionale Directies, waaronder OostNederland. Veel onderzoek is in de negentiger jaren hieromtrent verricht, veel
technieken zijn ontwikkeld en veel proefvakken zijn aangelegd. Voor het onderzoek
en voor experimenten kon dankbaar gebruik worden gemaakt van het in 1977
aangelegde ZOAB-proefvak op de A 28, nabij Hattemerbroek. In 1998 is het
eindrapport "Hergebruik ZOAB, Dat gaat ZO!!" uitgekomen, waarin de stand der
techniek is weergegeven.[10][36]
Voornoemde onderzoek en praktijkervaring is aanleiding geweest om op
verantwoorde wijze de verkregen kennis in praktijk te brengen en door te
ontwikkelen in een groot aantal projecten.
17.1

ZOAB-granulaat in steenslagasfaitbeton
Vanwege de veroudering van het bitumen is in principe vrijkomend ZOAB granulaat
niet aantrekkelijk voor hoogwaardige toepassing in asfaltmengsels, laat staan in
deklagen. Tot voor een aantal jaren terug werd ZOAB-granulaat verwerkt in AGRAC
funderingen. Echter gezien de schaarste aan primaire grondstoffen, alsmede de
hoge bitumenprijs, is er belang bij hoogwaardige toepassing van ZOAB-granulaat,
dus in ZOAB-deklagen, al dan niet met groevesteenslag en/of Polymeer
Gemodificeerde bitumen. Gedurende de negentiger jaren is er grootschalig
onderzoek verricht naar de hergebruiksmogelijkheden van het ZOAB-granulaat.[10]
Vervolgens zijn in een groot aantal projecten vakken aangelegd om de
hergebruiksmogelijkheden op demo schaal te toetsen, qua productie, verwerking,
civieltechnisch, milieutechnisch en qua ARBO.
In DON zijn de volgende proefvakken gerealiseerd
40% PMB ZOAB-ciranulaat in Steenslaciasfaltbeton,
ZOAB-granulaat afkomstig van de Al2 Grijsoord-Waterberg, en toegepast in
steenslagasfaitbeton van de A 50 nabij Terlet in 1997.[41][421
Gedurende de productie en de verwerking van het mengsel, 40% PMB ZOABgranulaat in Stab, zijn arbo- en emissiemetingen uitgevoerd. De productie en de
verwerking waren mogelijk zonder problemen. Tijdens de verwerking zijn geen
overschrijdingen gemeten van de arbo-grenswaarden. De gemeten emissies aan de
pijp van de asfaltinstallatie bleken sterk beïnvloed te zijn door variaties in de
temperatuur in de asfaltinstallatie.
Het gerealiseerde proefvakmengsel bleek zeer gunstige vervormings- en
vermoeiingseigenschappen te bezitten. Het hergebruik van 40% Sealoflex PMB
ZOAB-granulaat in stab is derhalve mogelijk binnen randvoorwaarden voor wat
betreft arbo (MAC-waarden).
Voor het mengselontwerp is uitgegaan van een volumetrische ontwerpmethode en is
met verschillende testmethoden een mengsel ontworpen. Als onderdeel van het
volumetrisch mengselontwerp, is een methode ontwikkeld om de verdichtbaarheid
van een mengsel in het laboratorium te kunnen beoordelen. [37]
PMB is als bindmiddel in asfaltverhardingen in Nederland aanvankelijk niet
grootschalig toegepast. Het beperkt zich slechts tot circa 60 km aangelegde vakken
in Oost-Nederland. Om voornoemde reden is daarom veelvuldig gebruik gemaakt
van de in DON opgedane ervaringen met PMB's in ZOAB. Op het wegvak van de
Al2, Grijsoord-Waterberg, zijn naast het reeds vermelde Sealoflex bindmiddel,
eveneens met het Styr elf bindmiddel diverse emissieproeven uitgevoerd.[38][39]
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400/0 PMB ZOAB-ranulaat in stab, hoopstabiele tussenlaap, Al2
Op het wegvak Al2, Grijsoord-Waterberg, was in 2004 opnieuw spoorvorming
ontstaan. De betreffende aannemer is verzocht een hoogstabiele tussenlaag van
steenslagasfaltbeton aan te brengen. Gezien de gunstige ervaringen met het
hergebruik van PMB gemodificeerde ZOAB-granulaat in Steenslagasfaitbeton op de
A50 in 1997, is in 2004 een met PMB gemodificeerde steenslagasfaltbeton
aangebracht met toevoeging van 40% PMB ZOAB-granulaat. Uit
laboratoriumonderzoek mocht verwacht worden dat er gedurende langere termijn
geen spoorvormingsproblemen zullen optreden. Anno 2012 zijn er geen
rijspoordiepte problemen opgetreden, derhalve kan geconcludeerd worden dat de
praktijk overeenkomt met de in het laboratorium bereikte resultaten.
17.2

ZOAB-granulaat in ZOAB
Omdat de hoeveelheid vrijkomend ZOAB-granulaat toe zal nemen en de
toepassingsmogelijkheden van genoemde granulaat in onder- en tussenlagen af zal
nemen, is er behoefte om het "hoogwaardige" ZOAB-granulaat weer in ZOAB toe te
passen. Aan de in het ZOAB-mengsel te verwerken bouwstoffen worden hoge eisen
gesteld. Omdat ZOAB een kritisch product is met betrekking tot geluidsreductie,
spat- en stuifwater en duurzaamheid, wordt aan de kwaliteitsbewaking van
vrijkomend ZOAB-granulaat extra aandacht besteed,
Om de ervaring met hergebruik van hoge percentages ZOAB-granulaat, opgedaan
door middel van proefvakken, te vergroten en een betere vertaling te kunnen
maken naar de dagelijkse praktijksituatie, zijn in het kader van de uitvoering van
een aantal lopende projecten grootschalige ZOAB-vakken met een toevoeging van
ZOAB-granulaat aangelegd, te weten
40 % ZOAB-granulaat
In 1999 is op de A30 een Demonstratie (Demo) vak aangelegd. Uitgangspunt was
dat minimaal dezelfde functionele eigenschappen worden gerealiseerd als een
standaard ZOAB. Om het kwaliteitsniveau van het ZOAB-granulaat zo goed mogelijk
te beheersen, is het granulaat in twee fracties gesplitst c.q. afgezeefd en wederom
toegevoegd aan nieuwe bouwstoffen.[43]
500/ ZOAB-oranulaat
Van Gelder BV heeft een open deklaagmengsel R-ZOAB ontwikkeld waarin 500/0
ZOAB-granulaat en een gemodificeerd bindmiddel met verjongende eigenschappen
zijn toegepast.
Bij de uitvoering van het LVO-1 contract zijn op diverse wegvakken in DON in de
jaren 2005 en 2006 ZOAB-deklagen met betreffend mengsel met gunstig resultaat
aangelegd. De geclaimde verlengde levensduur is naast de materiaalbesparing bij RZOAB het belangrijke voordeel. [44]
400/o oewassen ZOAB-granulaat,
In de jaren 2007 en 2008 is in het kader van de uitvoering van LVO-2 op diverse
wegvakken ZOAB met een toevoeging van 40% granulaat toegepast. Door
betreffende aannemer Heijmans is het vrijkomende ZOAB-granulaat gereinigd,
voorafgaande aan de toevoeging in de asfaltinstallatie.
Uiteraard is wel van belang dat steenslag met een hoog polijstgetal, minimaal 58,
zowel van het freesmateriaal alsmede van de nieuw toe te voegen steenslag wordt
toegepast.

58 '
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Ondanks de gevoeligheid met betrekking tot de homogeniteit van het ZOABgranulaat, de opwaardering van het verouderde bindmiddel en dergelijke, blijkt dat
met name het vrijkomende ZOAB-granulaat met groevesteenslag, bereden door vele
miljoenen auto's, als tweedehands product een hoge restwaarde heeft, mits grote
zorg wordt besteed aan de kwaliteitsbewaking van het freesmateriaal. Terwijl het
ZOAB-granulaat met polymeer gemodificeerde bitumen als toevoeging aan
steenslagasfaltbeton positief bijdraagt aan de mechanische eigenschappen van het
regeneratie asfalt.
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CO2 reductie door toepassing Lage Temperatuur Asfalt

Klimaat en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheid. Een aantal
Wegenbouwbedrijven hebben het initiatief genomen om onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheid van asfalt te produceren en te verwerken bij lagere temperaturen
dan de oorspronkelijke meng- en verwerkingstemperatuur. Immers het drogen en
verwarmen van de benodigde mineralen kosten een aanzienlijke hoeveelheid
energie. In DON projecten zijn een tweetal proefvakken aangelegd om in de praktijk
te toetsen of dergelijk asfalt met lage temperatuur aan de gewenste eigenschappen
voldoet. Beide vakken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betreffende
aannemers en het Innovatie Testcentrum van Rijkswaterstaat.
Het eerste vak, het Lage Temperatuur Asfalt (LTA), is in 2002 tijdens de uitvoering
van het A30 project aangelegd op de Oostelijke verzorgingsplaats van de A30 nabij
Ede. Het tweede vak, het Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) is in 2009 uitgevoerd bij
de realisatie van de baanverdubbeling van de A2, Everdingen-Everdingen.

:

...
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Toepassing secundaire bouwstoffen in de waterbouw

De toepassing van secundaire bouwstoffen in de wegenbouw hebben de laatste
twintig jaar van de vorige eeuw in Nederland een enorme vlucht genomen. Bij
waterbouwprojecten zijn secundaire bouwstoffen echter nog weinig toegepast, zodat
nog geen duidelijkheid bestaat in de keuzes voor restmaterialen en onduidelijk is
welke procedures moeten worden gevolgd bij de uitvoering van
waterbouwprojecten.
DON heeft in 1996 besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om
secundaire materialen toe te passen in de filterlaag bij de bochtverbetering St.
And ries.
Een drietal materialen zijn getoetst op geschiktheid, namelijk fosforslak, LD-slak en
mijnsteen. In het kader van een afstudeeropdracht is Simone Logtenberg van de
Rijkshogeschool I3sselland begeleid bij haar werkzaamheden ten behoeve van de
toepassingsmogelijkheden . [45]
Uiteindelijk is om logistieke redenen niet gekozen voor voornoemde toepassing,
ondanks het feit dat het onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn voor
het gebruik van fosforslak en/of LD-slakken in de waterbouw.
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Betonverhardingen

In tegenstelling tot Zuid-Nederland is de toepassing van betonwegen in de Dienst
Oost-Nederland beperkt gebleven. Slechts op een drietal autosnelwegen zijn
betonverhardingen aangebracht.
In 1977 op de A28, in de jaren '80 op de Al nabij Hengelo en op de A73 nabij
CuijCk. Op de A28 is één van de proefvakken aangelegd als doorgaand gewapend
betonconstructie, de overige constructies zijn aangebracht als ongewapende
betonverharding.
Weliswaar is in de eerste helft van de vorige eeuw in Nederland, waaronder ook in
Oost-Nederland, op niet autosnelwegen ervaring opgedaan met betonverhardingen.
In die tijd werden de betonconstructies, zonder fundering, dus rechtstreeks op het
zandbed aangelegd. Het voordeel voor de toepassing van een betonverharding dient
de langere levensduur en de besparing op onderhoudskosten te zijn, geen
onderhoud vanwege spoorvorming, De praktijk heeft echter geleerd dat bij
ongewapend beton de verwachte levensduur niet wordt gehaald, terwijl het
onderhoud aan scheurreparaties en onvoldoende stroefheid hoge investeringen met
zich mee brengt. Volledigheidshalve wordt opgemekrt dat de toename van het
vrachtverkeer mede bepalend is voor het niet bereiken van de verwachte
levensduur. Verder zijn bij "einde levensduur" de reconstructiekosten circa 25%
hoger ten opzichte van een reconstructie van een asfaltverharding. Tevens wordt de
afweging beton versus asfalt beïnvloed door de akoestische eigenschappen van
genoemde deklaagvarianten.
20.1

Dunne overlaging betonweg Brummen
Eind jaren '80 was de circa 40 jaar oude betonweg in de bebouwde kom van
Brummen aan onderhoud toe. Het grote aantal gescheurde platen veroorzaakten
veel onviakheden, derhalve onvoldoende rijcomfort voor de weggebruiker en
geluidsoverlast voor de aanwonenden, Uit onderzoek bleek dat er nauwelijks holle
ruimten onder de platen aanwezig was, dus de betonplaten lagen goed vast. De
gebruikelijke onderhoudstechniek, een dikke overlaging met asfalt was in verband
met afwatering en hoogte van de trottoirs niet mogelijk, bovendien is ontspannen
van de platen door middel van beuken voor naastliggende gebouwen en leidingen
een groot risico.
Als alternatief is in samenwerking met Heijmans gekozen voor de door de aannemer
ontwikkelde methode van een dunne asfaltoverlaging, zonder beuken. Ter
voorkoming van scheurdoorslag bij de plaateinden door de horizontale bewegingen,
is een SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) met een wapeningsweefsel
aangebracht.
Het ligt voor de hand om de SAN1I rechtstreeks op betonverharding aan te brengen.
In de praktijk is gebleken dat ter plaatse van de voegranden sprake is van
onvlakheid, hetgeen nadelig is voor de glijwerking van de SAM!. Daarnaast is de
SAM! water- en dampdicht. Als de dampdruk in de beton hoger wordt dan het
gewicht van de asfaltconstructie kan er blaasvorming in de asfaltconstructie
optreden, vandaar dat op het beton een dampspreidende laag is aangebracht in de
vorm van een Open Steenmastiekasfalt (OSMA), die tevens dient als uitvullaag.
Aangetoond is dat de gekozen oplossing een (prijs)technisch verantwoorde
Oplossing is.[46]
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20.2

Evaluatie asfalt- en betonproefvakken A28
Eerder is reeds ingegaan op de aanleg van de proefvakken in 1977 en 1978. Medio
2000 is op basis van de opgedane praktijkervaring een evaluatie uitgevoerd, waarbij
met name het beheer en onderhoud, zoals ervaren door de wegbeheerder is
meegenomen. Omdat medio 2000 alle betreffende vakken zijn vervangen, kon ook
een redelijke inzicht verkregen worden van lyfe cycle costing (LCC). De meest
belangrijke conclusie van de evaluatie is dat de levensduur van het beton korter is
dan verwacht, dit in tegenstelling tot de verwachte levensduur van de asfaltvakken,
die langer is dan oorspronkelijk werd aangenomen.[47]
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20.3

Overlaging betonverhardingen A73 en Al
Van beide wegen, bij Cuijck en Hengelo, is de betonconstructie aangebracht medio
tachtiger jaren van de vorige eeuw. Op beide wegen is vervroegd schade ontstaan,
hoofdzakelijk langsscheuren, terwijl ook onvoldoende stroefheid aanleiding gaf tot
onderhoudswerkzaamheden. Omdat onvoldoende stroefheid een veiligheidsaspect
betreft en de onderhoudswerkzaamheden als gevolg van scheurvorming en
bezweken platen jaarlijks een aanzienlijke kostenpost was voor Oost-Nederland is
reeds na circa 15 jaar gebruik van genoemde wegen nagedacht over de aard en het
tijdstip van Groot Onderhoud . Bijkomend aspect was ook de onbeheersbaarheid
van de betonconstructie voor de wegbeheerder, door het ontstaan van losse
betonschollen.
In de afweging over de aard van het uit te voeren Groot Onderhoud is een
uitgangspunt geweest om zoveel rendement te verkrijgen van de gunstige
draagkrachteigenschappen van de aanwezige betonconstructie, inclusief de
aanwezige gebonden fundering onder de betonconstructie.
Ter voorbereiding van de grootschalige aanpak van de A73, 20 km baanlengte en de
Al, 50 km baanlengte, zijn in 2004 een tweetal proefvakken als dunne
asfaltoverlaging aangebracht, elk vak 400 m baanlengte. Als spanningsverdelende
laag is op het ene proefvak een SAMI en op het andere proefvak een Interpave
aangebracht, voorafgaande aan de deklaag van ZOAB. De betonconstructie is
voorafgaand aan de asfaltoverlaging licht ontspannen.
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Vervolgens zijn enkele jaren later de contracten voorbereid en uitgevoerd voor
Groot Onderhoud van de A73 (2006/2007) en de Al (2009/2010). Daar inmiddels
de contractvorm was gewijzigd van RAW in D&C, is meer ontwerpvrijheid en
verantwoordelijkheid bij de Opdrachtnemer gelegd. Beide contracten zijn gegund op
prijs/kwaliteit met behulp van de EMVI-systematiek. In de contractdocumenten is
meegenomen dat aanbiedingen met dunne astaltoverlagingen zullen worden
beoordeeld op de aangeleverde onderbouwing. Beide projecten zijn grotendeels
uitgevoerd, zoals in 2004 de proefvakken op de A73. Op de A73 heeft DURA
Vermeer wederom de Interpave als spanningsverdelende laag aangebracht [48],
echter Van Gelder heeft op de A gekozen voor een wapeningslaag in de vorm van
Mesh Track.
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Wegen naar de toekomst

In het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst (WnT) worden slimme
oplossingen voor mobiliteit en infrastructuur gezocht. Om die te vinden is een
prijsvraag uitgeschreven. DON is nauw betrokken geweest bij de pilot Modulair
Wegdek, omdat DON aangegeven heeft zorg te dragen voor de beschikbaarheid van
proefvaklocaties voor de realisatie van de ontwerpen. Binnen het pilotteam was
DON nauw betrokken bij de beoordeling van de ingediende inzendingen.
De volgende vier ontwerpen zijn geselecteerd uit 20 ideeën en in het najaar van
2001 aangelegd op de verzorgingsplaatsen de Brink en de Somp van de A50 nabij
Apeldoorn:
De Uitrolbare Weg van Heijmans Infrastructuur en Milieu;
Modieslab van Modieslab v,o.f., een combinatie van Betonson, Arcadis en
Heijmans;
De Zeer Stille Geluidsmodule van de Koninklijke Wegenbouw Stevin;
De Hechtweg van DURA Vermeer.

Geluidsresultaten
5-7dB(A)
Toekomstverwachting
8-10d3(A)
lj
h..

-

Wegdek van de Toekomst
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21.1

Opschaling Hechtweg naar Rolipave
In 2001 is een proefvak aangelegd op de parallelbaan van de verzorgingsplaats de
Brink langs de A50 bij Apeldoorn. De monitoring van de eigenschappen heeft de
potenties van het concept aangetoond. Ook het hechten en het onthechten van deze
deklaag aan de tussenlaag bleek in de praktijk succesvol. Het concept "De
Hechtweg" is vervolgens doorontwikkeld tot een ontwerp met de naam "Rollpave".
Mede vanwege de nauwe samenwerking bij de tot stand koming van de proef in
2001 heeft Oost-Nederland aangegeven wederom medewerking te verlenen aan een
meer grootschalige proef op een intensief bereden autosnelweg, namelijk de A35
nabij Hengelo. Eind juni 2006 is rijbaanbreed over een lengte van 500 meter de
Rollpave aangelegd. Op vermeld vak zijn gedurende een aantal jaren diverse
onderzoeken en metingen uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken is niet alleen
om het concept Rollpave te testen, maar ook om ervaring op te doen betreffende de
contracteisen. De ervaringen van het A35 proefvak dienen daarbij als invoer voor
latere vakken.[49]

21.2

Het wegdek met rubber
Op basis van de ervaringen met de Hechtweg en Rollpave heeft DURA Vermeer
nogmaals op de verzorgingsplaats De Brink in 2010 het prefab wegdek met
rubberdeeltjes met als bindmiddel polyurethaan aangelegd. Ondanks dat de
geluidseigenschappen positief waren, namelijk tweemaal zo stil als Tweelaags
ZOAB, is echter reeds kort na openstelling het wegdek vanwege
rafelingsgevoeligheid verwijderd.
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21.3

Lichtgekleurd asfalt
In het najaar van 2010 en in 2011 zijn op respectievelijk verzorgingsplaats De
Haerst van de A28 en op de hoofdrijbaan van de A35 ter hoogte van Hengelo
proefvakken aangelegd met licht gekleurd asfalt, Op De Haerst betrof het een dichte
deklaag en op de A 35 de bovenlaag van Tweelaags ZOAB en op het aangrenzende
kunstwerk een dichte laag. De proefvakken zijn door BAM en DURA Vermeer in
samenwerking met het Innovatie Testcentrum van de Rijkswaterstaat uitgevoerd.
De belangrijkste redenen dat licht gekleurd asfalt wordt toegepast zijn:
Vanwege de lichtere kleur en de geoptimaliseerde oppervlakte textuur wordt een
betere zichtbaarheid van het wegdek verkregen. Het betreft asfalt zoals
aangelegd in tunnels, waardoor de verlichting kan worden gereduceerd. Minder
verlichting betekent een besparing op het energieverbruik en daardoor een CO 2
en emissiebesparing.
Door een minder abrupte overgang van daglicht naar kunstlicht bij het in- en
uitrijden van een tunnel kan de verkeersveiligheid worden verbeterd. De reflectie
van licht kan ook een prettigere leefomgeving (sociale veiligheid) betekenen.
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Asfalt op kunstwerken

Gedurende vele jaren is de asfaltverharding op kunstwerken een punt van zorg.
Naast de eigenschap als verkeersdragende deklaag, heeft de laag tevens de functie
van waterdichte laag ter bescherming van het betondek, c.q bescherming van de
stalen wapening. Bij de overgang naar stille deklagen, de ZOAB-laag, wordt nog
meer waarde toegekend aan de resterende dunnere dichte laag. Voorwaarde blijft
dat onder de ZOAB-laag, minimaal 50 mm dichte laag aanwezig is met een
maximum holle ruimte van 5,00/. Laatst genoemde eigenschap heeft als risico dat
overvulling aanleiding geeft tot versnelde spoorvorming, Bij een te dunne dichte
laag biedt het aanbrengen van een waterdichte, doch damp doorlatende
membraanlaag soulaas.
In de werkgroep Bescherming Betonnen Rijdekken (BBR) is uitgebreid onderzoek
verricht naar voornoemde problematiek en zijn contractbepaling c.q.
uitvoeringsrichtlijnen opgenomen voor asfaltering op betonnen kunstwerken.[50]
Naar aanleiding van opgedane ervaring met de asfalterings werkzaamheden op de
brug Heteren in de A50 zijn een aantal voorstellen tot verbetering uitgewerkt.[51]

_L.. hydrofoberniddoi ( bij liOuwbOlJW)

Omm
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23

Innovatieve contracten

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 Rijkswaterstaat effectiever kunnen functioneren met minder
personeel. Dit past in het beleid van een terugtredende overheid.
Er zal worden ingegaan op de opgedane ervaringen met innovatieve contracten in
Oost-Nederland waarin met name de verantwoordelijkheden van de verschillende
partijen aan de orde wordt gesteld. Verder zal aandacht worden gevraagd of de
oorzaak van het onbevredigde resultaat volledig kan worden toegeschreven aan de
Markt, of heeft Rijkswaterstaat ook een aantal steken 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 Opdrachtgever is met
betrekking tot het door de Opdrachtnemer te leveren en te garanderen product, hoe
de Opdrachtgever heeft geworsteld om genoemde wens transparant te specificeren,
wat de Oopdrachtnemer 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
garantieperiode voldaan aan hetgeen wordt gewenst.
Om te voorkomen dat de inhoud van het verwoorde door Opdrachtnemers tegen
Rijkswaterstaat wordt gebruikt in nog lopende garantiezaken, zal de tekst algemeen
worden gehouden.[52]
23.1

Inleiding
De wens van de Opdrachtgever is om een zo onderhoudsarme en kosteneffectieve
mogelijke weg te krijgen, die zo min mogelijk verkeershinder oplevert. Hier is de
belastingbetaler en weggebruiker het meest mee gediend.
Tot 2004 hanteerde Rijkswaterstaat hiervoor RAWcontracten op basis van UAV-89,
waarbij de Opdrachtgever verantwoordelijk was voor het ontwerp, de toe te passen
materialen en asfaltmengsels. De Opdrachtnemer hoefde slechts 3 jaar garantie te
geven.
De Opdrachtgever hield toezicht en voerde een kwaliteitscontrole uit op het
gerealiseerde werk en de Opdrachtnemer was verantwoordelijk voor de uitvoering
van civiel technische werken. Bij twijfel nam de Opdrachtgever geen risico en
verwachtte van de Oopdrachtnemer dat een degelijke kwaliteit werd geleverd.
Vanaf 2004 werden door Rijkswaterstaat innovatieve contracten op basis van UAV89 respectievelijk UAV-GC gehanteerd. Hierbij wenst de Opdrachtgever ook
eenzelfde onderhoudsarme weg. Echter, de contractspecificaties laten het niet altijd
toe de wens even helder te formuleren. De Opdrachtnemer schrijft in deze
contracten niet de bouwstoffen en asfaltmengsels voor, maar vraagt voor de
garantieperiode van 5 of 7 jaar functionele eisen. De Opdrachtnemer kan hiervoor
de standaard materialen en standaard asfaitmengsels 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
Opdrachtnemer goede ervaringen qua levensduur, mede omdat er streng werd
toegezien op de keuze van bouwstoffen, mengselontwerp, productie- en verwerking.
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Omdat medio 2004 vanuit de politiek een extra impuls werd gegeven om het
achterstallig onderhoud weg te werken, zijn juist in die periode een groot aantal
onderhoudscontracten voorbereid. Het idee van DON was om de productie te
kunnen realiseren dat innovatieve contracten minder voorbereidingstijd en minder
toezicht zouden vergen. Vandaar in 2004 het standpunt om de overgang naar
innovatieve contracten voor nagenoeg alle aan te besteden projecten van
toepassing te verklaren.
23.2

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

23.3

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 onderstaande tabel is de onderhoudscyclus weergegeven, zoals DON die hanteert
op het hoofwegennet. Bij een verhardingencontract wordt onderscheid gemaakt
tussen:
Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO);
Integraal Groot Onderhoud (IGO);
Nieuwbouw en/of grootschalige reconstructie.
Tabel

23.1:

Onderhoudscvclus

Jaar

Activiteiten

0,5n

Onderhoud rechter strook

in

Rilbaanbreed onderhoud

1,5n

Onderhoud rechter rijstrook

Lvo
Lvo

2n

Rybaanbreed onderhoud mci. kunstwerken ed.

100

010

= ievensduur hnker 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
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het Ontwerp en de Opdrachtnemer
verantwoordelijk is voor het door hem aan te brengen product. Bij een
asfaltverharding schrijft de Opdrachtgever in het contract de maatregel voor, de
Opdrachtnemer 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&C- of D&C contractvorm.
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Of een er tussenin.. Bij D&C wordt altijd de UAV-GC als juridisch kader toegepast,
waarbij de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor 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 em
dergelijke, die ook mogelijk zijn. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de constructie en heeft bij dergelijke contracten meer
ontwerpvrijheden.
Uit hiervoor vermelde omschrijving blijkt dat de Opdrachtgever met name bij
Nieuwbouw respectievelijk bij IGO contracten een verhardingsconstructie wenst,
waarop gedurende minimaal 20 jaar geen Groot Onderhoud met ingrijpende
verkeersmaatregelen noodzakelijk is. Het beleid is derhalve de contractbepalingen
daarop af te stemmen en dusdanig functioneel te specificeren dat het voor de
Oopdrachtnemer duidelijk is wat wordt gewenst en dat de Opdrachtgever ook bereid
is te betalen voor levering van een hoogwaardig product.
23.4

Opstellen contractbepalingen innovatieve contracten
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 Opdrachtnemer 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 met behulp van de EMVI-systematiek
en in een later stadium tot invoering van de D&C-light variant.

23.5

Functioneel specificeren innovatieve contracten
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 ZSM-contracten 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 bijvoorbeeld 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.
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23.6

Aanbieding ontwerp
Op basis van ervaring met van een tiental aanbestede verhardingencontracten in
Rijkswaterstaat Oost-Nederland blijkt dat in nagenoeg alle inschrijvingen op basis
van de [MVI systematiek de Opdrachtnemer kiest voor het meest hoogwaardige
kwaliteitspakket, dus het hoogste.

y-as

kwaliteit
(kosten)

Pakket i
Pakket 11
= Pakket iii

De Opdrachtnemer loopt in dergelijke situaties een groot risico vanwege het
opleggen van een malus, terwijl de Opdrachtgever 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 Opdrachtnemer een dergelijk groot f)nancieel risico, 40%
van aanneemsom, aangaat en kennelijk gokt op het ontlopen van de claim door
aanvechting van het contract.
Het fictieve bedrag, dat door [MVI wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op
het inschrijfbedrag. Enerzijds heeft de Opdrachtgever de indruk dat de
Opdrachtnemer de inschrijving serieus neemt en inderdaad een hoogwaardige
kwaliteit wenst te leveren, anderzijds bestaat de indruk dat voor de Opdrachtnemer
het verkrijgen van de opdracht bepalend is en dat onderbouwing van het hoge
kwaliteitspakket dikwijls ontbreekt.
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In het aanbestedingstraject is dit voor de Opdrachtnemer 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 23.2 van malusbedragen.
Tabel 23.2: Malusbedragen dwarsvlakheid (rijspoordiepte na 7 jr. max. 10 mm)

Aantal 100 ml vakken wat niet voldoet

Malus bij verlaging

Maius bij verlaging

aan de eis behorende bij de aanbieding

kwaliteit met één klasse

kwaliteit met 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

€ 0.000.000,--

€7.000.000,--

van de opdrachtnemer

De vraag kan gesteld worden of de inzet van een beoordelingscommissie het risico
van een onvoldoende aanbieding voorkomt. Het aanbiedingsontwerp van de A1/A50
in 2005 is door een beoordelingscommissie beoordeeld. [53]
23.7

Op basis van de D&C light variant
Vanaf medio 2010 heeft Rijkswaterstaat voor die constructies, waar de
Opdrachtgever 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 Opdrachtgever
heeft bedoeld. Een zwak punt hierbij is dat de Opdrachtnemer vaak in onvoldoende
mate de performance van de verhardingsconstructie kent. Ook met betrekking tot
de kennis van de opbouw van de asfaltconstructie schiet de Opdrachtgever 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 Opdrachtnemer zich
beperkt tot aanbieding van een ontwerp wat wel minimaal voldoet aan de 7 jaar
garantieperiode, die echter niet de technische levensduur zal halen van minimaal 20
jaar.

23.8

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.
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Voorbeelden hiervan zijn het IGO-2012 contract en het ZGM-contract Al2,
Waterberg-Velperbroek. In het IGO-contract is voorgeschreven dat op de
rechterrijstrook een stabiele tussenlaag wordt aangebracht, terwijl is
voorgeschreven dat de vluchtstrookconstructie van de Al2 volledig moet worden
vervangen door stabiel asfalt.
Daarnaast blijkt dat in het toekomstig gebruik van de oude vluchtstrook de grootste
verkeersbelasting juist optreedt in de in het verleden aangebreide bitumineuze
verhard in gsco nstructi e.

-

23.9

lI

Gegevensbeheer
Tijdens de voorbereiding van het contract wordt door de Opdrachtgever 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 strookatsluitingen
noodzakelijk zijn.
Op deze wijze krijgen alle potentiële inschrijvende partijen dezelfde uniforme
gegevens ter voorbereiding van hun aanbieding.
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23.10

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. Echter "vertrouwen is goed, maar controle is
beter". Tevens wordt tijdens de uitvoering door de Opdrachtnemer 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.

23.11

Contractbeheersing
Gedurende de realisatie van het project blijkt dat de Opdrachtnemer bij innovatieve
contracten zeer inventief is. De contracten, inbegrepen de diverse bij het contract
geleverde bijlagen en annexen, worden naast door 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 Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor
het aantonen van de gewenste kwaliteit, er veel meer metingen worden uitgevoerd.
Bij RAW contracten schreef de Opdrachtgever 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. Rijkswaterstaat voert daarom geen toezicht meer
uit. Echter, door voornoemde negatieve ervaring blijkt, dat risico gestuurde toetsing
essentieel ter voorkoming van falen van Meer Markt.

23.12

Garanties
Het succes van Meer Markt staat of valt met de beheersing van de door de
Opdrachtnemer verstrekte garantie op het geleverde product en het behalen van de
door de Opdrachtgever beoogde levensduur. De Opdrachtgever hoopt natuurlijk ook
dat na de garantietermijn ook de beoogde levensduur wordt gehaald. Bijvoorbeeld
voor ZOAB verstrekt de Opdrachtnemer gedurende 7 jaar garantie voor kwaliteit
van deze deklaag. Deze garantieperiode is billijk, omdat uit ervaring is gebleken dat
de gemiddelde levensduur zon 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.[54]
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Het streven van de Opdrachtnemer 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. Niet behulp van door de Opdrachtnemer
ingediende B&O plannen wordt de Opdrachtgever 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 Opdrachtgever hoeft niet aan te tonen wat
hiervan de oorzaak is, want bij innovatieve contracten kijkt de Opdrachtgever 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 Rijkswaterstaat de weg gaat onderhouden wordt overigens al bij D&Ccontracten in een bijlage weergegeven. Als een Opdrachtnemer een werk aanneemt,
weet hij welk onderhoud de Opdrachtgever gaat uitvoeren en kan hij bij het
uitbrengen van de offerte hiermee rekening houden. Hierover staat ook voldoende
in annex garantie. De Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever geen verplichtingen
opleggen voor wat betreft de onderhoudsmaatregel.
Het ontstaan van rafeling wordt geschaard onder genoemde onderhoudsverplichting
van de Opdrachtgever. Ondanks het feit dat bij D&C-contracten de Opdrachtnemer
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 Opdrachtgever te ontlasten met
betrekking tot het verzamelen van bewijsmateriaal, vandaar dat Rijkswaterstaat
minder toezicht houdt en SCB toepast.
Si; Iae 1 n 11 .t.eproces

.

-.

.

......

- 82 -

HI

Een ,n de hand gelopen hobby d,e geid opienert

In hierna volgende tabel 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 Rijkswaterstaat gewend
was met RAW contracten. Er is een groot verschil tussen garantie hebben en
krijgen. [54]
Tabel 23.3: Innovatieve projecten met garantieperikelen
Project

DON 1

ON

A

Schade cq omvang

Ernstige rafeling
R2, gaten,
scheuren. Grote
resp.beperkte

Contract-, resp. EMVI

Periode van

Communicatie

Uitgevoerd

bepalingen

ontstaan

Opdrachtgever/

onderhoud

schade na

ON gedurende

D&C
EMVI, hoge
kwaliteitsaanbieding

aanlegjaar

garantietermijn

4 jaar

Frequente
afstemming
d.m .v.
correspondent

omvang

Grootschalige
vervanging
deklaag

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

DON 2

B

Matige rafeling
vluchtstr +
R2/beperkte
omvang

D&C geen EMVI

3 jaar

Idem

Aantal vakjes

DON 3

A

Matige rafeling R2,
gaten/beperkte
omvang

D&C geen EMVI

3 jaar

Idem

Idem

DON 4

A

Matige resp
ernstige rafeling,
gaten/geringe c.q
beperkte omvang;
doorponsing/
geringe omvang
Reflectiescheuren
baanbreed/beperk
te omvang

D&C, EMVI, hoge
kwaliteitsaanbieding

5 jaar

Idem

Plaatselijk
vervanging
deklaag mcl.
incidenteel

DON 5

C

DON 6

D

DON 7

tussenlaag
D&C, EMVI dmv
beoordelingsscie

5 jaar

Idem

Incidenteel

Matige rafeling R
2, geringe omvang

D&C
EMVI, aanbieding
langere
garantieduur

4 jaar

Idem

Incidenteel

B/E

Ernstige
gaten/grote
omvang

E&C

1 â 2 jaar

Idem

Grootschalige
vervanging
deklaag

DON 8

8

Matige RSD/grote
omvang

D&C, EMVI,
aanbieding geringe
RSD

4 jaar

Idem

-

DON g

F/E

Ernstige
STR/geringe
omvang;
Ernstige
rafeling/geringe
omvang

E&C,
bonusverstrekking
bij restwaarde
einde garantie

4 jaar

Idem

Geen resp
plaatselijke
vervanging
deklaag
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24

Niet-destructieve laagdiktemetirig asfalt

Omdat het bepalen van de laagdikte zowel uit financieel oogpunt als uit kwalitatief
oogpunt een belangrijk item is, is gedurende vele jaren veel aandacht besteed aan
genoemd onderwerp.
In het RAW-tijdperk vond de zogenaamde verbandscontrole plaats met betrekking
tot de verrekening van de aangebrachte hoeveelheid asfalt, met andere woorden, de
werkelijk aangebrachte hoeveelheid asfalt wordt getoetst aan de voorgeschreven
theoretisch berekende hoeveelheid (oppervlakte x laagdikte in kilogram per m2 ).
Om de aangebrachte kwaliteit te toetsen worden cilinders uit de
verhardingsconstructie geboord. Voor het nemen van de monsters moeten
uitgebreide verkeersvoorzieningen worden getroffen, met de benodigde
verkeershinder. Bij innovatieve contracten vindt geen verrekening van asfalt meer
plaats, zoals voorheen, echter ten behoeve van de kwaliteitscontrole is het nemen
van monsters nog steeds noodzakelijk.
Gezien voornoemde problematiek zijn in DON de volgende niet destructieve
meetmetoden van de laagdikte bepaald:
Project Goorsteeg, medio 2000
Middels waterpassing en radar-methode, is als vervanging van de inname van
weegbonnen onderzocht of een niet-destructieve meetmethode verantwoord is.
Project A30
Op basis van de bevindingen van het Goorsteeg-project is in samenwerking met
DVS onderzocht of de radar-meting ingezet kan worden voor de laagdikte
controle van het A30 project in plaats van de inname van de asfaltbonnen,
Project A2, Everdingen-Everdingen
In 2010 is op de A2 een grootschalige proef uitgevoerd, in samenwerking met de
BAM, DVS en TNO om de laagdikte vast te stellen met behulp van de volgende
technieken:
Boorkernen;
Dynamische Radarmetingen;
Elektromagnetische metingen
Reflectorloze tachymetrische scan;
Tachymetrische meting (BAN);
Dynamische 3D-scan.
De statistische analyse van de resultaten van de
laagdiktemetingen van laatst genoemd project
heeft opgeleverd dat de toepassing van nietdestructieve methoden qua gemiddelde laagdikte
goed overeenkomt met de boorkernmethode en
voor enkele technieken zeker de potentie in zich
heeft om na verbetering grootschalig in te
zetten.

Niet-destructieve Isa gdiktemetin gen
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25

Stille overgang

In voorliggend boekwerk is reeds uitgebreid ingegaan op de grootschalige
toepassing van stille deklagen op het Hoofdwegennet. Er is aangegeven dat
toepassing hiervan de geluidsoverlast van het wegverkeer voor de omgeving
reduceert. De volgende stap om een optimaal rendement te behalen van het
bereikte resultaat, is de realisatie van stille voegen.
Gedurende vele jaren is ervaring opgedaan met de toepassing van bitumineuze
voegovergangsconstructies, met zowel positieve als negatieve resultaten. Naar
aanleiding van de opgedane (negatieve) ervaring met bitumineuze voegen, maar
dankzij het initiatief van een aantal bedrijven is er vooruitgang geboekt in de
toepassingsmogelijkheden van stille voegen. Nadat reeds in 2008 op de A18, nabij
Doetinchem, de Silentjointvoeg(met spiraalveer) werd toegepast, is in 2012 op de
Al2, Waterberg-Velperbroek, op een aantal kunstwerken de Brainjointvoeg
aangebracht. De Brainjoint is een asfaltvoegovergang die de bewegingen in de voeg
opneemt door middel van een rekspreidende inlage in combinatie met een bijzonder
asfaltmengsel. Naast het voordeel voor de omgeving vanwege het terugdringen van
het puls-geluid ter plaatse van de voegen, heeft de toepassing voor de
weggebruiker eveneens een groot voordeel. Het aanbrengen of vervangen van
traditionele voegen vergt een relatief lange uitvoeringsperiode, langer dan in de
werkbare uren is toegestaan. Echter de realisatie van de Brainjointvoeg kan in de
praktijk in het asfalteringsproces van het brugdek met de aansluitende wegvakken
worden meegenomen, hetgeen bij onderhoudswerkzaamheden van groot belang is
ter voorkoming van afsluitingen voor het wegverkeer. Monitoring van de
praktijkproef zal uitwijzen of het behaalde resultaat een brug zal slaan naar de
toekomst.
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