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Door vergrijzing en krimp is RWS al lange tijd bezig met het zoeken naar
manieren om kennis over te dragen en vast te leggen. Dit boek is een hele
interessante vorm daarvoor. Het belang is breder dan alleen de RWSorganisatie. Het geeft een beeld hoe het denken over, meten van en
omgaan met stroefheid zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. In
die zin is het interessant voor een breder publiek zoals het hoger onderwijs
en buitenlandse partners. Maar ook binnen RWS heeft het maken van het
boek de nodige invloed gehad. Niet alleen omdat er nu een naslagwerk ligt,
maar omdat de verschillende collega’s die Erik enthousiast bij het schrijven
betrokken heeft een project hadden waarbij ze hun kennis, ervaring en
inzichten konden delen. Op die manier heeft het direct geleid tot de
gewenste kennisoverdracht intern.
Ik kan het boek aan iedereen die op zoek is naar achtergrondinformatie
over stroefheid en de manier waarop daar in Nederland mee wordt en
werd omgegaan aanraden en zal het zeker gaan gebruiken bij projecten
waar studenten naar stroefheid kijken.
Sandra Erkens, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud en deeltijd hoogleraar
Toegepaste Wegbouwkunde Technische Universiteit Delft

In 2012 vroeg afdelingshoofd Martijn Koster aan Erik Vos om voor zijn
pensioen alle kennis over stroefheid binnen Rijkswaterstaat vast te leggen
voor de volgende generaties. Erik heeft dit ongelooflijk enthousiast en
professioneel opgepakt. Naast het opschrijven van zijn zeer brede eigen
kennis heeft hij ook actief alle andere kennisdragers, binnen maar ook
buiten de organisatie, opgezocht. Resultaat is een zeer leerzaam, waardevol maar vooral ook lekker lezend boek.
Ik heb mijn steentje mogen bijdragen om als voorzitter van de redactiecommissie het proces in goede banen te leiden en we hebben vele uren
gespard tijdens het schrijfproces.
Erik is wat mij betreft een pionier als het gaat om het op een begrijpelijke
wijze vastleggen van waardevolle en in de praktijk toepasbare informatie.
Dank gaat daarbij ook uit naar zijn mede-auteurs. Ik wens u dan ook veel
leesplezier!
Hans Nugteren, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
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Voorwoord
Voor wie is dit boek?
In dit boek over stroefheid op rijkswegen staat alle beschikbare kennis rondom stroefheid.
Deze kennis is toegankelijk voor deskundigen die met stroefheid te maken krijgen. Primair
zijn dat Rijkswaterstaters bij districten, adviseurs en diverse managers bij de regionale en
landelijke diensten. Secundair zijn dat de partijen waarmee Rijkswaterstaat een relatie heeft
zoals opdrachtnemers, meetbedrijven, wegbeheerders bij provincie en gemeente en kennisinstituten, zoals TU Delft en hbo-opleidingen.
Wat is de inhoudelijke focus?
Rijkswaterstaat heeft als een van de belangrijke taken de verkeersveiligheid te garanderen.
In dit boek borgt Rijkswaterstaat de kennis over de kwaliteit van de stroefheid van het
Hoofdwegennet (HWN). Dit betreft zowel de stroefheid van nieuwe als bestaande wegdekken. Kort komt ook de kennis aan bod die indirect van belang is, zoals mengselontwerp van
asfaltdeklagen en onderhoudstechnieken.
Waarom dit boek?
De afgelopen vijf jaar is veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de methoden voor het
meten en beoordelen van stroefheid. Naast de inzet van eigen kennis en ervaring is hierbij
ook gekeken naar het buitenland.
Er is veel bruikbare kennis en ervaring opgedaan in bijvoorbeeld:
•	Deelname in projecten van het Forum of European Highways Research Laboratories
(FEHRL), zoals het project TYROSAFE (2008 -2010).
•	Bilaterale contacten met de wegbeheerder van de Duitse deelstaat Nordheim Westfalen
(Strassen NRW) sinds 2012.
•	Deelname in de Europese standaardisatie werkgroep CEN TC 227 W5 Surface Characteristics
sinds 2001.
Al deze kennis en ervaring zijn vaak versnipperd vastgelegd. Rijkswaterstaat zet in op procesgericht werken, waarbij het belangrijk is om alle kennis te bundelen en toegankelijk te
maken. Ook voor toekomstige doorontwikkelingen is het goed te weten welke stappen al
zijn genomen.
Bij Rijkswaterstaat en ander opdrachtgevers stromen de laatste jaren veel medewerkers uit,
waardoor de vakinhoudelijke kennis krimpt. Om deze kennis niet verloren te laten gaan is er
dit boek. Door de toenemende mobiliteit in de organisatie is de behoefte aan toegankelijke
informatie gegroeid.
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Wie schreven dit boek?
In 2012 vroeg mijn afdelingshoofd mij om de kennis vast te leggen die ik in de afgelopen
20 jaar heb op gedaan over stroefheid van de wegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat:
de rijkswegen. Om de verschillende deelaspecten goed te beschrijven heb ik een aantal
mede-auteurs gezocht die elk op hun specifieke terrein een aandeel wilden leveren. In 2013
zijn we begonnen met het schrijfproces en met elkaar hebben we er met veel plezier aan
gewerkt. Aan elk hoofdstuk heeft ook een kleine groep inhoudelijk deskundigen meegewerkt, die de concepten kritisch hebben bekeken en becommentarieerd. De namen zijn aan
het eind van elk hoofdstuk vermeld.
Een redactiecommissie begeleidde het proces, bestaande uit:
•	Hans Nugteren, programmamanager stroefheid van Grote projecten en Onderhoud
(voorzitter)
• Jan van der Zwan, senior adviseur wegenbouw van Grote Projecten en Onderhoud
• Pieter van Vliet, senior adviseur verkeersveiligheid van Wegen Verkeer en Leefbaarheid
• Bert de Wit, senior adviseur Assetmanagement van Wegen Verkeer en Leefbaarheid
Ik wil mijn mede-auteurs, de meelezers en de redactiecommissie hartelijk bedanken voor
de vele constructieve discussies en de plezierige samenwerking.

Delft, november 2015
Erik Vos
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Leeswijzer
Het boek start met een algemene introductie in stroefheid op rijkswegen (hoofdstuk 1),
die het beste integraal gelezen kan worden. Gevolgd door de hoofdstukken 2 tot en met 9,
die elk ingaan op een ander thema. Elk hoofdstuk belicht stroefheid vanuit de invalshoek
van het betreffende thema en zoomt dan verder in. In principe is elk hoofdstuk losstaand van
de ander te lezen, waarbij een zekere overlap wordt geaccepteerd. Via trefwoorden klikt de
lezer door naar andere hoofdstukken, waar meer informatie staat over hetzelfde onderwerp.
In het begin van elk hoofdstuk geeft een schema aan wat de scope is. Betreft het de stroefheidseigenschappen onder droge en/of natte omstandigheden? In welke fase van de levenscyclus bevindt een wegverharding zich: in de eerste twee jaar of daarna?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoofdstukken met de betreffende scope.
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1
Introductie op
stroefheid van
rijkswegen
levensduur
aanvang
droog
nat

1.1
Inleiding
Stroefheid van wegdekken is een belangrijke parameter voor het veilig functioneren van de
auto(snel)wegen van het hoofdwegennet (HWN). Veiligheid is één van de netwerkwerk
prestaties waarover de DG/RWS met de SG afspraken maakt, de zogenaamde SLA-afspraken.
Om tot realistische en goed uitvoerbare prestatieafspraken te komen is grondige kennis
vereist van de stroefheidseigenschappen van wegdekken en materialen. Maar ook van het
meten van de stroefheid, de relatie van stroefheid op de verkeersveiligheid en de kosten.
Deze kennis, die Rijkswaterstaat de afgelopen decennia heeft opgebouwd, is vastgelegd in
dit boek stroefheid op rijkswegen.
Wat is assetmanagement?
Rijkswaterstaat gebruikt assetmanagement voor het doelmatig beheren van haar arealen en
de daarin liggende objecten. Doel is om – gegeven de beschikbare middelen – de netwerken
optimaal te laten presteren (kosten, prestaties en risico’s in evenwicht op basis van een life
cycle kostenbenadering). Rijkswaterstaat houdt daarbij rekening met de eisen die huidige en
toekomstige gebruikers stellen aan het functioneren van haar drie netwerken: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Rijkswaterstaat doet dat duurzaam, binnen
de wettelijke regelgeving en kosteneffectief, met door de minister geaccepteerde risico’s.
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De kern van assetmanagement
De kern van assetmanagement is dat de beheerder op elk moment kan beschikken over
inzicht in het functioneren van de arealen. Hierbij is de omvang, aard en onderhouds
toestand van arealen en objecten van belang, maar ook de rol in de omgeving. De areaal
informatie is eenduidig bepaald (gemeten) in systemen vastgelegd. Rijkswaterstaat hanteert
bij assetmanagement een life cycle kostenbenadering. Dat houdt in dat bij het maken van
afwegingen over aanleg, renovatie en onderhoud gekeken wordt naar de hele levenscyclus.
Met de areaalinformatie en de life cycle kostenbenadering bepaalt Rijkswaterstaat langjarig
en trendmatig onderhoud en vervanging op basis van de gemaakte afspraken. Dit is tevens de
onderbouwing voor de rijksbegroting.
Stroefheidsontwikkelingen in een notendop
Rijkswaterstaat begon al snel na de start van het aanleggen van rijkswegen rond 1930 met het
meten van de stroefheid. Vanaf die tijd tot nu zijn er veel ontwikkelingen geweest. In de
begintijd gebruikte Rijkswaterstaat een zelf ontwikkeld en gebouwd meetsysteem, in samenwerking met de Technische Hogeschool Delft. Dit meetsysteem bepaalde met een meet
snelheid van 20 km/u de stroefheid van een nat wegdek (natte stroefheid).
Periode 1951-1959

Aanvankelijk ligt de focus op het bepalen van minimale normen bij aanleg en onderhoud.
Vanaf 1951 start men met het meten van natte stroefheid op wegvakken waar slipongevallen
plaatsvinden. Een aantal jaren later wordt met een zekere regelmaat de natte stroefheid van
het hoofdwegennet steekproefsgewijs gemonitord. Dit met de in 1959 geïntroduceerde
RWS-Stroefheidmeter, waarbij de meetsnelheid omhoog gaat naar 50 km/u.

Figuur 1 Stroefheidsmeetsysteem 1933 – 1958 voor het bepalen van de natte stroefheid.
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1969

In 1969 worden voor het eerst eisen aan de stroefheid van nieuw aangelegde deklagen
gesteld. In de jaren zeventig tot negentig vindt de ontwikkeling plaats van steekproefsgewijs
naar periodiek monitoren van het gehele hoofdwegennet. Het proces RWS-onderhouds
programmering voor verhardingen gebruikt sindsdien deze meetwaarden.
1995

Rond 1995 start het meten van de stroefheid onder droge condities door de remvertraging te
meten van een blokkerende remming van 80 km/u naar stilstand. Toepassing is specifiek
voor nieuwe open deklagen, die een lagere aanvangsstroefheid blijken te hebben dan de tot
dan toegepaste afgestrooide dichte deklagen.
2005

Vanaf 2005 gaat Rijkswaterstaat naast het stellen van eisen aan de stroefheid voor nieuw aangelegde wegdekken garantie vragen op diverse functionele eigenschappen van verhardingen, waaronder ook de natte stroefheid. De garantietermijnen zijn zo gekozen dat goed
ontworpen en goed aangelegde deklagen ruimschoots kunnen voldoen. De garantieperiode
is meestal 7 jaar, maar per asfaltsoort is er keuze voor een andere termijn. Rijkswaterstaat
meet tijdens de garantieperiode jaarlijks de natte stroefheid en deze mag nooit onder een
afgesproken interventiewaarde komen.
2008

Rond 2008 komen contracten op de markt met een lange looptijd, veelal 25 tot 30 jaar, waarbij een marktpartij het onderhoud integraal overneemt. Ook in deze contracten worden
eisen gesteld aan de stroefheid. De opdrachtnemer verzorgt nu de periodieke monitoring
van de stroefheid voor de weggedeelten die onder een dergelijk contract vallen.
Periode 2010-2015

In de periode 2010 tot 2015 zijn de volgende verbeteringen/wijzigingen doorgevoerd:
•	Verhoging van de standaard meetsnelheid naar 70 km/u.
•	Algemene verbetering van de kwaliteitsborging van het meetproces.
•	Aanpassing van de beoordelingsmethode van de stroefheid voor de
RWS–onderhoudsadvisering.
•	Verbeteren van de meetnauwkeurig bij contractsituaties.
•	Voorbereidingen van de overgang voor natte stroefheid naar een ander meetsysteem,
namelijk het Europese Side Way Force meetsysteem.
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1.2
Wat is stroefheid?
Wrijvingskrachten
Om veilig over een weg te rijden moet het wegdek voldoende stroef zijn. Dit is nodig om de
horizontale krachten die bij voertuigbewegingen zoals optrekken, remmen en sturen in
het contactvlak band en wegdek optreden, op te vangen. Daarvoor is een zekere mate van
wrijving nodig in het contactvlak tussen band en wegdek.
De wrijving tussen band en wegdek is afhankelijk van de manoeuvre die een voertuig uitvoert. Is deze meer gericht in de rijrichting dan wel loodrecht op de rijrichting? De wrijving
komt tot stand door een samenspel van diverse fysische processen. De belangrijkste zijn het
vervormen van de band op het wegdek (hysterese), aantrekkingskracht op moleculair niveau
tussen rubber en wegdek (adhesie) en energieverliezen door afslijting van rubberband
deeltjes (abrasie). Meer hierover staat in hoofdstuk 2.
Invloedfactoren
De mate van wrijving die tussen band en wegdek ontstaat is afhankelijk van, zie Figuur 2:
•	Het type deklaag en daarmee samenhangend de textuur.
•	De band en daarmee samenhangend de diverse bandeigenschappen.
•	De omgevingscondities waarvan de aanwezigheid van water/vervuiling tussen band en
wegdek een van de belangrijkste is.
Daarnaast is de mate van wrijving afhankelijk van de slipsnelheid (het snelheidsverschil tussen bandrubber en het wegdek in het contactvlak) en van de voertuigsnelheid. Een wrijvingscoëfficiënt drukt de grootte van de wrijving uit, die is gedefinieerd als de verhouding tussen
de wrijvingskracht parallel aan het wegdek en de kracht loodrecht op het wegdek.
De wrijvingscoëfficiënt is een dimensieloos getal. Praktijkwaarden op een heel glad wegdek
(ijs, sneeuw) zijn circa 0,1 – 0,2 en op een heel stroef wegdek circa 0,8 – 1,0.

wegoppervlak
• microtextuur
• macrotextuur

wrijving
als functie
van slipsnelheid
en snelheid

band
• dimensies
• band type
• rubber
• bandenspanning

omgevingscondities
• water
• vervuiling
• wiel belasting
• temperatuur
• seizoen
Figuur 2 Factoren die van invloed zijn op de mate van wrijving tussen band en wegdek.
Stroefheid op rijkswegen | 13
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Omgevingscondities
Bij het meten van de wrijvingscoëfficiënt geldt in de praktijk een onderscheid naar de situatie
op een droog en een nat wegdek. Het verschil is dat bij een nat wegdek in het contactvlak
band wegdek water aanwezig is, dat functioneert als een soort glijlaag. Afhankelijk van de
dikte van de waterfilm kan dat de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk verlagen (ruwweg een
factor 2).
Vervuiling door olie of modder kan een negatieve invloed hebben op de wrijvingscoëfficiënt.
Veelal is dit een tijdelijk effect. Als de vervuiling verdwenen is, eventueel na een speciale
machinale reiniging, komt de wrijvingscoëfficiënt na verloop van tijd weer terug op het oude
niveau. Ook hebben het seizoen en de temperatuur tijdens de meting een bepaalde invloed.
Enerzijds komt dit omdat de werkelijke wrijvingscoëfficiënt over het jaar door seizoensgebonden processen enigszins fluctueert, daarnaast wijzigen de bandeigenschappen met de
temperatuur. Een en ander resulteert erin dat in de zomer lagere en in de winter hogere
waarden worden gemeten.
Type deklaag en textuur
De weginfrastructuur van ons hoofdwegennet (HWN) bestaat voor het grootste deel (85%) uit
asfaltverhardingen met een zogenaamde open deklaag (één- of tweelaags zeer open asfaltbeton, ZOAB). Voor een klein deel (15%) wordt een asfaltverharding toegepast met een dichte
deklaag (dicht asfaltbeton, DAB en steenmastiekasfalt, SMA).
Verhardingen van cement beton, die ook meestal een dicht wegdek hebben, komen nog
nauwelijks meer voor op het HWN.
Van belang voor de stroefheid van een wegdek is de ruwheid van het wegoppervlak.
Deze ruwheid wordt geclassificeerd in twee golflengtegebieden. De microtextuur heeft golflengten tot 0,5 mm en de macrotextuur golflengten groter dan 0,5 mm en kleiner dan
50 mm, zie Figuur 3.
wegoppervlak

Figuur 3 Diverse texturen
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Invloed van textuur en snelheid
De wrijvingscoëfficiënt is, met name op een nat weg, afhankelijk van de snelheid. Bij een
lage snelheid is de wrijvingscoëfficiënt op zowel een natte als droge weg het hoogst.
De microtextuur is daar bepalend voor het niveau. Naarmate deze ruwer is, is het niveau
hoger. Op een nat wegdek ligt het niveau, door water in het contactvlak, duidelijk lager dan
op een droog wegdek.
Bij een toenemende snelheid neemt de wrijvingscoëfficiënt op een nat wegdek af. Hoe hoger
de snelheid, hoe moeilijker het is om het water tussen band en wegdek af te voeren.
Dit effect is minder sterk naarmate de macrotextuur ruwer is. Op een droog wegdek is veel
minder invloed te zien van de snelheid en speelt de macrotextuur hier niet of nauwelijks een
rol van betekenis.
De micro- en macrotextuur spelen niet alleen een rol bij de stroefheid van een wegdek, maar
hebben ook hun invloed op geluid en rolweerstand. In de praktijk komt het voor dat een wijziging van bijvoorbeeld de macrotextuur een verbetering kan geven bij stroefheid, maar een
verslechtering van de rolweerstand kan veroorzaken. Bij het optimaliseren van wegdekken
moet hiermee rekening worden gehouden.
Natte en droge stroefheid en definities
De grote variëteit van omgevingscondities en van snelheid van het verkeer maakt dat er voor
een bepaald wegdek geen sprake is van één enkele wrijvingscoëfficiënt. Deze is afhankelijk
van de specifieke situatie en omstandigheden.
Om de wrijvingseigenschappen van wegdekken met één getal te kunnen aanduiden is het
begrip “stroefheid” geïntroduceerd. De stroefheid van een wegdek is gedefinieerd als de
wrijvingscoëfficiënt van een wegdek gemeten onder gestandaardiseerde condities.
In de praktijk wordt in Europa (en ook mondiaal) een groot aantal verschillende standaarden
gehanteerd. De uitkomsten zijn daardoor veelal niet direct vergelijkbaar.
Definitie stroefheid
de stroefheid van een wegdek is gedefinieerd als de wrijvingscoëfficiën gemeten onder
gestandaardiseerde condities

Verreweg de meeste ontwikkelde methoden om stroefheid te meten hebben betrekking op
het meten van de wrijvingscoëfficiënt op een nat wegdek, omdat deze situatie doorgaans
bepalend is voor de veiligheid. In het vervolg duiden we dit aan met stroefheid nat wegdek of
natte stroefheid.
In de Nederlandse situatie, waar veel open deklagen worden toegepast, kunnen bij nieuwe
deklagen onder bepaalde omstandigheden de wrijvingseigenschappen bij een droog wegdek
maatgevend zijn. In het vervolg duiden we dit aan met stroefheid droog wegdek of droge
stroefheid.
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1.3
Stroefheid en verkeersveiligheid
Invloedfactoren op het ontstaan van ongevallen
Een zekere mate van stroefheid is nodig zodat het verkeer kan optrekken, remmen en veilig
van richting kan veranderen. Het verkeer heeft echter niet overal dezelfde behoefte aan
stroefheid, omdat het verkeer niet overal even intensief manoeuvreert. Als in een bepaalde
situatie de beschikbare stroefheid lager is dan de stroefheidbehoefte kan dit leiden tot ongewenste voertuigbewegingen. Denk hierbij aan doorglijden bij hard remmen, in een slip
raken of uit de bocht vliegen of een combinatie hiervan.
Afhankelijk van bijvoorbeeld alertheid en ervaring van de bestuurder, onderlinge voertuigafstand, snelheid of verkeersdrukte, kan dit resulteren in een ongeval. Overigens dragen in
toenemende mate ook elektronische systemen in de voertuigen bij aan de veiligheid.
Stroefheid en verkeersveiligheid zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.
Bij een ongeval is meestal niet één enkele oorzaak aan te wijzen. Een ongeval gebeurt veelal
door een samenloop van omstandigheden. Datzelfde geldt voor de ernst van het ongeval.
Schematisch is dat weer te geven met het zogenaamde “gatenkaasmodel”, zie Figuur 4.
latente fouten

systeemontwerp

kwaliteitsbewaking

onveilige handelingen

psychologische
handelingen
voorlopers van
in het verkeer defensiehandelingen
mechanismen

Figuur 4 Schematische weergave van de ontwikkeling van een ongeval volgens het gatenkaasmodel (bron
SWOV).
Verkeersveiligheid in cijfers
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de omvang van de verkeersveiligheid in Nederland
op het hoofdwegennet. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal doden en ernstig gewonden op alle wegen in Nederland en het aandeel op het hoofdwegennet dat in beheer is van
Rijkswaterstaat. Het peiljaar is 2009, omdat de kwaliteit van de registratie van ongevallen
daarna sterk is verminderd. Uit de tabel blijkt dat in dat jaar op het hoofdwegennet 106
doden zijn gevallen. Dat is circa 16% van het totaal aantal doden die in het wegverkeer op alle
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wegen in Nederland in 2009 zijn gevallen (644). Relatief gezien is het hoofdwegennet in
vergelijking met de overige wegen dus veiliger.
Tabel 1 Aantal doden en ernstig gewonden op alle wegen in Nederland en het aandeel daarvan op
het hoofdwegenet in peiljaar 2009.
alle wegen in Nederland
doden
ernstig gewonden

hoofdwegennet

644

106

4397

890

Relatie stroefheid en verkeersveiligheid
Wereldwijd onderzoek naar de relatie tussen stroefheid en verkeersveiligheid gebeurt al tientallen jaren. Het algemene beeld uit de onderzoeken is dat stroefheid van een wegdek slechts
één van de factoren is die effect heeft op de verkeersveiligheid. Ook is een lage stroefheid
vaak geen zelfstandige oorzaak van een ongeval, maar kan het ongevalsrisico in samenhang
met andere factoren wel verhogen.
Verder kan een hoge stroefheid bijdragen aan het voorkomen van ongevallen of het verminderen van de ernst ervan. Overigens dragen in toenemende mate ook elektronische systemen
in voertuigen zoals ABS en ESP bij aan de veiligheid.

ongevallenrisico

Studies
Uit de meeste studies blijkt dat de kans op een ongeval per gereden kilometer omhoog gaat
naarmate de stroefheid lager is, vooral op een nat wegdek. Hierbij is een zekere differentiatie
gevonden. Zo blijkt de toename van de kans op een ongeval beperkt op autosnelwegen
(rechtstanden). En duidelijk groter bij weefvak-/verbindingswegen, waar door rijstrook
wisselingen en bochten meer conflictkansen met andere verkeersdeelnemers zijn, zie
Figuur 5. Links in de grafiek zijn de aantallen ongevallen en weglengten voor de waarden, vooral onder de stroefheidsnorm, erg laag. De schommelingen in waarden zijn daardoor groot.
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Figuur 5 Relatie natte stroefheid huidige meetmethode en ongevallenkans (aantal ongevallen nat per miljoen
voertuig kilometers) voor autosnelweg hoofdrijbaan (HR), autosnelweg weefvak/verbindingsweg (VW) en autoweg
zoals bepaald op Nederlandse rijkswegen.
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Uit de meeste studies blijkt dat de stijging van het risico op een ongeval bij afname van de
stroefheid min of meer continu en progressief verloopt, dus zonder een duidelijke knik of
omslagpunt. Ook zijn er binnen een bepaalde wegcategorie grote onderlinge verschillen, die
de verschillen in ongevalsrisico tussen de diverse wegcategorieën deels weer te niet doen.
Vanuit de internationale literatuur is de relatie tussen stroefheid en verkeersveiligheid echter
moeilijk eenduidig te kwantificeren. Dit komt deels doordat er binnen een wegennet van een
land, maar ook tussen landen, grote verschillen zijn in verkeersveiligheid afhankelijk van
wegcategorie, verkeerssnelheid, verkeersintensiteit, conflictkansen met andere verkeersdeelnemers en dergelijke.
Stroefheidsbeleid
Bij het in gebruik nemen van een deklaag stellen veel landen eisen aan de stroefheid en
monitoren ze de stroefheid vervolgens periodiek gedurende de gebruiksduur.
Rijkswaterstaat stelt al tientallen jaren eisen aan de natte stroefheid bij oplevering en sinds
1994 wordt het hoofdwegennet periodiek gemonitord. In 1983 is de waarde in een ministe
riële nota vastgesteld op 0,38. Als de natte stroefheid lager is, zijn onderhoud en het treffen
van veiligheidsmaatregelen voor het verkeer noodzakelijk.
In de ministeriële nota staat:
“Er wordt gestreefd naar een daling van de gemiddelde wrijvingscoëfficiën over 100
meter, gemeten bij 50 km/u volgens de specificaties van de Wegbouwkundige Dienst
van Rijkswaterstaat, beneden de waarde van 0,38 zo veel mogelijk te voorkomen.”
Deze waarde is het interventieniveau voor onderhoud, ofwel de norm. De oorsprong ligt in
uitgebreid onderzoek dat de SWOV tussen 1960 en 1970 op de Nederlandse rijkswegen uitvoerde. Door een wijziging van de meetmethode in 2010 zijn de waarden voor de norm
gewijzigd en afhankelijk van meetsnelheid en type deklaag. Zo geldt bijvoorbeeld voor de
meest toegepaste deklaag ZOAB, bij een meetsnelheid van 70 km/u, sinds 2010 een
interventieniveau van 0,42.
Op het onderliggende wegennet van provincie en gemeente zijn eveneens eisen gesteld aan
de natte stroefheid bij oplevering. Monitoring vindt alleen plaats als er gedurende de
gebruiksduur duidelijke aanwijzingen zijn dat de stroefheid mogelijk (te) laag is.
Sinds 1991 gelden voor open deklagen op de rijkswegen ook eisen aan de droge stroefheid bij
aanvang.
Burgerlijk Wetboek
In Nederland is op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek de wegbeheerder in
beginsel aansprakelijk voor een gebrek in de weg. Ongeacht de oorzaak van dat gebrek of het
feit dat de wegbeheerder van dat gebrek op de hoogte was (risicoaansprakelijk). Bij de zorg
voor goed onderhoud gelden de normen van de RWS-brochures. In omringende landen geldt
soms een andere juridische situatie.
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1.4
Meten van Stroefheid
Grote variatie in meetsystemen
Voor het meten van stroefheid zijn internationaal veel methoden beschikbaar. De onderlinge verschillen in meetsystemen en meetcondities zijn vaak groot. Dit bemoeilijkt de uitwisselbaarheid van meetgegevens. De meeste meetsystemen bepalen de stroefheid van een nat
wegdek, een beperkt aantal bepalen de stroefheid van een droog wegdek.
Het meten van stroefheid komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4.
Natte stroefheid
In Nederland maken Rijkswaterstaat en de wegbeheerders van provincie en gemeente voor
het meten van de natte stroefheid gebruik van de RWS-stroefheidsmeter, zie Figuur 6.
Dit meetsysteem is door Rijkswaterstaat in 1959 geïntroduceerd. Het is een doorontwikkeling
van een meetsysteem dat Rijkswaterstaat en de TUD rond 1930 ontwikkelden.

Figuur 6 Voorbeeld van een stroefheidsmeetsysteem (RWS-stroefheidsmeter, RAW 2010 Proef 72) dat in het kader
van oplevering van nieuwe wegdekken, het opstellen van onderhoudsplanningen en garantie wordt ingezet.

Kenmerkend voor het meetsysteem is het meten van de stroefheid in de langsrichting met
een slippercentage van 86% (bijna blokkerend) onder voorgeschreven natte condities met
een gestandaardiseerde ongeprofileerde band.
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Het uitvoeren van de stroefheidsmeting gaat sinds 2010 standaard met een meetsnelheid van
70 km/u en met het meetwiel in het midden van het rechterrijspoor. Indien de weggeometrie
een meetsnelheid van 70 km/u niet toelaat, geldt een lagere snelheid van 50 km/u. Bij het
verschijnen van de eerste editie van de Standaard RAW-bepalingen in 1985 wordt deze methode beschreven als Proef 150. Door een hernummering van alle proeven is het proefnummer
in 2010 gewijzigd in Proef 72.
Marktpartijen
Tot 1985 was Rijkswaterstaat de enige partij die in Nederland over meetsystemen beschikte
om de natte stroefheid te meten. Inmiddels zijn in Nederland twee marktpartijen actief die
de beschikking hebben over vijf door Rijkswaterstaat goedgekeurde meetsystemen.
Periodiek (circa 10 keer per jaar) vergelijkt Rijkswaterstaat alle operationele meetsystemen
met elkaar in een ringonderzoek.
Beide marktpartijen voeren alle stroefheidsmetingen uit voor provincies, gemeenten en aannemers. Inmiddels verzorgen zij veel van de metingen van Rijkswaterstaat voor de jaarlijkse
monitoring.
Focus op het houderschap
Als gevolg hiervan trekt Rijkswaterstaat zich nu steeds meer terug op het gebied van het
meten van stroefheid en focust zich nu vooral op het houderschap van de methode. Wat wil
zeggen: het opstellen van de specificaties voor stroefheidsmetingen, periodieke kwaliteitscontrole van de meetsystemen van de marktpartijen, regie op de levering en acceptatie van
nieuwe meetbanden en de regie op acceptatie van eventuele nieuwe meetsystemen.
Side Way Force methode
Vooruitlopend op de resultaten van Europese standaardisatie/harmonisatie-inspanningen
heeft Rijkswaterstaat besloten om per 2017 over te gaan op de Side Way Force methode, zie
Figuur 7. Dit meetsysteem passen inmiddels negen Europese landen toe.
Bepalend voor deze keuze zijn:
• Dit past beter bij het beleid van meer markt en minder zelf uitvoeren.
• Vanwege de brede toepassing in Europa wordt een kostenbesparing verwacht op de kosten
voor de jaarlijkse monitoring van het HWN.
• Een sterk verbeterde uitwisselbaarheid van metingen met het buitenland.
Als gevolg van deze keuze zal Rijkswaterstaat het houderschap voor de RWS-stroefheidsmeter
per 2017 loslaten en niet meer over eigen meetsystemen voor stroefheid beschikken. Om de
kwaliteit van het meten van de natte stroefheid voor de toekomst te borgen gaat
Rijkswaterstaat een alliantie aan met het Duitse Bundes Anstalt fur Strassenwesen (BASt).
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Figuur 7 Voorbeeld van een Side Way Force meetsysteem (SKM).

Droge stroefheid
Om historische redenen gebruikt Rijkswaterstaat de remvertraging onder gestandaardiseerde condities om de stroefheid van een droog nieuw wegdek te bepalen. En dus niet de wrijvingscoëfficiënt zoals bij natte stroefheid het geval is. In de praktijk maakt dat niet zoveel uit,
want onderzoek toont aan dat beide karakteriseringen, dimensieloze wrijvingscoëfficiënt en
remvertraging, goed zijn om te rekenen (remvertraging = 9,81 × wrijvingscoëfficiënt).
Voor het bepalen van de remvertraging op een droog wegdek kent Nederland de volgende
twee methoden:
• Methode droge remvertraging (in m/s2) met de remproef. Bij deze methode maakt een middenklasse auto met blokkerende banden (ABS dus uitgeschakeld) een serie remmingen bij een
aanvangssnelheid van 80 km/u, zie Figuur 8. In de praktijk is een wegafzetting meestal
noodzakelijk om deze methode uit te voeren. Deze proef wordt sinds 1991 toegepast.
Momenteel (2015) kunnen drie meetbedrijven in Nederland de proef uitvoeren.

Figuur 8 Meten van de droge remvertraging met de remproef (li) en meting onder verkeer (re).
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• Methode droge remvertraging met meting onder verkeer. Bij deze methode wordt de remvertraging
bepaald met behulp van een meetaanhanger. De meetband hiervan voert een serie korte
(circa 25 meter) blokkerende remmingen uit bij een rijsnelheid van 70 km/u. Voordeel van
deze proef boven de remproef is dat deze onder verkeer kan worden uitgevoerd. De methode is sinds zomer 2014 operationeel bij twee meetbedrijven in Nederland. Het daarvoor
gebruikte meetsysteem is hetzelfde meetsysteem als voor de natte stroefheid. Bij de uitvoering van de proef gelden wel andere instellingen.
Statische slingerproef
Voor metingen op wegdekken met markeringen, voegovergangen en naden en voor onderzoek maakt Nederland gebruik van de zogenaamde slingerproef of Skid Resistance Tester
(SRT). Deze statische proef vereist een wegafzetting.
Voordeel van deze proef is het meten op kleine oppervlakken en het bepalen van de stroefheid in verschillende richtingen, dus niet alleen in de lengte richting, maar ook in de dwarsrichting. In bogen met een heel kleine boogstraal, waar de polijsting van het wegoppervlak
vooral in de dwarsrichting plaats vindt, kan dat belangrijk zijn.

Figuur 9 Skid Resistance Tester (SRT)
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1.5
Natte stroefheid bij aanleg en onderhoud
Levensduur
Natte stroefheid speelt bij alle typen deklagen gedurende de gehele levensduur een rol.
Met uitzondering van een deklaag van dicht asfaltbeton (DAB) kan direct bij aanleg en het
eerste jaar na openstelling in een aantal situaties de natte stroefheid wat laag uitvallen.
Dit treedt voornamelijk op als de bitumenfilm om de steenslag te glad is door onzorgvuldig
afstrooien. Als de bitumenfilm aan het oppervlak afslijt, verbetert de stroefheid binnen korte
tijd.
Bij het verouderen van de weg, wordt de microtextuur gladder en neemt de stroefheid af.
Dit komt doordat de banden van het wegverkeer het wegdek polijsten. De mate daarvan is
afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte steenslag in de deklaag en de verkeersintensiteit. Deze achteruitgang is vooral zichtbaar in de rijsporen.
Aanleg- en onderhoudseisen
Eisen aan de natte stroefheid zijn in het proces aanleg en onderhoud als volgt verwerkt, zie
ook het schema van Figuur 10:
• In het proces van de RWS-onderhoudsadvisering voor verhardingen op basis van het
MeerJarenPlanning Verhardingsonderhoud (MJPV), interventiewaarden voor onderhoud
gedurende de levensduur van een wegverharding.
• In UAV-GC contracten omtrent eisen (1) bij openstelling, (2) garantie-eisen gedurende de
garantieperiode en (3) garantie-eisen bij einde garantieperiode.
• In DBFM-contracten omtrent eisen bij (1) openstelling van een wegvak en (2) in de
gebruiksfase gedurende de looptijd van de overeenkomst tot einde contractperiode.
In hoofdstuk 5 komt de toepassing in het proces van de RWS-onderhoudsadvisering uitgebreid aan bod en in hoofdstuk 6 de toepassing in UAV-GC en DBFM contracten.
MJPV tot 2012
In het jaarlijkse proces van de MJPV is tot 2012 gebruikt gemaakt van enkelvoudige stroefheidsmetingen met de RWS-stroefheidsmeter (tot 2010 de Standaard RAW Proef 150 en vanaf
2010 Proef 72). De beoordeling ging volgens een zwart-wit-aanpak. Bij een gemeten stroefheid gelijk aan of hoger dan het vastgestelde interventieniveau voor onderhoud, is de stroefheid voldoende en wordt het volgende meetjaar afgewacht. Bij een lagere stroefheid dan dit
interventieniveau, is het direct treffen van veiligheidsmaatregelen voor het verkeer noodzakelijk en moet onderhoud worden ingepland.
In 2010 zijn met deze methode problemen geconstateerd. Zo traden bijvoorbeeld onverwachts veel meer normoverschrijdingen op dan gebruikelijk. Het bestuur van Rijkswaterstaat
gaf toen de opdracht om een nieuwe methodiek te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken
van de ervaringen van buurlanden. De nieuwe methode moet transparant, betrouwbaar en
controleerbaar zijn.
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Figuur 10 Toegepaste grenswaarden bij de MJPV vanaf 2012, UAV-GC-contracten vanaf 2014 en DBFM-contracten
vanaf 2014.
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MJPV na 2012
Bovenstaande ontwikkelingen leidde in 2012 tot twee belangrijke vernieuwingen:
• StroefheidsIndex SI: beoordeling is niet meer op basis van alleen de laatste (enkelvoudige)
meting, maar ook op basis van beschikbare historische metingen tot maximaal twee jaar
terug.
• Beheerdersoordeel: nader onderzoek in een overgangsgebied rondom de huidige norm.
De wegbeheerder inspecteert dan ter plekke. En beoordeelt aan de hand van de gegevens
over ongevalshistorie en expert judgement of voor een wegvak onderhoud en bijbehorende
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit is analoog aan de werkwijze van omringende landen als Engeland (Investigatory Level) en Duitsland (Warnwert).
UAV-GC en DBFM-contracten tot 2014
Voor de UAV-GC en DBFM-contracten die voor 2014 op de markt kwamen, geldt dezelfde aanpak als bij de MJPV-methode tot 2012. In principe is sprake van dezelfde waarden voor het
interventieniveau voor onderhoud en van de zwart-wit-aanpak. Dus bij stroefheid gelijk aan
of hoger dan het interventieniveau voor onderhoud is de stroefheid voldoende. Bij stroefheid lager dan het interventieniveau voor onderhoud is de stroefheid onvoldoende en geldt
het treffen van maatregelen.
UAV-GC en DBFM-contracten vanaf 2014
Met ingang van 2014 zijn ook bij de UAV-GC en DBFM-contracten vernieuwingen doorgevoerd. Ook hier is het gebruik van uitsluitend de laatst uitgevoerde (enkelvoudige) stroefheidsmeting niet voldoende. Bij monitoring gedurende de contractperiode bij DBFMcontracten wordt daarom voortaan de StroefheidsIndex (SI) toegepast, die een middeling
over meerdere jaren geeft.
In alle andere situaties geldt de Actuele Stroefheidscore (AS), ontwikkelt naar Duits voorbeeld. Deze is specifiek bedoeld voor contractsituaties, waarbij twee metingen kort achter
elkaar worden uitgevoerd. Als de meetwaarden voldoen aan een nauwkeurigheidtoets,
berekent de AS het gemiddelde van beide metingen.
Naar schatting is een 95% betrouwbaarheidsinterval van een gerapporteerde SI of AS gelijk
aan +/– 0,03. Dat is ongeveer een factor 2 beter dan van een enkelvoudige meting.
Het beheerdersoordeel, zoals ingevoerd in 2012 voor de MJPV, is niet van toepassing bij
contractsituaties bij UAV-GC en DBFM. De reden hiervan is dat een expert judgement niet
goed meetbaar is, wat voor contractsituaties ongewenst is.
Overzichtschema
In het schema van Figuur 10 staan de toegepaste grootheden, de betreffende grenswaarden
en de gewenste acties. Hierin is duidelijk te zien dat het interventieniveau voor onderhoud,
de AS en/of SI (precies 0,00), een belangrijke grens vormt. Dit geldt voor alle drie de processen, MJPV, UAV-GC en DBFM.
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Bij de UAV-GC-contracten bij openstelling is sprake van een 0,02 hogere stroefheidwaarde
dan het interventieniveau voor onderhoud, omdat de stroefheid in de eerste weken na aanleg nog iets kan dalen. Bij DBFM-contracten ligt de eisstelling bij openstelling wel gelijk aan
het interventieniveau voor onderhoud. Dit komt omdat de gebruikelijke daling van de
stroefheid in de eerste weken na aanleg niet door deze eis is afgedekt. Dit is een instandhoudingsverplichting van de opdrachtnemer en wordt afgedekt via de stroefheidseis gedurende
de gehele looptijd van de overeenkomst.
Bij de UAV-GC-contracten bij einde levensduur geldt, afhankelijk van type deklaag, ook een
malus of bonusgrens. Deze heeft als doel de aannemer te stimuleren aan het einde van de
garantietermijn van de stroefheid nog wat marge te hebben met de normwaarde.
Is bij DBFM-contracten de stroefheid lager dan het interventieniveau voor onderhoud, dan
wordt er een onderscheid gemaakt. Zo is er de kwalificatie ernstige schade (net onder het
interventieniveau voor onderhoud) en spoedeisende schade (meer dan 0,06 onder het
interventieniveau voor onderhoud) waarbij per omgaande de stroefheid moet verbeteren.
Veiligheidsmaatregelen bij onvoldoende stroefheid
Als de natte stroefheid niet aan de gesteld eisen voldoet (AS of SI lager dan 0,00) moeten
direct veiligheidsmaatregelen worden getroffen totdat herstel is uitgevoerd, zie Figuur 11.
In de in 2013 is door de proces eigenaar Aanleg en Onderhoud goedgekeurde “Richtlijnen
handelwijze bij onvoldoende stroefheid of teveel spoorvorming” staan de aard en de plaatsingsstrategie van de te treffen veiligheidsmaatregelen uitvoerig beschreven. Deze richtlijn is
zowel van toepassing op de reguliere situatie waarin Rijkswaterstaat zelf de regie voert over
de onderhoudsplanning (MJPV), als de situatie van een DBFM-contract.
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Actieschema - veiligheidsmaatregelen en hersteltermijnen
Stroefheid - MJPV
veiligheidsmaatregel

hersteltermijn

hoofdrijbaan

verbindingsweg

100 km/u of lager

120 of 130 km/u

A

A

+0,04
+0,03
+0,02

beheerdersoordeel

A

StroefheidsIndex -SI

+0,01
0,00
–0,01
–0,02

bij nat wegdek
... m

bij nat wegdek
... m

bij nat wegdek
... m

–0,03
–0,04

onderhoud
inplannen

–0,05
–0,06
–0,07
–0,08
≤ –0,09

bij nat wegdek
... m
bij nat wegdek
... m

A

bij nat wegdek
... m

B

B

A: Plaatsingsstrategie A - Alleen een waarschuwingsbord
B: Plaatsingsstrategie B - Waarschuwingsbord met een snelheidsbeperking

Figuur 11 Actieschema veiligheidsmaatregelen bij de RWS-onderhoudsadvisering (MJPV) en bij DBFM.
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Stroefheid - DBFM
veiligheidsmaatregel

hersteltermijn

hoofdrijbaan

verbindingsweg

100 km/u of lager
+0,04

120 of 130 km/u

matige schade

+0,03

StroefheidsIndex -SI
Actuele Stroefheidscore - AS

+0,02
+0,01
0,00
–0,01

ernstige schade

zie contract

–0,02
bij nat wegdek
... m

–0,03

A

–0,04
–0,05
–0,06
–0,07
–0,08
≤ –0,09

spoedeisende
schade

bij nat wegdek
... m
bij nat wegdek
... m

A

bij nat wegdek
... m

B

B

per
omgaande
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1.6
Aanvangstroefheid op droog wegdek
Bituplaning
Met uitzondering bij deklagen van dicht asfaltbeton (DAB), speelt de stroefheid op een droog
wegdek in de fase direct na aanleg en het eerste jaar een rol van betekenis. Dat bleek bijvoorbeeld voor het eerst bij de introductie van open deklagen rond 1990. Bij droge omstandig
heden op nieuwe open deklagen werden veel langere remwegen gemeten dan op dichte
deklagen.
De oorzaak van de langere remweg bij nieuwe open deklagen komt omdat de stenen in het
begin nog omhuld zijn met een niet afgestrooide bitumenfilm. Als een voertuig hierop remt
met blokkerende wielen, smelt de bitumenfilm door de wrijvingswarmte. De wrijvingscoëfficiënt daalt fors waardoor lagere remvertragingen ontstaan, met als gevolg een langere remweg. Dit verschijnsel heet bituplaning en treedt uitsluitend op bij voertuigen zonder ABS.
Onder invloed van het verkeer zal enige maanden na aanleg het eventuele afstrooimateriaal
en de bitumenfilm aan het oppervlak afslijten. Als gevolg daarvan neemt de wrijvingscoëfficiënt van de deklaag toe en wordt de remweg korter. Bij deklagen ouder dan circa 1 jaar, als de
bitumenfilm aan het oppervlak van de deklaag is verdwenen, speelt (het gebrek aan) droge
stroefheid daarom geen rol meer van betekenis.
In tegenstelling tot open deklagen, speelt bij dichte deklagen de stroefheid op een droog
wegdek bij aanvang geen rol van betekenis. Dit komt omdat bituplaning daar niet optreedt.
Na aanleg worden dichte deklagen direct afgestrooid met steenslag met een korrel van
minimaal 3 mm. Dit geeft direct vanaf aanvang voldoende textuur.
Beleid: hoe omgaan met lage aanvangstroefheid op een droog wegdek?
In 1991 heeft Rijkswaterstaat de methode voor het meten van de droge remvertraging met
een remproef ontwikkeld. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat op veel manieren geprobeerd om
de stroefheidseigenschappen bij aanvang van open deklagen te verbeteren.
De uitgevoerde onderzoeken leidde niet tot goede resultaten, daarom is uiteindelijk het
volgende beleid gekozen:
• Bij een goed ontworpen en aangelegde deklaag bedraagt de remvertraging op een droge
weg minimaal 5,2 m/s2. Deze minimale eis van 5,2 m/s2 komt overeen met de wettelijke
remvertragingseisen voor personenauto’s.
• Het standaard plaatsen van een waarschuwingsbord met de tekst “nieuw wegdek, langere
remweg”, zie Figuur 12. Dit is noodzakelijk omdat de remvertragingseis van 5,2 m/s2 duidelijk lager is dan de gebruikelijke remvertragingswaarden van goed ingereden wegdekken,
welke minimaal 6,5 m/s2 bedraagt.
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Figuur 12 Standaard bord bij nieuw aangelegde deklaag.

• De bebording verwijderen als door het afslijten van de bitumenfilm op de aggregaat
korrels na gemiddeld circa zes à negen maanden de remvertraging na meting de waarde
van minimaal 6,5 m/s2 heeft bereikt.
• Als de remvertraging lager is dan 5,2 m/s2 mag de weg onder beperkende voorwaarden
worden opengesteld en geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 90 km/u. Blijkt de
remvertraging lager dan 4,5 m/s2 dan mag de weg niet worden opengesteld en gelden
maatregelen ter verbetering.
Bovenstaande beleid is in de RWS-contracten verwerkt en geldt voor alle deklaag typen met
uitzondering van dichte deklagen van dicht asfaltbeton (DAB) welke standaard worden
afgestrooid met split (meestal steenslag 2/6).
Meer recent onderzoek ter verbetering van de stroefheid bij aanvang
Bij de introductie van tweelaags ZOAB en ZOAB+ traden er problemen op met zowel een
te lage remvertraging bij aanvang als een te lage natte stroefheid. Dit heeft in de jaren
2002 – 2008 opnieuw geleid tot onderzoek naar methoden om de bitumenfilm na aanleg te
verwijderen of de remvertraging te verbeteren.
Het verwijderen van de bitumenfilm, zonder concessies te doen aan de geluidsreductie,
waterdoorlatendheid en duurzaamheid, bleek lastig. Bij onderzoek naar verbetertechnieken
op nieuw aangelegde (tweelaags)ZOAB(+) proefvakken is uiteindelijk een geschikte oplossing gevonden. Afstrooien voor de eerste walsgang met een geringe hoeveelheid fijn scherp
Stroefheid op rijkswegen | 31

vorige weergave

afstrooimateriaal met een maximale korrelgrootte van 3 mm. Dat verbetert zowel de natte
stroefheid bij aanvang als de remvertraging duurzaam. Zonder concessies te doen aan de
geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid. Sinds 2009 wordt deze methode
toegepast.
Ook bij deklagen van steenmastiekasfalt (SMA) zijn problemen met de aanvangsstroefheid,
met name op een nat wegdek geconstateerd, geconstateerd. Onderzoek in samenwerking
met het CROW heeft ook voor SMA geresulteerd in een advies voor een afstrooiprocedure en
afstrooimateriaal zonder concessies te doen aan de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en
duurzaamheid.
In hoofdstuk 7 komt de droge stroefheid bij aanvang uitvoerig aan bod.

1.7
In deklaag toegepaste materialen
Open deklagen
De deklagen van het hoofdwegennet bestaan voor het grootste deel uit open deklagen.
Een klein deel is voorzien van dichte deklagen. Bij open deklagen zijn het vooral de grove
steenkorrels die de stroefheid bepalen. Bij de dichte deklagen bepalen niet alleen de grove
steenkorrels de stroefheid, maar ook de kleinere steenkorrels alsmede het zand in de
mastiek.
Door polijsting door de banden van het wegverkeer vermindert de microtextuur van de
steenkorrels (minder ruw) en is de stroefheid daardoor lager. De mate waarin dat gebeurt is
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte materialen in de deklaag. Om een voldoende lange levensduur voor stroefheid van een deklaag te realiseren is het van belang om
aggregaattypen toe te passen die goed zijn bestand tegen polijsten.
Tot en met 1972 schreef Rijkswaterstaat de aard van het materiaal voor, bijvoorbeeld kiezelslag,
porfier. Daarna werd tot en met 2000 aangegeven dat het materiaal van natuurlijke oorsprong
moest zijn. In 2005 mocht het daarnaast ook van kunstmatige oorsprong, bijvoorbeeld hoogovenslak of fosforslak, zijn. Vanaf 2010 wordt de aard van het materiaal niet meer voorgeschreven, maar worden er nog uitsluitend eisen aan een aantal technische aspecten gesteld.
Polished Stone Value
Een belangrijke technisch aspect waar al decennialang een eis aan wordt gesteld is de polijstgevoeligheid. Als maat hiervoor wordt in Nederland de zogenaamde Polished Stone Value
(PSV) gebruikt. Het bepalen van de PSV gebeurd met een internationaal gestandaardiseerde
norm, de NEN-EN 1097-28. Deze proef bootst de polijstende werking van voertuigbanden na,
onder condities die min of meer vergelijkbaar zijn met hetgeen op het wegoppervlak gebeurt.
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Typen steenslag
Tot 2005 werd veelvuldig Nederlandse steenslag en Morene steenslag toegepast in de asfaltdeklagen met een geëiste PSV-waarde van minimaal 53. Het grind voor Nederlandse steenslag
wordt gewonnen op winplaatsen langs de Maas in Limburg en bestaat uit van nature gepolijst grind. De wingebieden van het grind voor Morene steenslag liggen langs de Boven-Rijn.
Om dit materiaal geschikt te maken voor het gebruik in deklagen wordt dit na de winning
gebroken.

Figuur 13 Voorbeeld van de winning van Nederlandse steenslag toegepast in deklagen tot 2005 (links) en de
winning van groevenmateriaal in een steengroeve (rechts) toegepast in deklagen vanaf 2005.

In 2005 constateerde Rijkswaterstaat een snellere afname dan verwacht van de stroefheid op
een flink aantal druk bereden wegvakken. Besloten werd de minimale waarde van de PSV te
verhogen van 53 naar 58. Ook zijn de eisen aan het gehalte gebroken stukken verhoogd van
90% naar 100%.
Grof materiaal
Door deze aanscherping van eisen was het gebruik van Nederlandse steenslag en Morene
steenslag in deklagen voortaan niet meer mogelijk, omdat gebroken grind nog steeds van
nature een deel (rond) gepolijst materiaal bevat. Men ging over op de toepassing van uitsluitend groeve materiaal waarin geen rond materiaal zit. Dit materiaal wordt gewonnen in
steengroeven in onder andere Duitsland, Noorwegen en Engeland. Daarbij worden rotswanden met springstoffen opgeblazen, waarna brekerinstallaties de grove rotsblokken verfijnen
tot de diverse korrelgraderingen.
Friction After Polishing test
Een recente ontwikkeling op het gebied van het bepalen van de polijstgevoeligheid van een
deklaag is de Friction After Polishing test (FAP-test), zie Figuur 14. Een nadeel van de PSVwaarde is namelijk dat deze wordt bepaald op slechts één fractie van het toe te passen steenslag, namelijk de fractie 8/10. De FAP–test daarentegen beproeft het gehele asfaltmengsel.
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Figuur 14 Proefopstelling FAP-test (links) en twee proefstukken (rechts).

De verwachting is dat de FAP-test in de nabije toekomst inzetbaar is voor nieuwe asfalt
mengels. In een laboratoriumomgeving geeft dat een betrouwbare voorspelling van de
stroefheidsontwikkeling in de dagelijkse praktijk op het hoofdwegennet.
In hoofdstuk 8 komt de relatie tussen de toegepaste materialen en stroefheid uitvoerig
aan bod.

1.8
Onderhoudsmaatregelen en verbeteringstechnieken
Als de natte of droge stroefheid van een wegdek niet aan de normen voldoet, is een verbetering noodzakelijk. Belangrijk is het om de oorzaak van de te lage stroefheid na te gaan.
Komt het door externe omstandigheden (bijvoorbeeld vervuiling die in lange droge perioden kan optreden of een oliespoor), dan is het voldoende om het wegdek te reinigen. Ligt de
oorzaak in de verharding dan zijn er verschillende mogelijkheden om de stroefheid te verbeteren, afhankelijk van de situatie.
Als de natte stroefheid in de gebruiksfase onvoldoende is kan een rijstrookbrede vervanging
van de deklaag of een verbeteringstechniek worden toegepast.
Rijstrookbrede vervanging van de deklaag
Afhankelijk van de onderhoudsprogrammering kan gekozen worden voor een rijstrookbrede
vervanging van de deklaag over een bepaalde lengte. Mogelijkheden zijn:
• Een zogenaamde uit/in-vervanging van de deklaag.
• Een dunne asfaltinlage.
• Het aanbrengen van emulsie asfaltbeton (EAB).
Verbeteringstechniek
Indien binnen afzienbare termijn een rijstrook- of rijbaanbrede vervanging in de onderhoudsplanning staat, kan een verbeteringstechniek worden overwogen. Deze geeft een
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tijdelijke verbetering van de natte stroefheid, voldoende tot het moment van de vervanging
van de deklaag. Een verbeteringstechniek met tijdelijk effect is gewenst als directe vervanging van de deklaag niet zinvol is.
Het betreft de volgende verbeteringstechnieken, waarbij alleen het oppervlak van de deklaag
verbeterd:
• Reinigen van het wegdek met een ZOAB-cleaner: Een ZOAB-cleaner reinigt een vervuild oppervlak.
Het gangbare voertuig heeft een brede zuigmond en een sproeibalk met roterende hogedruk sproeikoppen. Hiermee kan zowel reiniging van het oppervlak als dieptereiniging
plaatsvinden.

Figuur 15 ZOAB-cleaner

Figuur 16 Planeren van een deklaag

• Planeren: Bij deze techniek schuren horizontaal ronddraaiende schijven met diamanten het
wegoppervlak. Kan ook worden gebruikt voor het creëren van de vereiste aanvangsstroefheid, omdat door het schuren de bitumenlaag aan het oppervlak verdwijnt. Hierdoor
maken de banden direct contact met het steenoppervlak, waardoor geen bituplaning
meer kan optreden.
• Boucharderen: Het oppervlak van dichte deklagen, zowel asfalt- als betonverhardingen, is
met speciale hamers mechanisch te bewerken. Zo ontstaat een gelijkmatige stroeve structuur zonder dat het wegdek overmatig beschadigd. Door het opruwen in de rijrichting, wat
het meest gebruikelijk is, ontstaan door de plaatsing van werktuigen kleine langsgroefjes,
die de levensduur van het geruwde oppervlak verlengen.
• Brandpunt waterstralen: Door water onder hoge druk op het wegdek te spuiten, verbetert de
microtextuur. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van de cementhuid op combinatie
deklagen of van de bitumenhuid op ZOAB, ter verbetering van de aanvangsstroefheid.
• Kogelstralen: Bij deze techniek geen water, maar stalen kogeltjes om het wegdek op te
ruwen. Kleine stalen kogels worden met kracht op het oppervlak geschoten. Op de stenen
wordt zo extra textuur aangebracht, waardoor de natte stroefheid omhoog gaat.
• Slijpen: Met een slijpmachine zijn (weg)oppervlakken heel nauwkeurig te slijpen. Zo
verdwijnen oneffenheden, of is een groevenpatroon aan te brengen om de waterafvoer
en daarmee de natte stroefheid te verbeteren. De methode werkt met een groot aantal
verticaal geplaatste slijpschijven, waarmee het oppervlak van de weg bewerkt kan worden.
De diepte is zeer nauwkeurig in te stellen.
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Deze opruwtechnieken zijn overigens niet in alle situaties toepasbaar. Ligt de oorzaak van
lage natte stroefheid bij een overvulling van het mengsel (te weinig holle ruimte en/of te veel
bitumen, waardoor vette plekken (vetslaan) aan het oppervlak zichtbaar worden) dan is verwijdering van het bitumen een tijdelijke oplossing. De oorzaak aanpakken is noodzakelijk,
anders komen de vette plekken waarschijnlijk terug. Bij het kiezen van een verbeteringstechniek moet dus altijd gekeken worden naar de oorzaak van de onvoldoende natte of droge
stroefheid.
Meer over de onderhoudsmaatregelen en verbeteringstechnieken staat in hoofdstuk 9.
auteur: Erik Vos
met inhoudelijke bijdragen van: Thijs Bennis, Frank Bouman, Paul Kuijper en Jan Voskuilen
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2
Wat is stroefheid?
levensduur
aanvang

2.1
Inleiding
Wrijvingskrachten
Om veilig over een weg te rijden moet het wegdek voldoende stroef zijn. Dit is nodig om de
horizontale krachten op te vangen, die bij voertuigbewegingen (optrekken, remmen en
sturen) in het contactvlak band en wegdek optreden. Daarvoor is wrijving nodig in het
contactvlak tussen band en wegdek.

droog
nat

De wrijvingscoëfficiënt geeft de grootte van de wrijving aan. Dit is de verhouding van de
wrijvingskracht, parallel aan het contactvlak, en de kracht loodrecht op het contactvlak.
Bij band - wegdekcontact is die laatste de (dynamische) wielbelasting door de zwaartekracht,
met zo nodig een correctie voor eventuele helling.
Componenten
De wrijvingscoëfficiënt bestaat uit twee componenten:
• De longitudinale wrijvingscoëfficiënt in de rijrichting van het voertuig. Deze is van belang
voor de maximaal te bereiken remvertraging en daarmee van invloed op de remweg van
een voertuig bij remmen.
• De transversale wrijvingscoëfficiënt dwars op de rijrichting. Deze is van belang om te
kunnen sturen, zowel in bochten als bij uitwijkmanoeuvres. In bochten is de benodigde
dwarskracht, en dus de benodigde dwarswrijvingscoëfficiënt, afhankelijk van de snelheid,
de boogstraal en de verkanting.
Bij een voertuigmanoeuvre kan gelijktijdig remmen en sturen nodig zijn. De totale beschikbare wrijving wordt dan verdeeld over langs- en dwarsrichting. De maximale wrijvingscoëfficiënten in langs- en dwarsrichting verschillen meestal door verschillen in bandstijfheid en
wegdektextuur in langs- en dwarsrichting.
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Fysische processen
De wrijving tussen band en wegdek is opgebouwd uit drie processen:
• Adhesie: de moleculaire aantrekking tussen het rubber loopvlak van de band en het weg
oppervlak. Bevindt zich in het contactvlak ander materiaal, zoals water, ijs, olie of vuil, dan
is deze moleculaire binding minder of afwezig.
• Hysterese: de inwendige demping van het rubber. Het vervormen van het rubber over de
oneffenheden in het wegoppervlak kost bij remming meer energie, dan er door het terugveren uitkomt. Dat betekent energieverlies.
• Abrasie: energieverliezen door afslijting van banddeeltjes bij snelheden lager dan 20 km/u.
Invloedsfactoren
De opgebouwde wrijving tussen band en wegdek is afhankelijk van (zie tabel 1):
• Het type deklaag waarvan vooral de textuur een belangrijke factor is.
• De omgevingscondities waarvan de aanwezigheid van water/vervuiling tussen band en
wegdek een van de belangrijkste is.
• De band in samenhang met de diverse bandeigenschappen.
• De snelheid waarmee de band over het wegdek slipt en de voertuigsnelheid.
De wrijvingscoëfficiënt is een dimensieloos getal. Praktijkwaarden op een heel glad wegdek
(ijs, sneeuw) zijn circa 0,1 – 0,2 en op een heel stroef wegdek circa 0,8 – 1,0.
Tabel 1 Invloedsfactoren op de wrijvingscoëfficiënt [1]
wegdek
microtextuur
macrotextuur
onvlakheid / megatextuur
chemische eigenschappen
temperatuur

omgevingscondities

band

snelheid/sliphoek

waterfilm dikte
ijs/sneeuw
vervuiling
luchttemperatuu
wiellast

bandafmetingen
band type
profielpatroon en profieldiept
rubbersamenstelling
hardheid rubber
stijfheid rubber
bandspanning
contactspanning
temperatuur

voertuigsnelheid
slipsnelheid
slipratio
sliphoek

Water/vervuiling tussen band en wegdek
De aanwezigheid van een ‘glijmiddel’ zorgt vaak voor een sterke verlaging van de wrijvingscoëfficiënt. Het meest extreem is dat bij ijs, maar ook regenwater geeft al bij een kleine
waterlaagdikte een reductie van de wrijvingscoëfficiënt van ruwweg een factor 2 (tussen circa
1,3 en 3). In de praktijk meten we de wrijvingscoëfficiënt daarom zowel op een droog als nat
wegdek. In een gematigd klimaat als Nederland, waar we wintergladheid bestrijden, treedt
ijs en sneeuw op de weg relatief weinig op. Deze omstandigheden zijn uitzonderlijk. Ook vervuiling door olie of modder kan een negatieve invloed hebben. Veelal is dit effect tijdelijk.
Als de vervuiling na verloop van tijd verdwenen is, eventueel na een speciale machinale
reiniging, komt de wrijvingscoëfficiënt weer op het oude niveau terug.

38 | Rijkswaterstaat

vorige weergave

Aan bod komen:
2.2	Natte en droge stroefheid en definitie
2.3	Textuur van wegdekken
2.4	Invloed van textuur en voertuigsnelheid
2.5	Invloed van slipsnelheid en slipratio
2.6	Variatie van gemeten stroefheid in de tijd
2.7	Verschillen tussen metingen in langs- en dwarsrichting
2.8	Relatie stroefheid en remvertraging
2.9	Remvertraging en type voertuigen
2.10	Invloed van stroefheid/remvertraging op de remweg
2.11	Literatuur

2.2
Natte en droge stroefheid en definitie
De grote variëteit van omgevingscondities en van snelheid van het verkeer maakt dat er voor
een bepaald wegdek geen sprake is van één enkele wrijvingscoëfficiënt. Deze is afhankelijk
van de specifieke situatie en omstandigheden. Om de wrijvings- eigenschappen van wegdekken met één getal te kunnen aanduiden is het begrip “stroefheid” geïntroduceerd. De stroefheid van een wegdek is gedefinieerd als de wrijvingscoëfficiënt van een wegdek gemeten
onder gestandaardiseerde condities.
In de praktijk wordt in Europa (en ook mondiaal) een groot aantal verschillende standaarden
gehanteerd. De uitkomsten zijn daardoor veelal niet direct vergelijkbaar.

De stroefheid van een wegdek is de wrijvingscoëfficiënt gemeten onder
gestandaardiseerde condities

Verreweg de meeste ontwikkelde methoden om stroefheid te meten hebben betrekking op
het meten van de wrijvingscoëfficiënt op een nat wegdek, omdat deze situatie doorgaans
bepalend is voor de veiligheid. In het vervolg duiden we dit aan met stroefheid nat wegdek of
natte stroefheid.
In de Nederlandse situatie, waar veel open deklagen worden toegepast, kan bij nieuwe dek
lagen onder bepaalde omstandigheden de wrijvingscoëfficiënt bij een droog wegdek maatgevend zijn. In het vervolg duiden we dit aan met stroefheid droog wegdek of droge stroefheid. Afwijkend van de situatie op een nat wegdek wordt in Nederland de droge stroefheid
niet in een (dimensieloze) wrijvingscoëfficiënt uitgedrukt maar in een remvertraging in m/s2
gemeten onder gestandaardiseerde condities.
In hoofdstuk 4 meer over het meten van de stroefheid op een nat en een droog wegdek.
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2.3
Textuur van wegdekken
Type deklagen in Nederland
De weginfrastructuur van ons hoofdwegennet (HWN) bestaat voor het grootste deel (85%) uit
asfaltverhardingen met een zogenaamde open deklaag (een -of tweelaags zeer open asfaltbeton, ZOAB). Een klein deel (15%) bestaat uit asfaltverharding met een dichte deklaag (dichtasfaltbeton, DAB en steenmastiek asfalt, SMA). Verhardingen van cementbeton, die ook een
dicht wegdek hebben, komen nauwelijks meer voor op het HWN. Bitumineuze oppervlakbehandelingen heeft Rijkswaterstaat niet meer. Hiervan is alleen sprake op lagere orde wegen.
Bij wrijving tussen band en wegdek speelt de textuur, oftewel de ruwheid, van het wegdek
een grote rol. De textuur kent verschillende golflengtegebieden:
• Microtextuur.
• Macrotextuur.
• Megatextuur.
macrotextuur

microtextuur

water
textuurdiepte

Figuur 1 Micro- en macrotextuur [2]

Microtextuur
De microtextuur betreft de wegdekruwheid met golflengten tot 0.5 mm [3]. De ruwheid, of
juist de gepolijstheid, van de steenslagkorrels in asfalt of beton en de bitumen- of cementmortel zijn hierop van invloed. Algemeen gezegd verschilt de microtextuur van open en
dichte deklagen niet veel van elkaar.
De microtextuur van het steenoppervlak geeft de adhesieve wrijving. Bij aanwezigheid van
water doorbreekt de microtextuur de waterfilm rond het aggregaat, waardoor droog contact
tussen band en textuurtoppen in het wegdek kan ontstaan. De microtextuur is bepalend voor
de wrijving bij lagere snelheden.
Een beperkt aantal meetmethoden kunnen de microtextuur van een wegdek meten. Zo zijn
er enkele experimentele systemen, die zowel micro- als macrotextuur met een combinatie
van lasers meten.
Macrotextuur
De macrotextuur betreft golflengten tussen 0.5 en 50 mm. De korrelgrootte en mengselsamenstelling (onder andere holle ruimte) van asfalt zijn voornamelijk bepalend voor deze
lengten, maar ook bijvoorbeeld een bezemstreek als oppervlakafwerking bij cementbeton.
De macrotextuur van open wegdekken is veelal ruwer dan van dichte wegdekken.
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Bij hogere snelheden zorgt de macrotextuur voor berging en afvoer van water en grovere vervuiling. Ook is de macrotextuur de bron van de hysterese wrijvingscomponent, omdat deze
de slippende band laat vervormen. Het is de belangrijkste factor voor de snelheidsafhankelijkheid van de wrijvingscoëfficiënt.
Zandvlekmethode

Het meten van de textuurdiepte van de macrotextuur van een wegdek kan met de zandvlekmethode of een textuurlaser. Bij de zandvlekmethode smeren we een afgemeten volume fijn
zand of glaspareltjes in een cirkel uit over het wegoppervlak. Uit het oppervlak van de cirkel
en het afgemeten volume berekenen we de gemiddelde textuurdiepte.
Textuurlaser

De textuurlaser meet een tweedimensionaal lijnprofiel, waaruit we de gemiddelde textuurdiepte berekenen. Daarvoor bestaan enkele methoden met verschillende resultaten.
Het meest gebruikt is de Mean Profile Depth (MPD) volgens ISO 13473-1 [3]. Daarnaast definieert dezelfde norm een benadering voor de zandvlekdiepte (Estimated Texture Depth, ETD)
en voor de kwadratisch gemiddelde textuurdiepte (Root Mean Square, RMS).
Aard van de textuur

Naast de textuurdiepte is ook de aard van de textuur van belang. We onderscheiden hierbij
een positieve en negatieve textuur. Een positieve textuur heeft als karakteristieken scherpe
punten die uit het textuurvlak omhoogsteken:
. Dit komt vooral voor
bij oppervlakbehandelingen, maar ook bij dichte asfaltdeklagen. Zowel na afstrooien bij
aanleg, als na enige tijd gebruik door het uitrafelen van mastiek (bitumen met vulstof en
zandkorrels) tussen de steenslag. Een negatieve textuur heeft juist als kenmerk een relatief
vlakke bovenzijde, waarbij de textuur bestaat uit dalen:
. Dit is karakteristiek voor SMA en ZOAB. Bij gelijke textuurdiepte heeft een positieve textuur een wat
hogere wrijvingscoëfficiënt en een iets lagere snelheidsafhankelijkheid van de wrijvings
coëfficiënt dan een negatieve textuur.
Megatextuur en onvlakheden
De megatextuur betreft golflengten tussen 50 mm en 0,5 m. Onvlakheden en hellingen
betreffen nog grotere golflengten. De aanlegkwaliteit van het wegdek en de stabiliteit van de
gebruikte materialen, denk aan ribbelvorming voor een verkeerslicht, zijn vooral bepalend
voor de megatextuur. De megatextuur heeft op zich geen invloed op de wrijvingscoëfficiënt.
Alleen wanneer de megatextuur de wielen en het voertuig in verticale trilling brengt, waardoor de normaalkrachten en daarmee ook de wrijvingskrachten veranderen.
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2.4
Invloed van textuur en voertuigsnelheid
Textuur en droge en natte wrijvingscoëfficiënt
Figuur 2 geeft schematisch het niveau van de wrijvingscoëfficiënt aan, afhankelijk van de rijsnelheid en bij diverse micro- en macrotexturen op zowel een natte als droge weg.
Bij een lage snelheid is de wrijvingscoëfficiënt op zowel een natte als droge weg het hoogst.
De microtextuur is daar bepalend voor het niveau: naarmate deze ruwer is zal het niveau
hoger zijn. Op een nat wegdek ligt het niveau, door het water in het contactvlak, duidelijk
lager dan op een droog wegdek.

wrijvingscoëfficiënt

Bij een toenemende snelheid neemt op een nat wegdek de wrijvingscoëfficiënt af. Dat komt
omdat het water tussen band en wegdek, mede afhankelijk van de profieldiepte van de band,
steeds minder de gelegenheid heeft om af te vloeien. Het stroefheidsverlagend effect van
water wordt dan steeds sterker.
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Figuur 2 Schematisch overzicht van het effect bij micro- en macrotextuur op de wrijvingscoëfficiënt bij diverse
voertuigsnelheden bij droog en nat wegdek ouder dan circa 1 jaar.
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Toelichting op de droge wegdekken A en B:
•	Wegdek A en B hebben een ruwe, respectievelijk gladde microtextuur. De macrotextuur heeft nauwelijks invloed.
Toelichting op de natte wegdekken C tot en met F:
•	De wegdekken C tot en met F betreffen natte wegdekken.
•	Wegdek C heeft een ruwe microtextuur en een ruwe (diepe) macrotextuur. Door de
ruwe microtextuur is het stroefheidsniveau bij lagere snelheden hoog. Vanwege de
ruwe macrotextuur kan het wegdek het water (van de stroefheidsmeting of een
regenbui) goed afvoeren, ook bij een hogere voertuigsnelheid. De wrijvingscoëffi ënt loopt bij een toenemende snelheid dus slechts weinig terug.
•	Wegdek D heeft een gepolijste microtextuur, maar wel een diepe macrotextuur. Door
de gepolijste microtextuur is de natte wrijvingscoëfficiën laag, ook bij een lagere
snelheid. Vanwege de diepe macrotextuur is er echter weinig afname bij een hogere
snelheid.
•	Wegdek E heeft een ruwe microtextuur, maar een ondiepe macrotextuur. Bij een
lagere snelheid is de natte wrijvingscoëfficiën hoog, maar bij hogere snelheden kunnen band en wegdek samen het water niet meer afvoeren. De wrijvingscoëfficiën
loopt sterk terug bij een toename van de snelheid.
•	Wegdek F tenslotte heeft zowel micro als macro weinig textuurdiepte. Dit leidt tot
een lage wrijvingscoëfficiën en sterke afname bij een snelheidstoename.

Naarmate de macrotextuur ruwer is, neemt dat effect af. Bij hoge rijsnelheden zorgt een ruwe
macrotextuur er ook voor dat het water in het contactvlak tussen band en wegdek voldoende
kan afvloeien. Daarmee blijft het stroefheidsverlagend effect van water beperkt. Bij een toenemende snelheid neemt de wrijvingscoëfficiënt op een droog wegdek ook enigszins af.
De macrotextuur speelt hier echter niet of nauwelijks een rol.
Snelheid op een nat wegdek
De dikte van de waterfilm of waterlaag, in combinatie met de textuurdiepte en porositeit van
het wegdek, bepaalt de mate van snelheidsafhankelijkheid. Het deel van het (regen)water dat
de wegdektextuur en -porositeit niet afvoeren, steekt boven de textuurtoppen van het wegdek uit. Het profiel van de band voert dit deel af om band-wegdekcontact mogelijk te maken.
Bij een hogere voertuigsnelheid moet bij dezelfde waterlaagdikte meer water per tijdseenheid worden afgevoerd. Het band-wegdekcontact en daarmee de wrijvingscoëfficiënt zal dan
verminderen. Dit effect is kleiner als de macrotextuur ruwer is. Bij hoge rijsnelheden zorgt
een ruwe macrotextuur er ook voor dat het water in het contactvlak tussen band en wegdek
voldoende kan afvloeien. Daarmee blijft het stroefheidsverlagend effect van water beperkt.
Figuur 3 illustreert dat.
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Figuur 3 Eﬀect van een grotere waterlaag (of een hogere voertuigsnelheid) op band-wegdekcontact
(zone a = geen contact, b = partieel contact, c = volledig contact) [4]

Aquaplanning
Bij hevige regenval kan een zodanig dikke waterlaag op de weg ontstaan, dat een band het
water niet meer kan afvoeren. Daarvan is vooral sprake bij hoge snelheid en geringe bandprofieldiepte. Hierdoor ontstaat aquaplaning, waardoor de wrijvingscoëfficiënt tot vrijwel
nul reduceert. Een dikke waterlaag komt vooral voor bij spoorvorming, brede rijbanen,
geringe dwarshelling, dichte deklagen of – in extreme situaties – op (tweelaags) ZOAB.
Een stroefheidsmeting kent dit fenomeen niet, omdat de waterdikte op de weg dan
‘slechts’ 0,5 mm is.

2.5
Invloed van slipsnelheid en slipratio
De grootte van de wrijvingscoëfficiënt is behalve van de voertuigsnelheid ook afhankelijk
van de slipsnelheid. De slipsnelheid is het snelheidsverschil tussen het bandrubber en het
wegdek in het contactvlak. In plaats van slipsnelheid spreken we ook van slipratio of slippercentage. Dit is gelijk aan het quotiënt van slipsnelheid en voertuigsnelheid. Bij een
slipratio van 0 is sprake van een vrij rollend wiel en geen glijding over het wegdek. Bij een
slipratio van 1 (ofwel 100%) is het wiel geblokkeerd en is de slipsnelheid gelijk aan de
voertuigsnelheid.
De slipsnelheid geeft aan hoeveel tijd de band heeft om adhesie en hysterese op te bouwen.
De slipratio bepaalt echter hoe snel de wrijvingsenergie wordt verdeeld over de bandomtrek.
De voertuigsnelheid is van invloed op de banddynamica en de tijd die wegdektextuur en
bandprofiel hebben om de waterlaag of waterfilm te verwerken. Dit is zeker het geval bij een
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stroefheidsmeting met een kunstmatig aangebrachte waterfilm op een vaste afstand voor de
meetband.
Figuur 4 toont de gezamenlijke effecten van voertuigsnelheid en slipratio op de natte wrijvingscoëfficiënt. Deze figuur is slechts geldig voor één bepaalde combinatie van bijvoorbeeld textuurdiepte, waterdiepte, bandsoort en bandprofieldiepte.
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Figuur 4 Voorbeeld van wrijvingscoëfficiënt Mu als functie van voertuigsnelheid vx en slipratio Kappa
(0 = vrij rollen, 1 = geblokkeerd) [5]

Dezelfde principes gelden ook bij andere combinaties:
• Afnemende wrijvingscoëfficiënt met toenemende voertuigsnelheid.
• Steiltoenemende wrijvingscoëfficiënt bij toename van de slipratio van 0 tot circa 10-20%
(=ABS-condities).
• Afnemende wrijvingscoëfficiënt bij toename van de slipratio na circa 10-20%. Eerst vrij
snel, daarna steeds langzamer.
Figuur 5 toont de invloed van de slipratio voor zowel de droge als natte wrijvingscoëfficiënt.
Bij toename van de slipratio vanaf 0 neemt de wrijvingscoëfficiënt toe en spelen vooral de
eigenschappen van de band een rol. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en weer verbreken van
wrijving (stick-slip). De piekwaarde van de natte wrijving wordt bereikt bij circa 10-20% slip.
ABS-systemen regelen de wielrotatie zodanig, dat de slipratio tijdens de remming zich dichtbij dit wrijvingsmaximum instelt. Bij verdere toename van de slipratio neemt de wrijvings
coëfficiënt af en spelen vooral de wegdek-eigenschappen (micro- en macrotextuur) een rol.
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Figuur 5 Wrijvingscoëfficiënt Mu als functie van slipratio (0 = vrij rollen, 100% = geblokkeerd wiel) [6]

2.6
Variatie van gemeten stroefheid in de tijd
Bij het meten van de stroefheid van deklagen over een langere periode is gebleken dat de
meetwaarden niet constant zijn in de tijd. Ze variëren als gevolg van verschillende processen:
• Afslijten van afstrooimateriaal, mastiekhuid of cementhuid in de eerste maanden na aanleg van het wegdek. Door deze textuurveranderingen varieert de stroefheid in deze periode
aanzienlijk. Weer en verkeer beïnvloeden de snelheid van het afslijten.
• Polijsten, ofwel vermindering van de microtextuur van het mineraal aggregaat (zand en
steenslag) in het wegdek. De snelheid waarmee dit optreedt, is afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en de daardoor uitgeoefende krachten, van de polijstweerstand van het
aggregaat en bij asfalt van de korrelgradering van het mengsel.
Om het risico van te snelle polijsting te beheersen eist Rijkswaterstaat een hoge polijstweerstand voor steenslag in deklagen.
• Seizoensgebonden processen. In de zomer treedt polijsting op. In de winter doen vorst,
dooizouten en schoonschrobben door autobanden in combinatie met ijsdeeltjes, dit
vaak voor een deel teniet. Sinds 2010 corrigeert Rijkswaterstaat hiervoor de stroefheids
metingen, zodat de meetwaarden een jaargemiddelde representeren. Afwijkingen op de
hoofdtrend kunnen van jaar tot jaar voorkomen. Engeland hanteert daarom een vrij
complex systeem voor meerjarige correctie van meetwaarden. Daar corrigeren ze naar de
zomerwaarde, dus het jaarminimum.
• Eventuele variaties van de macrotextuur door bijvoorbeeld vetslaan of rafeling.
• Vervuiling van het wegdek in droge perioden en schoonspoelen bij regen.
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Afhankelijk van de situatie treden bovenstaande processen in verschillende mate en combinaties op, zie [7]. Figuur 6 toont de gecombineerde invloed van polijsting en seizoensvariatie
op ZOAB.
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Figuur 6 Stroefheidsverloop ZOAB met seizoensvariatie [8].

Veranderingsprocessen in het wegdek leiden tot werkelijke variaties in stroefheid. Terwijl veranderingen in de stroefheidsmeting leiden tot schijnbare variaties. Ongrijpbaar hierbij is de
gestage veroudering van de gebruikte meetbanden. Tussen het jaar van productie en het jaar
van gebruik nemen de meetwaarden in het algemeen af, terwijl de stroefheid feitelijk gelijk
blijft. In het verleden is met deze sluipende daling geen rekening gehouden. Wel is enkele
malen omlaag gecorrigeerd voor de sprongsgewijze stijging van de meetwaarde bij een overgang op een nieuwe generatie meetbanden. Dus van een oude naar een jonge meetband.
De gecorrigeerde meetwaarden zijn dus eigenlijk te laag. Of omgekeerd, op basis van de
huidige kennis zijn de huidige (2014) normwaarden conform methode 2010 waarschijnlijk
effectief circa 0,03 tot 0,05 strenger dan de oorspronkelijke normwaarde uit 1978.

2.7
Verschillen tussen metingen in langs- en dwarsrichting
De wrijvingscoëfficiënt in langsrichting (nodig om te remmen) en dwarsrichting (nodig om
te sturen) kunnen sterk verschillen. Vooral als de textuur van het wegdek in beide richtingen
verschilt. Dit treedt bijvoorbeeld op bij een verschil in oriëntatie van de stenen door het wals
proces op asfalt wegdekken, bij de bezemstreek op een cementbeton wegdek, bij vlakfrezen
of slijpen van het wegdek, of bij het zagen van langsgroeven in het wegdek. In die gevallen
geeft een meting in de langsrichting een totaal ander beeld dan die in de dwarsrichting.
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Bochten
Vooral in bochten kunnen door polijsting verschillen ontstaan. Polijsting gebeurt dan meer
in dwars- dan langsrichting. Uit onderzoek omstreeks 2000 met de bandentestwagen van
TNO is dat fenomeen op de fly-over van het Kleinpolderplein bij Rotterdam waargenomen.
Figuur 7 geeft de resultaten van de profielloze PIARC-band weer in drie subfiguren. De linker
subfiguur laat een duidelijke afname van de wrijvingscoëfficiënt zien vanaf het begin van de
bocht (halverwege de x-as), waarbij de wrijvingscoëfficiënt werd gemeten onder een hoek
van 10º met de langsrichting. De rechter subfiguur geeft de wrijvingscoëfficiënt (bij 90% slip)
in langsrichting weer. Hierbij is de neergang in de bocht beduidend minder. Dit betekent dus
dat in de bocht polijsting is opgetreden, meer in dwarsrichting dan in langsrichting. Het risico dat auto’s uit de bocht vliegen is hierdoor toegenomen. Onduidelijk is of een stroefheidsmeting in langsrichting dit voldoende kan detecteren.
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Figuur 7 Anisotropie van wrijvingscoëfficiënt in bochten gemeten met een profielloze PIARC-meetband van RAW
2000 proef 150. Links de wrijvingscoëfficiënt onder een sliphoek van 10° met de rijrichting. In het midden de
maximale wrijvingscoëfficiënt in de rijrichting (bij circa 10-20% slip). Rechts de wrijvingscoëfficiënt in de rijrichting
bij 90% slip. Rood is linker rijspoor, blauw tussen de rijsporen.

2.8
Relatie stroefheid en remvertraging
De (maximale) wrijving tussen bandoppervlak en wegdek heeft een directe relatie met de
remvertraging van voertuigen. Theoretisch is de remvertraging gelijk aan g (= 9,81 m/s2) maal
de wrijvingscoëfficiënt tussen band en wegdek. Figuur 5 geeft het verloop tussen wrijvingscoëfficiënt en snelheid weer. Aan de hand daarvan is een remcurve op te bouwen, dat wil
zeggen de remvertraging tijdens een remming als functie van snelheid.
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Figuur 8 toont de remvertraging bij een remming vanaf verschillende snelheden tot stilstand. Het voertuig doorloopt de remvertragingscurve van rechts naar links en is hierna ook
in die richting beschreven. De opgaande lijn aan de rechterzijde van elke curve is de opbouw
van wrijving bij een groei van de slipratio van 0 naar een piek van circa 15%. Na de piek daalt
de wrijving door de toenemende slipratio. Deze stijgt vervolgens door de afnemende snelheid, totdat aan het eind van de curve bij lage snelheden de vertraging nul is.
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Figuur 8 Relatie remvertraging en snelheid bij blokkerend remmen op nat wegdek (links) en droog wegdek (rechts) [9].

Figuur 9 toont de snelheidsafhankelijkheid op een steenmastiek asfalt (SMA) van zowel de
natte wrijvingscoëfficiënt (vloeiende lijn), als de remvertraging (zigzaggende lijn) bij een
remming vanaf 80 km/u tot stilstand. Bij de stroefheidsmeting (met een vast slippercentage
van 86%) is duidelijk te zien dat een blokkerende remming een vergelijkbare curve doorloopt. Op de rechter verticale as is de stroefheid weergegeven. Op de linker verticale as de
remvertraging, geschaald met een factor g=9,81, hier afgerond op 10.

Figuur 9 Stroefheid bij verschillende snelheid en remvertraging op SMA 0/8 [10].
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2.9
Remvertraging en type voertuig
Op de Nederlandse rijkswegen rijden diverse voertuigen, zoals personenwagens, motor
fietsen, bestelwagens, kleine vrachtwagens, zware vrachtwagens en bussen. Tussen en
binnen al die voertuigcategorieën is een grote variatie van bijvoorbeeld type band, maat
voering en vlaktedruk in contactvlak van band/wegdek, type rubber en profielpatroon.
Bijna alle stroefheidsonderzoeken en -meetmethoden zijn toegespitst op personenwagens
en niet op vrachtwagens. Gemakshalve nemen we aan dat het stroefheidsgedrag bij personenwagens dominant is. Dat is een logische aanname, omdat personenwagens verreweg de
meeste vervoerskilometers maken, circa 80%. Bij het remgedrag van zware vrachtwagens is
de voertuigtechniek in combinatie met de hoge totaal massa van het voertuig veel bepalender dan de stroefheid van de weg.
De wrijving tussen wieloppervlak en wegdek bepaalt de maximale remvertraging voor voertuigen op de weg. Voor personenauto‘s met goede rubberbanden en een antiblokkeer
systeem (ABS) ligt de maximale remvertraging op een droog, schoon, vlak en ruw wegdek
rond 10 m/s². Voor motorfietsen en (beladen) vrachtwagens is de maximale remvertraging
meestal aanmerkelijk kleiner. Bij een te hoge remvertraging raken deze voertuigen instabiel
en onbestuurbaar. Een gemiddelde motorrijder haalt een remvertraging van 6 à 7 m/s² en
een getrainde circa 8 à 9 m/s². Zwaar beladen vrachtwagens kunnen niet te lang hard remmen, omdat het risico op een klapband of scharen dan toeneemt. Bij vrachtwagens geldt
daarom vaak een remvertraging van 4 m/s². Een nat, vuil, besneeuwd of slecht wegdek
beperkt de remvertraging, omdat de maximale wrijving met de ondergrond afneemt.

2.10
Invloed van stroefheid/remvertraging op de remweg
Bij afname van de stroefheid neemt de remweg progressief toe. Figuur 10 geeft een remweg
weer met een theoretisch berekende waarde. Ter versimpeling is hierbij aangenomen dat de
wrijvingscoëfficiënt en dus de vertraging, gelijk blijft over het gehele vertragingsbereik vanaf de
aanvangssnelheid tot stilstand. Ook is rekening gehouden met de afgelegde weg gedurende een
reactietijd van 1 seconde. Zie [2] voor de achtergronden van dit model. Het model is niet nauwkeurig, maar geeft vooral de trends van de invloed van voertuigsnelheid en stroefheid weer.
Fysisch-mathematisch is de remafstand, exclusief de reactietijd, omgekeerd evenredig met
de wrijvingscoëfficiënt. Een halvering van de wrijvingscoëfficiënt geeft dus een verdubbeling
van de remafstand. Afhankelijk van de reactietijd komt daar een bepaalde afstand bovenop,
ongeacht de waarde van de wrijvingscoëfficiënt.
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Er is geen wrijvingscoëfficiënt waarbij de remafstand-grafiek een knik vertoont. Hoewel bij
snelheden tot circa 50 km/u de grafieken wel een hele sterke kromming vertonen bij wrijvingswaarden onder 0,2.

remweg (m), met 1 s reactietijd

Het is aannemelijk dat de remafstand van invloed is op de verkeersveiligheid, in combinatie
met de voertuigsnelheid en de wegdekstroefheid. De invloed van stroefheid zal dan op de
verkeersveiligheid in principe een omgekeerde evenredigheid vertonen. De praktijk ziet er
waarschijnlijk anders uit door de variatie van allerlei invloedfactoren, zoals snelheid, verkeersintensiteit en verkeersituatie. Het is ook aannemelijk dat bij onderzoek naar de invloed
van de stroefheid sprake is van een zeker basis-ongevalrisico. Onafhankelijk van het stroefheidsniveau wordt deze veroorzaakt door allerlei ongevalfactoren.
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Figuur 10 Berekende remweg (inclusief reactietijd van 1 seconde) als functie van de wrijvingscoëfficiënt bij
verschillende aanvangsnelheden (km/u). [2]

auteur: Erik Vos
met inhoudelijke bijdragen van: Jacob Groenendijk, Thijs Bennis, Wim van Ooijen en Jan Voskuilen
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3
Stroefheid en
verkeersveiligheid
levensduur
aanvang

3.1
Inleiding
Stroefheid versus stroefheidsbehoefte
Wegdekken hebben een zekere mate van stroefheid nodig zodat het verkeer kan optrekken,
remmen en veilig van richting kan veranderen. Als in een bepaalde situatie de beschikbare
stroefheid lager is dan de stroefheidbehoefte kan dit leiden tot ongewenste voertuigbewegingen. Zoals bijvoorbeeld doorglijden bij hard remmen, in een slip raken, uit de bocht
vliegen of een combinatie ervan. Of de situatie leidt tot een ongeval is afhankelijk van een
veelheid aan factoren: alertheid en ervaring van de bestuurder, onderlinge voertuigafstand,
snelheid en verkeersdrukte.

droog
nat

Wereldwijd onderzoek
Daarmee heeft stroefheid een zekere relatie met verkeersveiligheid. Er is tientallen jaren
wereldwijd onderzoek aan vooraf gegaan om deze relatie kwalitatief in kaart te brengen en
deze zo mogelijk te kwantificeren. In 2013 heeft Rijkswaterstaat een uitgebreide literatuurstudie [1] laten uitvoeren naar wat bekend is over de relatie stroefheid en veiligheid.
Onderstaande tekst is grotendeels een samenvatting van genoemde studie.
Algemeen beeld uit alle onderzoeken is dat stroefheid van een wegdek slechts één van de factoren is die effect hebben op de verkeersveiligheid. Lage stroefheid is veelal geen zelfstandige
oorzaak van een ongeval, maar kan het ongevalsrisico wel verhogen. Terwijl een hoge stroefheid kan bijdragen aan het voorkómen van ongevallen of het verminderen van de ernst ervan.
Conflictkansen
Gemiddeld is de kans op een ongeval per gereden kilometer hoger naarmate de stroefheid
lager is, zo blijkt uit de meeste studies. Dat geldt vooral op een nat wegdek.
De grootte van dit effect wijkt nogal af bij verschillende weg- en situatiecategorieën.
Zo blijkt de toename van de kans op een ongeval beperkt op autosnelwegen (rechtstanden)
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en duidelijk groter bij weefvak-/verbindingswegen, waar meer conflictkansen voorkomen
door rijstrookwisselingen en bochten. Toch blijkt het ondanks grote inspanningen moeilijk
de relatie tussen stroefheid en verkeersveiligheid vanuit de internationale literatuur een
duidig te kwantificeren. Binnen een wegennet van een land, maar ook tussen landen,
bestaan grote verschillen in verkeersveiligheid. Deze hangt af van factoren als wegcategorie,
verkeerssnelheid, verkeersintensiteit en conflictkansen met andere verkeersdeelnemers.
Aan bod komen:
3.2 Inleiding op verkeersveiligheid
3.3 Stroefheidbehoefte van een wegvak en gedragsadaptatie
3.4 Overzicht van relevante literatuur over de relatie tussen stroefheid en verkeersveiligheid
3.5 Invloed van textuurdiepte
3.6 Modellering van stroefheid/veiligheid
3.7 Recente RWS-inzichten
3.8 Aansprakelijkheid wegbeheerder
3.9 Beleid/strategie inzake stroefheid
3.10 Literatuur

3.2
Inleiding verkeersveiligheid
In deze paragraaf komen de volgende aspecten voorbij:
1	De invloedfactoren die een rol spelen op de verkeerveiligheid
2	De methoden voor ongevallenbeschrijving en registratie
3	De onderzoeksmethoden om de relatie tussen stroefheid en verkeersveiligheid vast te
stellen
4	Een indicatie van de omvang van de verkeersveiligheid op het Hoofdwegennet Nederland
(HWN)
Invloedfactoren
Beschrijving van verkeersveiligheid gebeurt meestal via het tegenovergestelde, namelijk de
mate van verkeeronveiligheid: het aantal en de ernst van de verkeersongevallen. Een groot
aantal factoren heeft invloed op de verkeersveiligheid. We onderscheiden drie categorieën:
• Mens (o.a. rijervaring, leeftijd, oplettendheid, voorzichtigheid).
• Rijomgeving (o.a. verkeerssituatie, snelheden, weginrichting, wegoppervlak, weer).
• Voertuig (o.a. massa, remvermogen, bescherming inzittenden).
Een algemene aanname is dat menselijke fouten circa 85-95% van de ongevalsoorzaken vormen. Alhoewel de mens daarmee de grootste invloedfactor is op de ongevalskans, wordt
unaniem aanbevolen om de rijomgeving (waaronder het wegdek) zodanig te ontwerpen, dat
de kans op menselijke fouten en de gevolgen daarvan verminderen.
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Verkeersveiligheidsfactoren

Stroefheidseigenschappen vormen een belangrijke factor voor de verkeersveiligheid van het
wegdek. En dan gaat het zowel om de stroefheid bij droge als bij natte omstandigheden.
Maar ook wegdekeigenschappen spelen een rol, zoals dwarsvlakheid, langsvlakheid, waterbergend en -afvoerend vermogen, contrasten wegdek-berm, wegdek-markering, discontinuiteiten, vervuiling, wintergladheid en opspattende stenen [2]. Voertuigaspecten hebben
vooral impact op de ernst van ongevallen: door energieverschillen (snelheid in combinatie
met massa) tussen weggebruikers en de mate waarin hun voertuig hen beschermt.
Samenloop van omstandigheden

Bij een ongeval is er meestal niet één oorzaak aan te wijzen, maar is er vaak sprake van een
samenloop van omstandigheden. Datzelfde geldt voor de ernst van het ongeval: gaat het om
beperkte materiële schade en/of beperkt persoonlijk letsel, of is er veel materiële schade en
zijn er ook ernstig gewonden en/of doden te betreuren? Ook dit is weer afhankelijk van een
groot aantal factoren, waarbij de stroefheid er slechts één is. Het zogenaamde gatenkaasmodel van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geeft dit
schematisch weer, zie figuur 1.
latente fouten

systeemontwerp

kwaliteitsbewaking

onveilige handelingen

psychologische
handelingen
voorlopers van
in het verkeer defensiehandelingen
mechanismen

Figuur 1 Het gatenkaasmodel van SWOV: schematische weergave van de ontwikkeling van een ongeval (dikke pijl)
door toedoen van latente fouten en onveilige handelingen in de verschillende elementen van het verkeerssysteem [3].
Latente fouten

Dit model ziet een ongeval als het resultaat van het samenvallen van onveilige handelingen
van verkeersdeelnemers met ‘latente fouten’ in het verkeerssysteem. Latente fouten zijn hiaten in het verkeerssysteem die ertoe bijdragen dat onveilige handelingen van bestuurders in
bepaalde situaties inderdaad tot een ongeval kunnen leiden. Een lage wegdekstroefheid kan
zo’n hiaat zijn. Terwijl een hoge stroefheid als defensiemechanisme van het verkeerssysteem
kan werken, dat ongevallen kan vermijden of de ernst ervan kan reduceren.
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Ongevallenbeschrijving en registratie
Bij de registratie van ongevallen is het gebruikelijk onderscheid te maken in de ernst van de
gevolgen:
• Dode(n).
• Gewonde(n), soms ingedeeld in (variërende) ernstklassen.
• Uitsluitend materiële schade (UMS).
Deze indeling is echter niet altijd eenduidig. Soms beschouwen we doden en gewonden
samen (soms onder de term letsel), of doden en ernstig gewonden. Ook maken we verschil in
lichte en zware gewonden. Recentelijk is in Nederland bij de ongevallenregistratie een overstap gemaakt van ‘ziekenhuisgewonden’ naar ‘ernstig gewonden’, gebruikmakend van een
internationale schaal om letsel te classificeren. Dit maakt vergelijken van ongevallencijfers
lastig.
Ongevallenanalyse

Een probleem bij het analyseren van ongevallencijfers is dat niet alle ongevallen geregistreerd zijn. Naarmate de ongevalsernst afneemt, neemt in het algemeen ook het registratiepercentage af. In Nederland registreren twee partijen de ongevallen: de politie (bestand
BRON) en de ziekenhuizen (LMR). Deze bestanden zijn toegankelijk via de website van SWOV
(www.swov.nl). Vanaf 2010 is de registratie door de politie verslechterd. Dat betekent dat
2009 het laatste jaar is waarover veiligheidscijfers redelijk betrouwbaar zijn.
Afgeleide parameters

Naast absolute aantallen ongevallen (inclusief ernstclassificatie) per wegvak hanteren we
vaak afgeleide parameters. Dit om rekening te houden met verschillen in wegvaklengte en/of
verkeersintensiteit. Deze zijn:
• Ongevalsdichtheid: het aantal ongevallen in een bepaalde periode per eenheid wegvaklengte. Het is niet altijd duidelijk welke eenheid precies is gehanteerd. Soms gaat het om
aantallen per jaar per kilometer, soms om aantallen per dag per 1000 kilometer.
• Ongevalsrisico of ongevalsfrequentie: het aantal ongevallen per gereden voertuigkilometer (wegvaklengte maal etmaalintensiteit maal 365), vaak uitgedrukt per miljoen, of per
100 miljoen of miljard voertuigkilometers.
Hierbij geldt overigens dat de invloed van wegvaklengte en verkeersintensiteit niet per se
lineair is.
Onderzoeksmethoden gericht op invloed van stroefheid
Onderzoeken naar de invloed van stroefheid op verkeersveiligheid hanteren internationaal
verschillende methoden. We onderscheiden hierin drie hoofdgroepen:
• Correlationele studies. Deze zetten het ongevalsrisico van een groot aantal wegvakken af
tegen de stroefheid. Een variant hierop zijn onderzoeken die de stroefheidsverdeling van
ongevalswegvakken vergelijken met de stroefheidsverdeling van (gelijksoortige delen van)
het gehele wegennet.
• Voor- en na-studies. Deze vergelijken de stroefheid en het bijbehorende ongevalsrisico
voorafgaand aan een stroefheidsverbetering (bijvoorbeeld wegdekvervanging) van een
beperkter aantal wegvakken met de waarden na de verbetering.
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• Modelstudies. Deze modelleren de invloed van de wegdekstroefheid op de manoeuvreerbaarheid van voertuigen rekenkundig [4].
Varianten van ongevalsrisico’s

De studies hanteren veel verschillende varianten van ongevalsrisico’s. Zo zijn er de eerder
genoemde verschillen naar ongevalsernst. Soms maakt men specifiek voor stroefheid een
beperking tot alleen de ongevallen bij regen of nat wegdek. Dat komt omdat de invloed van
de stroefheid daar naar verwachting het sterkst is. Ook beschouwt men om dezelfde reden
soms alleen enkelvoudige of kop-staartongevallen. Een andere benadering beschouwt niet
het ongevalsrisico op zich, maar de verhouding van de ongevalsrisico’s bij nat en droog
wegdek. Dat laatste met de veronderstelling dat stroefheid geen relatie heeft met droge
ongevallen. Een aanname die sommige auteurs bestrijden.
Verkeersveiligheid HWN in cijfers
Voordat we ingaan op wat bekend is over de relatie tussen stroefheid en veiligheid, is het van
belang inzicht te hebben in de omvang van de verkeersveiligheid in Nederland. Tabel 1 geeft
een overzicht van het aantal doden en ernstig gewonden op de autosnelwegen, autowegen
en overige wegen van het HWN, dat RWS beheert. Hiervoor is 2009 als peiljaar gekozen,
omdat na 2009 zoals gezegd de kwaliteit van de registratie van ongevallen sterk is verminderd. Uit de tabel blijkt dat op autosnelwegen en autowegen circa 72% ((70+7)/106) van het
totaal aantal slachtoffers valt. De rest gebeurt (circa 20%) op kruispunten en verzorgingsplaatsen en (circa 8%) op overige rijkswegen.
Tabel 1 Aantal doden en ernstig gewonden per deelareaal van het HWN in peiljaar 2009 [20].
geschatte werkelijke aantallen per deelareaal
doden
ernstig gewonden
aantal km baanlengte

autosnelweg

autoweg

overig

totaal

70

7

29

106

585

57

248

890

4.680

560

3.3
Stroefheidsbehoefte en gedragsadaptatie
Stroefheidsbehoefte
De ‘behoefte’ aan stroefheid is in het verkeer niet overal hetzelfde. Immers, weggebruikers
hoeven niet overal even intensief te manoeuvreren. Bij rechtstanden met gelijkmatig verkeer
is de behoefte het kleinst. Extra stroefheid is nodig als sturen of remmen nodig is. Zowel om
‘gewoon’ de weg te kunnen volgen, als om te kunnen uitwijken of remmen in plotselinge
conflictsituaties met andere weggebruikers. In bochten en bogen is dwarsstroefheid nodig
om niet uit de bocht te vliegen. Dit is afhankelijk van de boogstraal, de verkanting en de
voertuigsnelheid. Van groot belang is of de weggebruiker tijdig de boogstraal kan inschatten
en zijn snelheid zo nodig kan aanpassen. Verhoogde aanspraak op langs-stroefheid voor
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afremmen bestaat op rijkswegen vooral op en naast uitvoegstroken. Maar ook op het onderliggend wegennet bij nadering van kruisingen, oversteekplaatsen en rotondes.
Conflictkansen
Kans op conflicten met ander verkeer bestaat op rijkswegen vooral bij weefvakken, naast inen uitvoegstroken en bij file-hotspots zonder signalering. Op het onderliggend wegennet
zijn de conflictkansen groter op enkelbaanswegen, gelijkvloerse kruisingen en wegen met
gemengd verkeer. Op locaties met een hogere stroefheidsbehoefte (wegens hogere stuuren remkrachten) treedt waarschijnlijk ook snellere polijsting (stroefheidsverlaging) op,
vooral in de richting waarin de grootste krachten worden uitgeoefend. In bochten dus vooral zijwaarts, bij uitvoegstroken en nadering van bijvoorbeeld kruisingen vooral in
langsrichting.
Grenswaarden en doelen
Dit heeft er toe geleid dat het Verenigd Koninkrijk een groot aantal situatiecategorieën met
verschillende stroefheidsbehoefte onderscheidt. Dit zijn bijvoorbeeld enkel-/dubbelbaans,
rechtstand/boogstraal, kruising/rotonde en helling, zie ook paragraaf 3.9. Afhankelijk van de
stroefheidsbehoefte stelt men voor de verschillende situatiecategorieën verschillende grenswaarden voor de stroefheid. Bij het invullen is onderscheid te maken in twee doelen, die
apart of in combinatie na te streven zijn:
• Differentiatie van normstelling naar verkeerssituatie om het ongevalsrisico (ongevallen
per miljoen voertuigkilometers) of de ongevallendichtheid (ongevallen per kilometer
weglengte) zoveel mogelijk gelijk te maken tussen verkeerssituaties.
• Normstelling afstemmen op de stroefheid, waar beneden een versnelde toename van het
ongevalsrisico optreedt.
Tot nu toe heeft geen enkel land in Europa dit voorbeeld opgevolgd.
Gedragsadaptatie
Psychologisch onderzoek naar het rijgedrag van weggebruikers leert dat de weggebruiker
zijn rijgedrag in enige mate aanpast aan zijn perceptie van de verkeersomstandigheden.
Voorbeelden zijn snelheidsvermindering bij verminderd zicht door regen, mist of duisternis.
Dit noemen we gedragsadaptatie. Voor de verkeersveiligheidseffecten van verschillende wegoppervlakeigenschappen is het daarom van belang of de weggebruiker deze kan waarnemen
of niet. Als de weggebruiker ze kan waarnemen, kan hij zijn gedrag erop aanpassen en daardoor eventuele verhoogde ongevalskans bij slechte eigenschappen (bijvoorbeeld grote
spoordiepte of ernstige onvlakheden) deels compenseren door bijvoorbeeld snelheids
vermindering. Bij niet-waarneembare eigenschappen kan dit niet.
Waarneembaarheid
Zweeds onderzoek [5] geeft aan dat weggebruikers hun snelheid onvoldoende aanpassen aan
veranderingen in stroefheid, veroorzaakt door regen, sneeuw of ijzel. Hoewel de feitelijke
stroefheidsverlaging vaak niet direct waarneembaar is, is de omstandigheid die bijdraagt aan
de verlaging, bijvoorbeeld sneeuw, meestal wel duidelijk waarneembaar. Ook natheid van
het wegdek is meestal goed waarneembaar. Weinig bestuurders realiseren zich echter dat de
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stroefheid door die nattigheid ruwweg halveert en hun remafstand ruwweg verdubbelt.
Verder zijn eventuele verschillen in natte stroefheid tussen verschillende wegvakken voor
de weggebruiker tijdens het rijden niet waarneembaar. Daarmee kan hij dus nauwelijks
rekening houden. Of de stroefheid laag is merkt hij pas als hij in een slip raakt of een langer
dan verwachte remweg heeft.

3.4
Relevante literatuur relatie stroefheid en veiligheid

risk increase coefficient Car

Er is een aanzienlijk aantal studies gepubliceerd over de relatie tussen stroefheid en veiligheid. Overzichten en samenvattingen daarvan zijn o.a. gepubliceerd door [2, 5, 6, 7, 8 en 9].
De verschillende studies zijn echter meestal lastig met elkaar te vergelijken, want:
• Verschillende landen hebben verschillende stroefheidmeetmethoden, waarvan de resultaten niet overeenkomen.
• Verschillende studies zijn gebaseerd op verschillende situaties (onder andere natuurlijke
omgeving, klimaat, wegtypen, wegdektypen, vormgeving van wegen en kruisingen, verkeersintensiteit, wagenpark, veiligheidscultuur).
• Verschillende studies hanteren verschillende beoordelingsgrootheden (bijvoorbeeld: alle
ongevallen, alleen natte ongevallen, alleen natte kop-staart ongevallen, verhouding ongevallen nat/droog en verschillende ernstklassen ongevallen).
Een manier om verschillende studies onderling te vergelijken is toegepast door Gothié [10].
Hij rekent de verschillende studies om naar de relatieve toename van het ongevalsrisico (op
nat wegdek) bij een bepaalde stroefheid ten opzichte van datzelfde risico bij een stroefheid
van 0,5 (zie Figuur 2 risicotoename coëfficiënt). Als stroefheidwaarden van verschillende
meetmethoden en/of verschillende meetsnelheden in combinatie voorkomen, is een dergelijke vergelijking echter niet zuiver.
De algemene tendens van vrijwel alle beschouwde studies is dat een lagere stroefheid samenhangt met een toename van het ongevalsrisico.
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Figuur 2 Risicotoename coëfficiënt (verhouding tussen ongevalsrisico bij een bepaalde stroefheid en het risico bij een
stroefheid van 0,5) als functie van de stroefheid, voor “country roads” [10].
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Publicaties
In het vervolg van dit hoofdstuk beschouwen we de volgende geselecteerde publicaties
nader:
• Handbook of road safety measures.
• Engelse studies, gegevens 1994-2000.
• Nederlandse RWS-studie, gegevens 1965-1966.
• Nederlandse RWS-studie, gegevens 1996-2002.
De eerste twee zijn relevant, omdat zij respectievelijk veel publicaties bundelen, dan wel een
relatief recente zeer grootschalige studie beschrijven. De beide Nederlandse onderzoeken
zijn vanzelfsprekend het meest relevant voor de Nederlandse situatie. De gebruikte stroefheidsgegevens sluiten het meest aan bij de huidige Nederlandse meetmethode. Ook zijn de
omstandigheden (onder andere wegindeling, verkeerssamenstelling en -intensiteit, weer)
bij uitstek representatief voor Nederlandse omstandigheden. Voor veel van de onderzoeken
geldt dat zowel wegdekken, verkeershoeveelheden als voertuigen met hun remsystemen en
veiligheidsvoorzieningen in de loop van de tijd zijn veranderd. Zo dragen elektronische systemen in voertuigen (zoals ABS en ESP) bijvoorbeeld in toenemende mate bij aan de
veiligheid.
Handbook of road safety measures
Handbook of road safety measures [9] biedt een goede samenvatting van een aantal studies
over stroefheid versus veiligheid. Het handboek geeft, naast informatie over vele andere
invloedfactoren op de verkeerveiligheid, onder andere een overzicht van literatuur over de
relatie tussen stroefheid bij droge en natte omstandigheden en verkeersveiligheid.
Daarnaast biedt het ook een bundeling van literatuur vóór 2000 (zie Tabel 2) met effecten op
het aantal verkeersongevallen als gevolg van verbetering van stroefheid. Ook geeft het verwijzingen naar recentere literatuur.
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Tabel 2 Effect van stroefheidsverhoging op verkeersongevallen [9, tabel 2.3.1]
Accident severity

Percentage change in the number of accidents
Types of accidents affected

Best estimate

95% Confidende interval

Increase of friction by ca. 0.05; initial friction below 0.50
Unspecifie

All accidents

–10

(–25, +7)

Unspecifie

Accidents on wet roads

–35

(–52, –12)

Unspecifie

Accidents on dry roads

–1

(–18, +20)

Increase of friction by ca. 0.10; initial friction below 0.50
Unspecifie

All accidents

–17

(–31, +1)

Unspecifie

Accidents on wet roads

–42

(–61, –14)

Unspecifie

Accidents on dry roads

–10

(–22, +5)

Increase of friction by ca. 0.25; initial friction below 0.50
Unspecifie

All accidents

–32

(–40, –22)

Unspecifie

Accidents on wet roads

–56

(–71, –35)

Unspecifie

Accidents on dry roads

–12

(–25, +4)

Increase of friction by ca. 0.10; initial friction between 0.50-0.60
Unspecifie

All accidents

–11

(–21, –1)

Unspecifie

Accidents on wet roads

–40

(–51, –26)

Unspecifie

Accidents on dry roads

–4

(–13, +5)

Increase of friction by ca. 0.25; initial friction between 0.50-0.60
Unspecifie

All accidents

–26

(–45, +1)

Unspecifie

Accidents on wet roads

–32

(–53, +1)

Unspecifie

Accidents on dry roads

–26

(–44, –1)

Toelichting 1: onzekerheden

Uit de tabel 2 blijkt dat er een grote onzekerheid (breedte van het 95% betrouwbaarheids
interval) is in de verwachte reductiepercentages van het aantal ongevallen. Deze is gebaseerd
op de spreiding in ongevalsgegevens, opgegeven door de bronnen [9]. Daarnaast kunnen
onzekerheden vergroten door verschillende resultaten tussen verschillende bronnen.
Mogelijke oorzaak: de eerder genoemde mogelijke verschillen tussen individuele
veiligheidsstudies.
Toelichting 2: vermindering verkeersongevallen

Uit de tabel 2 blijkt dat de verwachting is, dat een hogere stroefheid leidt tot vermindering
van het aantal verkeersongevallen. Dat geldt niet alleen op natte wegdekken, maar ook op
droge wegen. Bovenstaande weerlegt de vaak gehoorde stelling dat (natte) stroefheid alleen
invloed zou hebben op de natte ongevallen. Die stelling gaat echter voorbij aan het feit dat
polijsting van het wegdek waarschijnlijk ook een verlaging van de droge stroefheid geeft.
Al blijft die wel ruwweg een factor 1,3 tot 3 hoger dan de natte stroefheid. Ook onder droge
omstandigheden kan in kritische verkeerssituaties een hogere wrijvingscoëfficiënt net het
verschil maken tussen wel of geen ongeval. Ook kan het leiden tot een lagere ongevalsernst.
Daar komt bij dat de rijsnelheden bij droog weer veelal hoger liggen, zodat de stroefheids
behoefte hoger is.
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Engelse studies, gegevens 1994-2000
Het Engelse Transport Research Laboratory (TRL) heeft een zeer uitgebreide analyse uitgevoerd van de relatie tussen verkeersveiligheid en dwarsstroefheid, gemeten met een Side Way
Force (SWF) meetsysteem de Engelse SCRIM (zie hoofdstuk 4 paragraaf 6). Hierbij staat het
meetwiel onder een hoek van 20° met de rijrichting [11]. Hun dataset omvat bijna 30.000
letselongevallen over 1994 t/m 2000. Belicht op een netwerk van bijna 6.000 kilometer en
verdeeld over 13 wegsituatiecategorieën.
Ook is een recente heranalyse van deze gegevens gepubliceerd [12]. Deze onderscheidt nog
maar drie wegvakcategorieën:
• AB =	tweebaanswegen (autosnelwegen en overige wegen met gescheiden rijbanen)
zonder kruisingen, aansluitingen, scherpe bochten e.d.
• C
=	enkelbaanswegen (o.a. autowegen) zonder kruisingen, aansluitingen, scherpe
bochten e.d.
• Event =	alle overige wegvakken, dus met bijzonderheden zoals (naderingen van) kruisingen, rotondes, aansluitingen, scherpe bochten (R<500 m), steile hellingen (>5%)
e.d.

accident rate

In [11] was de categorie ‘Event’ verdeeld in negen afzonderlijke categorieën. Bij de heranalyse
zijn deze samengevoegd om een groter aantal wegvakken te krijgen. Hierdoor ontstaat
een grotere statistische betrouwbaarheid in de risico-relatie van de ‘Event-categorie’ (zie
Figuur 3). Duidelijk is dat de invloed van stroefheid op het ongevalsrisico sterker is, naarmate
de conflictkansen voor het verkeer hoger zijn. NB. De dwarsstroefheidscijfers zijn niet 1:1 vergelijkbaar met Nederlandse langsstroefheidswaarden.
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Figuur 3 Relatie tussen stroefheid (SCRIM) en ongevalsrisico (injury accidents, vermoedelijk zowel onder droge
als natte wegdekomstandigheden, per 108 vtgkm) [12].
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Opmerkelijk in deze studie is dat de verhouding tussen ongevallen onder droge en natte condities constant is over het gehele bereik van de (natte) stroefheid. Droge ongevallen vertonen
dus dezelfde toenemende trend met afnemende natte stroefheid als natte ongevallen.
Dit kan komen doordat waarschijnlijk ook de droge stroefheid afneemt als de natte stroefheid afneemt door polijsting van de steenslag in het wegdek. Deze sterke relatie tussen natte
stroefheid en droge ongevallen komt echter niet in alle studies terug.

Ongevallenquotiënt

Nederlandse RWS-studie, gegevens 1965-1966
SWOV en het Rijkswegenbouwlaboratorium deden onderzoek naar de relatie tussen stroefheid (natte wrijvingscoëfficiënt in langsrichting gemeten bij 86% slip, 50 km/u, met een
geprofileerde band 1)) en verkeersongevallen in 1965 en 1966 op het HWN [13 en 14]. Alle geregistreerde ongevallen zijn beschouwd: zowel letsel- als UMS-ongevallen. Er is onderscheid
gemaakt tussen regen en geen-regen condities, tussen personen- en vrachtauto’s, naar verkeersintensiteit en tussen negen stroefheidsklassen. Ook zijn twee wegtypen onderscheiden:
autosnelwegen (alleen wegvakken zonder toe- en afritten) en overige rijkswegen (met meestal 1 rijbaan van 2 stroken en gelijkvloerse kruisingen).
Conclusie 1: er bestaat een toenemende ongevalskans bij een afnemende stroefheid (zie
Figuur 4). Conclusie 2: de ongevalskans neemt toe bij een toenemende verkeersintensiteit.
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Figuur 4 Ongevallenquotiënt (totaal aantal ongevallen per 106 vtgkm) als functie
van stroefheidsklasse 2) [15, op basis van 13]).

1

2

Deze waarden zijn niet 1:1 te vergelijken met de huidige meetresultaten, omdat er tussen 1966 en 2012
enkele aanpassingen aan de meetmethodiek zijn gedaan, waaronder een overgang van geprofileerde naar
ongeprofileerde banden, zie 16]
Stroefheidsklasse 1: <0,36. 2: 0,3 -0,41. 3: 0,41-0,46. …. 8: 0,66-0,71. 9: ≥ 0,71, maar deze waarden zijn niet
1:1 vergelijkbaar met de huidige meetresultaten, zie vorige voetnoot
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Op basis van deze studie en latere ontwikkelingen zijn de Nederlandse stroefheid-grenswaarden en waarschuwingsgrenzen vastgesteld: voor nieuw werk (opleveringseisen RAW) en voor
wegbeheer (onderhoudsgrens) [16].

ongevallenrisico

Nederlandse RWS-studie, gegevens 1996-2002
Wegdekken, verkeershoeveelheden en voertuigen met hun remsystemen en veiligheids
voorzieningen zijn in de loop van de tijd veranderd. Daarom hebben RWS en TNO nogmaals
onderzoek uitgevoerd met gegevens van rond 2000 [17]. De studie correleert stroefheid
metingen bij 70 km/u (86% slip, profielloze band, vrijwel volgens Methode 2010/70 uit RAW
2010) op de rechterrijstrook op een groot deel van het Rijkswegennet uit de jaren 1996-2002
aan ongevalsgegevens. Telkens uit hetzelfde jaar als de stroefheidmeting. Dit betreft alle
geregistreerde ongevallen op nat wegdek per rijrichting. Dus met doden, gewonden, en/of
uitsluitend materiële schade. Totaal gaat het om circa 15.000 ongevallen. Voor rijbanen met
meerdere rijstroken in dezelfde richting worden de ongevallen over alle rijstroken dus gecorreleerd met de stroefheid van alleen de rechter rijstrook (zie Figuur 5 en 6 voor respectievelijk
ZOAB en DAB, verdeeld over hoofdrijbanen (HR) van autosnelwegen en autowegen en weefvakken/verbindingswegen van autosnelwegen).
Voor het ongevalsrisico is de totale verkeersprestatie per rijrichting beschouwd, onder zowel
natte als droge omstandigheden samen. De verticale getrokken streep3) in de figuren is de
(niet-afgeronde) grenswaarde voor open/dichte deklagen bij 70 km/u volgens Methode
2010/70 (proef 72 uit RAW2010). Dit komt overeen met de normwaarde 0.38 voor de meetwaarde bij 50 km/u volgens RAW2005 proef 150.
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Figuur 5 Relatie tussen stroefheid en ongevalsrisico (nat wegdek, per 106 vtgkm) op ZOAB [17].
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Figuur 6 Relatie tussen stroefheid en ongevalsrisico (nat wegdek, per 106 vtgkm) op DAB [17].

De sterk fluctuerende relaties bij stroefheden onder de grenswaarde kunnen we toeschrijven
aan het kleine aantal wegvakken met een dergelijke lage stroefheid. Statistisch zijn de resultaten niet betrouwbaar, vanwege de grote toevallige variatie in ongevallen tussen wegvakken. Uit de figuren blijken de resultaten op DAB minder te verschillen tussen de onderscheiden wegcategorieën dan op ZOAB. Ook vertonen ze een minder sterke trend bij afnemende
stroefheid.

3.5
Relatie tussen textuurdiepte en verkeersveiligheid
Naast stroefheid, gemeten bij een bepaalde snelheid, zijn ook macrotextuurdiepte en waterdoorlatendheid van belang voor verkeersveiligheid. Deze bepalen immers sterk de snelheidsafhankelijkheid van de natte stroefheid. En daarmee het totale stroefheidsbereik dat
een auto doorloopt tijdens een remming van zijn aanvangssnelheid tot stilstand. Sommige
studies erkennen dit, maar zeker oudere studies beschouwen de textuurdiepte vaak niet.
Sommige studies vinden daarbij een graduele invloed van de textuurdiepte op de verkeersveiligheid, dus zonder omslagpunt. Enkele andere studies geven echter aan dat er voor
textuurdiepte wel een omslagpunt is in de relatie met verkeersveiligheid (zie Figuur 7).
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Figuur 7 Ongevalsrisico (ongevallen met gewonden op nat wegdek) als functie van textuurdiepte [10].

Afnemende textuurdiepte
Een mogelijke fysische verklaring hiervoor: aquaplaning kan optreden als de waterlaagdikte
de gezamenlijke waterafvoercapaciteit van macrotextuur en bandprofieldiepte (bij een
gegeven bandsnelheid) overschrijdt. Hierbij variëren de gerapporteerde omslagpunten.
Ook is het waarschijnlijk dat het omslagpunt afhangt van de stroefheidsmeetmethodiek
(onder andere gladde of geprofileerde banden, waterlaagdiepte, meetsnelheid). Voor de
Nederlandse meetmethode ligt het omslagpunt rond 0,3 mm. De invloed van textuurdiepte
is gering voor MPD (Mean Profile Depth) > 0,5 mm. Daaronder neemt de textuurinvloed progressief toe met afnemende textuurdiepte, terwijl de natte stroefheid (50 of 70 km/u) vrijwel
altijd laag is bij MPD < 0,1 mm. Vrij zeker is dat afnemende textuurdiepte, alleen en in combinatie met afnemende stroefheid (gemeten bij een bepaalde snelheid), leidt tot een verhoging van het ongevalsrisico. Of daarbij een omslagpunt optreedt is niet zeker, maar een toenemend risico beneden circa 0,5 mm textuurdiepte is wel aannemelijk.

3.6
Modellering van stroefheid/veiligheid
Is er een omslagpunt veilig/ onveilig qua stroefheid?
Uit de literatuur blijkt dat er meestal zoveel spreiding zit in de datapunten van de relatie tussen ongevallen en stroefheid, dat het moeilijk is om de juiste vorm van die relatie te bepalen.
Soms hanteert men daarom een lineaire afname van het ongevalsrisico met een toename
van de stroefheid. Vaker echter hanteert men niet-lineaire verbanden, met progressief
toenemend ongevalsrisico bij afnemende stroefheid. Dit is ook bij kwantificering van
verkeersveiligheidseffecten van andere wegkenmerken inmiddels meer gebruikelijk binnen
het werkveld van de verkeersveiligheid. Verschillende formules zijn hiervoor in gebruik:
• Risico = A × stroefheid(–B) [o.a. 12], dus een machtsmodel met een negatieve exponent.
• Nat/totaal ratio = A – B × Ln (stroefheid) [18], dus een logaritmisch model.

66 | Rijkswaterstaat

vorige weergave

Deze formules geven een geleidelijke relatie tussen de stroefheid en het ongevalsrisico,
zonder scherpe knikken of omslagpunten. De beschouwde (meta-)analyses geven geen
argumentatie voor de gekozen modelvorm. Noch op statistische, noch op fysische gronden.
Het lijkt aannemelijk om voor de relatie tussen ongevalsrisico en stroefheid een vergelijkbare relatie te veronderstellen als voor de relatie tussen remweg en stroefheid. Met andere
woorden: een machtsmodel met een negatieve exponent (voor remweg gelijk aan –1) en een
offset.
Geleidelijk en progressief
Sommige studies rapporteren echter wel een knik in het verband tussen ongevalsrisico en
stroefheid (zie Figuur 8). De vraag is echter of deze knik reëel is, of gebaseerd op een visuele
interpretatie van de gegevens, of een gevolg van statistische spreiding of modelkeuze.

Figuur 8 Relatie tussen nat ongevalsrisico en stroefheid voor Kentucky highways [8, verwijzend naar 19].

Het is fysisch het meest waarschijnlijk dat de toename van het ongevalsrisico geleidelijk,
maar wel progressief, verloopt bij afname van de stroefheid. Het is aannemelijk dat het
ongevalsrisico toeneemt met een toename van de benodigde remweg, terwijl de overige
omstandigheden gelijk blijven. Deze toename van de remweg, bij afname van de stroefheid,
verloopt geleidelijk en progressief. Dan is er dus ook geen omslagpunt. Verstoring van de
progressieve relatie tussen afnemende stroefheid enerzijds en toenemende remweg en
ongevalsrisico anderzijds door gedragsaanpassing valt niet te verwachten. Bestuurders
kunnen de stroefheid onder normale rijomstandigheden immers niet waarnemen.
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Effect van wegsituatie/ wegtype
Uit bovengenoemde studies blijkt onder andere dat er sprake is van grote spreidingen in
ongevalsrisico. Zo zijn er grote verschillen in ongevalsrisico’s tussen verschillende weg- of
situatiecategorieën. Deze verschillen hangen hoogstwaarschijnlijk voornamelijk samen met
de conflictkansen met andere verkeersdeelnemers. Maar ook met de energieverschillen
(massa en gekwadrateerd snelheidsverschil) tussen die deelnemers en de daaruit resulterende verschillen in stroefheidbehoefte. Ook de relatie tussen ongevalsrisico en stroefheid
verschilt waarschijnlijk tussen diverse weg- of situatiecategorieën. Naarmate de stroefheidbehoefte hoger is (door korte boogstralen en/of hogere conflictkansen met andere verkeersdeelnemers) is de invloed van stroefheid op het ongevallenrisico waarschijnlijk sterker.
Binnen een situatiecategorie bestaan echter nog grote verschillen in ongevalsrisico.

3.7
Recente RWS-inzichten (2013)
Aan de hand van een model kan Rijkswaterstaat beleidsafwegingen maken [20, 21].
De machtsfuncties en machtswaarden uit [12] zijn daarbij visueel gefit4) op de hiervoor in
Figuur 5 gegeven relatie tussen stroefheid en ongevalsrisico. Daarbij hanteren we twee
varianten:
• Machten –1, –1,5, –2,5, voor respectievelijk ASW-HR, AW-HR en WV+VW.
• Alle wegcategorieën met macht –1.
Bij het fitten is vooral gestreefd naar een goede fit over het stroefheidswaardenbereik van
0,45 tot 0,60. De gegevens van [17] zijn daar statistisch het meest betrouwbaar, omdat ze
gebaseerd zijn op veel wegvakken en ongevallen per stroefheidwaarde.

ong nat per 106 vtgkm

De resultaten staan in Figuur 9 en Figuur 10.
ZOAB

0.7

ASW VW ZOAB
AW HR ZOAB
ASW HR ZOAB
0.03 3 str–2.5
0.05 3 str–1.5
0.06 3 str–1

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

STR70
Figuur 9 Fit-gegevens Rijkswaterstaat met machtsmodel met machten –1, –1,5 en –2,5 voor verschillende
wegvakcategorieën.
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Uit de figuren blijkt dat zowel met de machten –1, –1,5 en –2,5 voor de verschillende
wegvakcategorieën als met de macht –1 voor alle wegvakcategorieën op het oog een goede
fit krijgt met de data. Voor verdere analyses dienen beide modellen als boven- en
ondergrensbenadering.
Deze modellen zijn niet bruikbaar in absolute zin (aantal ongevallen per miljoen voertuig
kilometers), vanwege de voortschrijdende ontwikkelingen in de verkeersveiligheid sinds
hiernaar onderzoek wordt gedaan. Zo nam het aantal verkeersongevallen de laatste decennia
sterk af, ondanks een toenemende verkeershoeveelheid. Dat geldt op rijkswegen gelijk voor
alle ernst-soorten van ongevallen (met doden, gewonden, of uitsluitend materiële schade).
Op het onderliggend wegennet is het beeld anders door een stijging van het aantal fiets
ongevallen op die wegen.
ZOAB

ongevallen op nat wegdek
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ASW HR ZOAB
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Figuur 10 Fit-gegevens Rijkswaterstaat met machtsmodel met macht –1 voor alle wegvakcategorieën.

Methode
Er is een methode ontwikkeld om deze modellen te gebruiken in relatieve zin, dus als verhoudingen van het ongevalsrisico als functie van de stroefheid. In combinatie met de stroefheidsverdeling en de werkelijke aantallen doden en zwaargewonden op dat areaaldeel, is
dan een analyse te maken van de verwachte verschuivingen in ongevalsaantallen door
verschuivingen in de stroefheidverdeling. Als de areaaldelen en de bijbehorende ongevallenaantallen kleiner zijn, neemt de statistische betrouwbaarheid van dergelijke analyses af.
Met deze systematiek is een schatting gemaakt van het aantal doden en ernstig gewonden op
wegvakken met een lage stroefheid op het HWN. Daarbij is gebruik gemaakt van (1) de in
Figuur 9 gegeven gemiddelde relatie tussen stroefheid en ongevalsrisico, zoals bepaald op
Nederlandse wegen. En van (2) de statistische verdeling van de stroefheid over het HWN,
zoals gemeten bij de jaarlijkse monitoring op de zwaarst belaste rijstrook. De resultaten van
de analyse zijn in Tabel 3 weergegeven.
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Tabel 3 Schatting van het aantal doden en gewonden op wegvakken met een lage stroefheid.

aantal hm baanlengte
aantal doden per jaar
aantal ernstige gewonden per jaar

hele areaal
autosnelweg en autoweg

gebied +/– 0,03
rondom de norm

meer dan 0,03
lager dan de norm

52.400

100%

2.000

3,5%

310

0,5%

77

100%

3,4

4,5%

0,6

0,84%

642

100%

28

4,5%

5,4

0,84%

Uit deze analyse blijkt dat circa 3,5 procent van het areaal van de zwaarst belaste rijstrook van
het HWN een stroefheid heeft met een kleine marge (+/– 0,03) rond de normwaarde.
Hier valt 4,5 procent van het aantal doden (circa 3,4 per jaar) en aantal ernstig gewonden
(circa 28 per jaar). Dat is 1,3 maal zoveel als verwacht op basis van de grootte van dit areaal.
Ook blijkt dat circa 0,5 procent van het areaal van de zwaarst belaste rijstrook van het HWN
een stroefheid heeft die meer dan 0,03 lager is dan de normwaarde. Hier valt 0,84 procent
van het aantal doden (circa 0,6 per jaar) en ernstig gewonden (circa 5,4 per jaar). Dat is
1,7 maal zoveel als verwacht op basis van de grootte van het areaal.

3.8
Aansprakelijkheid wegbeheerder
Nederland
In Nederland is op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek de wegbeheerder in
beginsel aansprakelijk voor een gebrek in de weg. Ongeacht de oorzaak van dat gebrek of het
feit dat de wegbeheerder van dat gebrek op de hoogte was (risicoaansprakelijkheid), zie
CROW-publicatie 185 [22]. Bij de zorg voor goed onderhoud gelden de normen van de
RWS-brochures.
Bij een geprotocleerde5) respons, proportioneel ten opzicht van de mate van onderschrijding, kan de juridische aansprakelijkheid worden beperkt, mits het protocol goed wordt
nageleefd. Politieke/juridische/maatschappelijke steun, bijvoorbeeld via het Platform
Wegmetingen van CROW, lijkt nodig voor eventuele wijziging van normen/respons.
Buitenlandse voorbeelden dienen hiervoor als motivering, bijvoorbeeld bij geleidelijke
risicovermeerdering (bij geleidelijke stroefheidvermindering) in plaats van sprongsgewijze
risicovermeerdering.
Duitsland
Volgens [23] is een wegbeheerder in Duitsland niet aansprakelijk bij een ongeval als gevolg
van een ontoereikende stroefheid, waarvan de wegbeheerder vooraf geen weet had of
redelijkerwijs had kunnen hebben. Dit wijkt af van de situatie in Nederland.
5
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Verenigd Koninkrijk
Net als in Nederland is de wegbeheerder in het Verenigd Koninkrijk aansprakelijk voor de
conditie van het wegennet. Bij nalatigheid kan de wegbeheerder worden aangeklaagd voor
“corporate manslaughter”. Als de stroefheid van een wegvak onder het “investigatory level”
zit, is het niet uitvoeren van onderhoud geen nalatigheid. Met als voorwaarde dat het niet
uitvoeren van onderhoud voortkomt uit een voldoende zorgvuldige invulling van de investigation. Oftewel: “investigation is a positive action, not ‘doing nothing’ (which would be
neglect of duties)”.

3.9
Beleid/strategie inzake stroefheid
Veel landen stellen minimum grenswaarden aan de stroefheid. Deze zijn toe te passen op
twee principieel verschillende wijzen, als interventiegrens of als onderzoekgrens.
• Bij onderschrijden van een interventiegrens (normwaarde) is het uitvoeren van een maatregel noodzakelijk: stroefheidscorrigerend (wegonderhoud), risicomitigerend (waarschuwingsborden en/of snelheidsbeperking), of een combinatie van beide. Afhankelijk van de
mate van onderschrijding gebruikt men hierbij eventueel verschillende responstijden.
• Bij onderschrijden van een onderzoekgrens is onderzoek naar de veiligheidssituatie op de
locatie verplicht. Afhankelijk van het onderzoek valt het besluit tot het wel of niet uitvoeren van een corrigerende of mitigerende maatregel. In dat laatste geval wordt de volgende
(jaarlijkse) meting afgewacht.
Een verkeerslichtmodel dient hierbij ter illustratie. Groen betekent boven elke onderzoeksof interventiegrens, geel betekent onder een onderzoekgrens, maar niet onder een interventiegrens, rood betekent onder een interventiegrens.
Nederland, Rijkswaterstaat
Tot 2012 hanteerde Rijkswaterstaat alleen interventiegrenzen (interventieniveau voor onderhoud, norm). Alhoewel er ook wel een waarschuwingsgrens bestond, leidde die niet structureel tot onderzoek.
Met de invoering in 2012 van het beheerdersoordeel voor de RWS Meerjarenplanning
Verhardingsonderhoud (MJPV) heeft Rijkswaterstaat twee grenzen: een onderzoeks- en
interventiegrens. De bovengrens van het beheerdersoordeel (0,03 boven de oude norm) is
een onderzoekgrens. De ondergrens van het beheerdersoordeel (0,03 onder de oude norm)
is een interventiegrens. Voor DBFM-contracten geldt echter nog steeds een harde interventiegrens. Het afwegingsproces van het beheerdersoordeel valt namelijk contractueel moeilijk over te dragen aan een opdrachtnemer.
In termen van het verkeerslichtmodel had Rijkswaterstaat tot 2012 (en sindsdien nog voor
DBMF-contracten) geen geel, alleen groen en rood. Sinds 2012 heeft Rijkswaterstaat voor de
MJPV zowel rood, geel als groen.
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Behalve Rijkswaterstaat hanteert de rest van Nederland formeel meestal de interventiegrens.
Hoewel er wegbeheerders zijn die daarmee flexibel omspringen en ongevallencijfers en
plaatselijke omstandigheden laten meewegen in hun besluit om onderhoud te plegen bij
een stroefheid onder de grenswaarde. Aan de waarschuwingsgrens wordt meestal niet veel
belang gehecht.
Duitsland
Het Duitse beleid inzake stroefheid staat beschreven in het Merkblatt Griff [23]. In Duitsland
hanteren ze voornamelijk de dwarsstroefheid, gemeten met een zogenaamd Side Way Force
(SWF) meetsysteem, de Duitse SKM (zie hoofdstuk 4 paragraaf 6). Er is sprake van drie verschillende meetsnelheden, afhankelijk van wegcategorie en verkeersituatie. Elke snelheid
hanteert één nieuwbouw-richtwaarde, één waarschuwingswaarde (Warnwert) en één
drempelwaarde (Schwellenwert), ongeacht het deklaagtype (open of dicht). Bij stroefheden
beneden de drempelwaarde is onderzoek noodzakelijk, maar zijn maatregelen niet verplicht.
Als de stroefheid in de praktijk 0,07 beneden de drempelwaarde komt, nemen ze deze maatregelen echter vaak wel.6)
Stroefheidsmetingen zijn onderdeel van de meeste aanleg/onderhoudscontracten van
wegen. Voor Bundesfernstrassen (meestal >50 km/u) wordt de stroefheid ook regelmatig
gemonitord als onderdeel van de toestandsopname bij onderhoudsplanning.
Verenigd Koninkrijk
De Design Manual for Roads and Bridges van de Highways Agency [24] en de aanvulling daarop [25] beschrijven in onderdeel HD 28/04 het Engelse beleid voor stroefheid. Net als in
Duitsland meet Engeland de dwarsstroefheid met een zogenaamd Side Way Force (SWF)
meetsysteem, de Engelse SCRIM (zie hoofdstuk 4 paragraaf 6). Dit beleid is in de vigerende
vorm gebaseerd op uitgebreide verkeersveiligheidsanalyses, beschreven in onder andere [11].
Doel van de Engelse methodiek is risicoharmonisatie over het gehele wegennet met betrekking tot ongevallen waarbij stroefheid een rol speelt. De SCRIM monitort jaarlijks het hele
hoofdwegennet, waarna een seizoensgecorrigeerde karakteristieke stroefheid volgt.
De verschillende wegvakcategorieën kennen verschillende richtwaarden, afhankelijk van
de stroefheidsbehoefte.
Deze richtwaarden zijn onderzoekgrenswaarden (investigatory levels). Bij onderschrijding
hiervan zijn (onderhouds- of verkeers-) maatregelen niet onmiddellijk noodzakelijk, maar
wel nader onderzoek. Bij de vaststelling van het investigatory level per wegvak kan de weg
beheerder meestal een keuze maken uit enkele aaneensluitende klassen, zoals aangegeven
in Tabel 4.

6
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Tabel 4 Investigatory levels voor verschillende wegvakcategorieën in de UK, gebaseerd op
karakteristieke meetwaarden van de SCRIM [naar 24].
SCRIM 50 km/u zomer gemiddeld

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

autosnelweg
dubbelbaans weg,
buiten kruisingsgebieden
dubbelbaans weg,
boogstraal < 500m
enkelbaans weg,
buiten kruisingsgebieden
enkelbaans weg,
boogstraal < 500m
nabij en op kruisingsgebieden,
en naderingsgebieden rotondes

Ongevallenanalyse
Belangrijk element in het onderzoek bij onderschrijding van het investigatory level is een
ongevallenanalyse. Vinden op het wegvak relatief meer ongevallen plaats dan op een soortgelijk wegvak? Gebeurt een hoger dan gemiddeld deel van de ongevallen in natte omstandigheden? Vond er minstens één slipongeval plaats? Dan is een maatregel gerechtvaardigd om
een toename van ongevallen te voorkomen. Ook wanneer de aard van het wegvak en de eisen
van weggebruikers daarom vragen.
Is dat niet het geval dan is een maatregel niet noodzakelijk en is het wachten op de volgende
(jaarlijkse) meting. Een reden om de onderzoekgrens voor de betreffende locatie te verlagen,
is wanneer maatregelen bij herhaalde onderschrijding en na onderzoek bewust achterwege
blijven. Bij het invoeren van een stroefheidsverhogende maatregel worden op korte termijn
waarschuwingsborden geplaatst.
Het Verenigd Koninkrijk kent alleen de bovenbeschreven onderzoekgrenzen, geen interventiegrenzen. De wegbeheerder heeft dus geen formele verplichting om maatregelen (stroefheidsverhoging en/of verkeersmaatregelen) te treffen, ongeacht hoe laag de stroefheid is.
In de praktijk worden er bij stroefheidswaarden, lager dan 0,10 onder het investigatory level,
meestal wel binnen een jaar maatregelen uitgevoerd.
Overige Europese landen
Overige landen in Europa gebruiken meestal alleen een interventiegrens. De hardheid waarmee men omgaat met een onderschrijding van de grens, verschilt echter van land tot land.

auteur: Jacob Groenendijk
met inhoudelijke bijdragen van: Erik Vos en Paul Schepers
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4
Meten van
stroefheid
levensduur
aanvang
droog
nat

4.1
Inleiding
Om veilig over een weg te rijden moet het wegdek voldoende stroef zijn. Dit is nodig om de
horizontale krachten op te vangen, die bij voertuigbewegingen (optrekken, remmen en
sturen) in het contactvlak band en wegdek optreden.
Stroefheid nat wegdek
Na de start van het aanleggen van rijkswegen rond 1930, begon Rijkswaterstaat al snel met
het meten van de stroefheid van het wegennet. Het testen gebeurde onder natte omstandigheden, omdat de stroefheid dan lager is dan op de droge weg. De natte stroefheid is maat
gevend voor de veiligheid en het vastleggen van de minimale normen. Lees meer hierover in
hoofdstuk 3.
Stroefheid droog wegdek
In Nederland worden sinds 1990 veel open deklagen toegepast, zoals Zeer Open Asfalt Beton
(ZOAB). In het eerste jaar na aanleg is een situatie met een blokkerend wiel op een droog
wegdek ook maatgevend. Uit metingen bleek dat de remweg op nieuw droog ZOAB veel langer was dan die van een (afgestrooide) droge dichte deklaag. Nederland heeft hierdoor ook
een methode voor het meten van stroefheid van een droog wegdek ontwikkeld: de droge
remvertraging met een remproef. Bij een noodstop vanaf 80 km/u bepaalt deze methode de
remvertraging. Sinds 2014 is ook een methode beschikbaar om de remvertraging onder
verkeer te meten.
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Standaardiseren
Afgelopen decennia zijn de meetmethoden verder verbeterd. Ook hebben andere landen
meetmethoden ontwikkeld. Vanaf 1990 wordt gekeken naar mogelijkheden om al deze
verschillende methoden te standaardiseren of harmoniseren.
Aan bod komen:
4.2 De meetmethode voor natte stroefheid in Nederland
4.3 Nauwkeurigheid van een enkelvoudige meting van natte stroefheid
4.4 Meetmethoden voor de remvertraging van droge nieuwe deklagen
4.5 De nauwkeurigheid van de meting van de droge remvertraging
4.6 State of the art voor harmonisatie van de meetmethoden
4.7 Andere meetmethoden
4.8 Literatuur

4.2
De meetmethode voor natte stroefheid in Nederland
Periode 1933 – 1958

In Nederland bepalen we de natte stroefheid van de rijkswegen al sinds 1930 met behulp van
zelfontwikkelde meetsystemen. Tot ongeveer 1959 werden de metingen uitgevoerd met een
meetsysteem dat ontwikkeld was door Rijkswaterstaat en het laboratorium voor
Verbrandingsmotoren van de Technische Hogeschool te Delft (Figuur 1). Het principe was
een blokkerend meetwiel met een geprofileerde band op een nat wegdek bij een meetsnelheid van 20 km/u. [1]
Periode 1959 – 1977

Om een goed landelijk beeld te krijgen van de natte stroefheid startte in 1954 het periodiek
monitoren van het rijkswegennet. Al snel bleek het gebruikte meetsysteem met een blokkerend meetwiel niet geschikt voor het uitvoeren van veel metingen over een langere lengte.
Reden voor het ontwikkelen van een meetsysteem waarbij het meetwiel met een constante
vertraging over het wegdek sleept. In 1959 is de introductie van het nieuwe meetsysteem, de
zogeheten RWS-Stroefheidsmeter.

Figuur 1 Stroefheidsmeetsysteem 1933 – 1958.
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RWS-Stroefheidsmeter

Dit systeem bestaat uit een voertuig met verwerkingsapparatuur en een aanhanger met een
meetwiel. Het meetwiel is via een vertragingskast verbonden met (één van) de draagwielen
van de aanhanger, die het meetwiel dwingen te draaien met 86% langsslip. De draaisnelheid
van het meetwiel bedraagt dan 14% van het draagwiel. Het meetwiel heeft een geprofileerde
Vredesteinmeetband en is verticaal belast met een gewicht van 200 kg. Voor het meetwiel
wordt water gespoten. De reden hiervoor is dat de stroefheid op een nat wegdek lager is dan
op een droog wegdek. En dat is maatgevend voor de veiligheid. Tijdens het meten wordt de
horizontale wrijvingskracht gemeten. Het quotiënt van horizontale wrijvingskracht en verticale belasting is de natte wrijvingscoëfficiënt of natte stroefheid. De standaard meetsnelheid
bedraagt 50 km/u. Het meetwiel is in het midden van de aanhanger gemonteerd. Tijdens een
meting rijden de rechterwielen van het trekkende meetvoertuig en van de meetaanhanger op
de kantstreep of zelfs iets rechts daarvan.
Periode van 1978 tot heden

Vanaf 1978 past de RWS-Stroefheidsmeter een ongeprofileerde meetband toe, die door de
PIARC in 1975 is ontwikkeld en gestandaardiseerd. Jaren later komt deze RWS-methode in de
Standaard RAW als Proef 150.
In 2010 gaat de standaard meetsnelheid omhoog naar 70 km/u, wordt een gecombineerde
seizoens- en temperatuurcorrectie ingebouwd en maakt de referentieband uit 1975 plaats
voor de PIARC-band uit 1998. Deze gewijzigde aanpak staat in de RAW 2010 als Proef 72.
Figuur 2 toont het huidige meetsysteem [2]. Zowel Proef 150 als Proef 72 beschrijven een
proef die in enkelvoud wordt uitgevoerd. Alle wijzigingen aan de meetmethode sinds 1978
staan vermeld in Tabel 1.

Figuur 2 De RWS-Stroefheidsmeter: het standaard meetsysteem voor natte stroefheid voor alle wegen in Nederland
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Tabel 1 Wijzigingen aan de meetmethode sinds 1978.
Jaar
1978

Wijziging

Gevolg voor methode

PIARC 1975 band

nieuwe stroefheidsnormering op basis van PIARC 1975 band

1979

eenzijdige aandrijving

correctie van meetwaarden

1989

PIARC 1984 band

correctie van meetwaarden

1993

PIARC 1988 band

geen wijzigingen

1995

PIARC 1994 band

correctie voor open deklagen gewijzigd

2003

PIARC 1998 band

geen wijzigingen

2010

PIARC 2010 band
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Aanschaf van een nieuw type meetsysteem
Vanaf 1990 zijn de mogelijkheden onderzocht voor de aanschaf van een nieuw type meet
systeem. Belangrijkste aanleiding hiervoor was de wens om een systeem te bezitten, dat
zowel de natte als droge stroefheid (aanvangsremvertraging van open deklagen) kan meten.
Passend bij de veranderde rol van Rijkswaterstaat, viel de keuze op een op de markt verkrijgbaar systeem. Daartoe zijn vergelijkende onderzoeken uitgevoerd, namelijk in 1993 met de in
Engeland ontwikkelde Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) en
in 1996 ook met Duitse, Deense en commerciële meetsystemen. Deze onderzoeken staan
kort beschreven in paragraaf 4.6.
Een nieuw meetsysteem moet onder meer voldoen aan de volgende eisen:
• Mogelijkheid tot het meten met 100% slip (geblokkeerd meetwiel) voor nieuwe open
deklagen.
• Mogelijkheid tot het meten met 86% slip vanwege de continuïteit met het bestaande
systeem.
• Mogelijkheid tot het meten van de volledige slipcurve voor onderzoek. Eenvoudig kunnen
meten in het linkerspoor of tussen de rijsporen, zonder de linker rijstrook te bezetten.
Ook is het noodzakelijk om de macrotextuur te kunnen meten.
ROAR
Op grond van een marktonderzoek is geconcludeerd dat één meetsysteem aan deze eisen
voldeed: de ROAR van de Noorse firma Norsemeter. De directie van Rijkswaterstaat Dienst
Weg- en Waterbouwkunde (DWW) besloot daarop tot de aanschaf van twee ROARmeetsystemen en montage daarvan op een Scania vrachtauto. Het meetsysteem is in 2003
geleverd en in 2004 geïmplementeerd.
Figuur 3 toont het meetsysteem na voltooiing.
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Figuur 3 ROAR stroefheidmeetsysteem van Rijkswaterstaat

In vergelijking met de RWS-Stroefheidsmeter genereerde de ROAR vergelijkbare stroefheidswaarden bij metingen met 70 km/u. Bij herhaling was het wel iets slechter. Bij 50 km/u bleek
er geen goede correlatie te zijn.
Vanaf 2005 is het meetsysteem ingezet voor de jaarlijkse monitoringsmetingen bij 70 km/u
(de voorselectiemetingen). Sinds het najaar van 2009 voeren commerciële meetbedrijven
het merendeel van de 70 km/u metingen uit. Rijkswaterstaat verrichtte slechts voor enkele
districten nog tot medio 2010 metingen met de ROAR. Het idee om van de ROAR de standaardconfiguratie bij Rijkswaterstaat te maken verviel, omdat de fabrikant failliet ging en de
toekomst van de ROAR daarmee onzeker werd. In 2011 is de ROAR buiten gebruik genomen.
Seizoens- en temperatuureffect (1999 - 2009)
In 1999 voerde KOAC-WMD, één van de commerciële meetbedrijven, in opdracht van
Rijkswaterstaat DWW, een onderzoek uit naar de invloed van het seizoenseffect op natte
stroefheidswaarden. Hieruit blijkt dat een toename van de wegdektemperatuur met 10 graden een verlaging van de natte stroefheid met 0,015 geeft. Een afname van 10 graden geeft
een gelijke stroefheidsverhoging. In het toegestane meetbereik van 2 tot 45 graden betekent
dit een maximaal verschil van 0,066. [3]
In 2009 stelde Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) [4] een model op om het
effect van seizoen en temperatuur te corrigeren. Dit model bestaat uit een sinusvormige
correctie met een amplitude van 0,022. De grootste correcties vinden plaats eind januari
(–0,022) en eind juli (+0,022).
Vanaf 2010 wordt deze gecombineerde seizoens- en temperatuurcorrectie op de meetwaarden toegepast. De meetresultaten zijn daardoor minder afhankelijk van de periode in het
jaar waarin de meting is uitgevoerd.
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Door KOAC-NPC (na een fusie de nieuwe naam voor KOAC-WMD) is onderzocht of dit effect
ook voor metingen bij opleveringscontrole meegenomen moet worden [5]. Aangezien het
effect bij nieuwe deklagen klein was, is in de RAW Proef 72 deze correctie alleen voorgeschreven voor wegdekken ouder dan één jaar.
Methode 2010
De methode voor het beoordelen van de natte stroefheid van rijkswegen is per 1 september
2009 op onderdelen aangepast, zie [6]. Het betreft de volgende drie wijzigingen in de
meetmethode:
• Een verhoging van de standaard meetsnelheid van 50 km/u naar 70 km/u.
• Een andere meetschaal door het kiezen van een andere referentie voor de meetband.
• Toepassing van een gecombineerde seizoens- en temperatuurcorrectie.
De wijzigingen van meetsnelheid en meetschaal resulteren in andere meetwaarden. Ter compensatie is daarom een getalsmatige aanpassing van de normwaarde doorgevoerd. Hierbij bleek
het noodzakelijk om de normwaarde te differentiëren naar meetsnelheid en deklaagtype.
Het totaal leidt tot een gelijkblijvende beoordeling van het veiligheidsniveau van een wegdek,
vergeleken met de methode die voorheen werd toegepast. Zie voor meer informatie [6].
De gewijzigde meetmethode en aangepaste normwaarden voor de natte stroefheid is aangeduid met methode 2010. Voor andere wegbeheerders, zoals provincies en gemeenten, zijn
deze wijzigingen opgenomen in de Standaard RAW-Bepalingen 2010. Door een hernummering van alle proeven is het proefnummer gewijzigd in Proef 72.
Natte stroefheid op basis van meervoudige metingen
Bij de introductie van de methode 2010 ontstonden enkele problemen, waardoor
Rijkswaterstaat een nieuwe methodiek heeft ontwikkeld. Deze nieuwe methode is transparant, betrouwbaar en maakt gebruik van een gecontroleerd proces.
Besloten is om af te stappen van het concept van enkelvoudig uitgevoerde metingen. Voor de
periodieke monitoring is de StroefheidsIndex (SI) ontwikkeld, die gebruik maakt van meerdere beschikbare historische metingen conform Proef 72, zie hiervoor verder hoofdstuk 5.
Voor contractsituaties is de Actuele Stroefheidscore (AS) ontwikkeld. Deze maakt gebruik van
twee kort achter elkaar uitgevoerde metingen conform Proef 72, zie hiervoor hoofdstuk 6.
Marktsituatie
Aanvankelijk was Rijkswaterstaat de enige partij die over twee meetsystemen beschikte om
de natte stroefheid te meten. Rond 1985 stelde een marktpartij, de Wegmeetdienst (nu KOACNPC), drie meetsystemen (aanhangers) en twee trekkende voertuigen beschikbaar. In 2006
kwam er een tweede marktpartij bij: Aveco de Bondt met twee meetsystemen en één trekkend voertuig. Beide partijen namen veel van de productiemetingen van Rijkswaterstaat
over. Zij meten ook voor provincies, gemeenten en aannemers.
Sindsdien treedt Rijkswaterstaat op als houder van de methode. Zij stelt de specificaties vast
en controleert de kwaliteit van de meetsystemen van de marktpartijen. Ook heeft
Rijkswaterstaat de regie op de levering en acceptatie van nieuwe meetbanden.
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Overgang naar meetmethode met scheefgeplaatst wiel (Sideway Force) per 2017
In 2012 startte opnieuw een onderzoek naar de mogelijke overgang naar een nieuw meet
systeem. Rijkswaterstaat signaleert namelijk een risico op de lange termijn voor het operationeel houden van de huidige methodiek van natte stroefheidsmeting in Nederland.
Dat komt doordat gespecialiseerde RWS-fte’s de komende jaren uittreden. Daarnaast is het
geringe aanbod van meetbedrijven vanuit concurrentieoverwegingen een bezwaar.
Harmonisatie en standaardisatie op Europees niveau kunnen hierin verandering brengen.
Een eventuele nieuwe meetmethode hoeft niet per se een goede relatie met de remvertraging te hebben. Deze eis bleek te streng. Alleen Nederland stelde deze eis, daarom heeft de
markt nooit systemen ontwikkeld die hieraan voldoen. Door het loslaten van deze eis komen
meerdere meetsystemen in aanmerking, die op de markt verkrijgbaar zijn, zoals de eerder
onderzochte SCRIM.
Begin 2013 is een verkenning uitgevoerd. Op basis van deze verkenning is besloten een nader
onderzoek uit te voeren naar twee varianten. Een verbetering van het huidige meetsysteem
(vooral van de temperatuurcorrectie), of de overstap naar een meetsysteem met scheef
geplaatst wiel (Engelse SCRIM of Duitse SKM). Hiervoor is een pilot uitgevoerd met de Duitse
SKM, een risicosessie gehouden en een business case opgesteld.
De besluitvorming voor het overgaan naar een ander meetsysteem lag bij het Bestuur van
Rijkswaterstaat vanwege de veiligheidsrelatie en de impact op contracten met marktpartijen.
Op 29 augustus 2014 stemde het Bestuur in met een overstap naar een meetsysteem volgens
het principe van Sideway Force (scheefgeplaatst wiel). Het Bestuur gaf opdracht de transitie
voor alle toepassingen voor rijkswegen per 2017 voor te bereiden.
Statische meetmethode met SRT
Voor natte stroefheidsmetingen in een laboratorium bestaat een speciaal, draagbaar apparaat: de Skid Resistance Tester (SRT), zie Figuur 4. Het meet vooral de natte stroefheid van
vloeren en straatklinkers. Toepassing van dit apparaat op een weg is ook mogelijk.
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Figuur 4 Skid Resistance Tester (SRT).

Het apparaat bestaat uit een slinger met een rubber blokje. De uitvoering van de proef gaat
als volgt. Plaats het apparaat op het wegdek. Draai de slinger omhoog tot in horizontale
stand. Houd hem daar vast. Een aanwijzer wijst recht omlaag. Laat de slinger, na het nat
maken van het wegdek, los. De slinger glijdt over het wegdek en gaat aan de andere kant
omhoog. Hierbij neemt hij de aanwijzer mee, die daarmee de hoogste stand die de slinger
bereikt aangeeft. Hoe gladder de weg, hoe hoger de slinger komt en hoe lager de af te lezen
SRT-waarde bedraagt.
Bij toepassing van de SRT op een weg gaat het meestal om het meten van de natte stroefheid
van markeringen. Incidenteel meet men ook de natte stroefheid van de wegverharding.
Daarbij kan de SRT de natte stroefheid in zowel langs- als dwarsrichting meten, wat van
belang is in bochten.
De SRT-waarde geeft een indicatie voor de natte stroefheid van de weg, voornamelijk bij lage
snelheden (circa 10 km/u). Een sterke correlatie tussen SRT en natte stroefheidsmeting is
nooit gevonden.
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4.3
Nauwkeurigheid van een enkelvoudige meting van natte
stroefheid
Inleiding
In 2012 voerden Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft in het samenwerkingsverband Infraquest
onderzoek uit naar de modelvorming en nauwkeurigheid van stroefheidsmetingen op basis
van beschikbare literatuur en aanvullende experimenten. In [7] zijn de resultaten gepubliceerd. De hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten zijn hier weergegeven, aangevuld met
resultaten van ander relevant onderzoek.
Model natte stroefheidsmetingen
Natte stroefheidmetingen staan beschreven in onderstaand vereenvoudigd model:
S(t0) = S(t) + Fi Pi (t) + e(1)
Waarin:
S(t0):	de gestandaardiseerde natte stroefheid van een wegvak op tijdstip t0.
S(t):	gemeten natte stroefheid op tijdstip t.
Fi Pi (t):	gemodelleerde correcties op de natte stroefheidsmeting als functies Fi van parameters
Pi op tijdstip t.
e:	niet gemodelleerde restterm.
Toelichting van de formule

De natte stroefheid wordt gecorrigeerd naar een gestandaardiseerde toestand op tijdstip t0.
Voor de omgevingsparameters die de meting beïnvloeden zijn referentiewaarden aangenomen. De correctie naar een standaard referentietoestand maakt de onderlinge vergelijking
van de natte stroefheid, gemeten onder verschillende omstandigheden, mogelijk.
Gecorrigeerd wordt voor de gemodelleerde invloeden op de gemeten natte stroefheid.
In Proef 72 van de Standaard RAW vindt bijvoorbeeld een seizoenscorrectie op de metingen
plaats. Variatie in de jaarcyclussen van de natte stroefheid van de weg (en temperatuur)
worden daarmee gemodelleerd naar referentietijdstip t0. Andere mogelijke correcties
betreffen bijvoorbeeld bandcorrectie en actuele temperatuurcorrecties.
Restterm

Niet alle systematische afwijkingen in de metingen worden gecorrigeerd. In Proef 72 is
bijvoorbeeld geen sprake van een actuele temperatuurcorrectie. Alle niet, onvolledig of
foutief gemodelleerde invloeden maken deel uit van de restterm e. Daarbij zijn er ook nog
invloeden van eventuele variaties in dwarspositie of weersafhankelijke vervuiling van het
wegdek. Alle waarnemingen met een beperkte nauwkeurigheid dragen ook bij aan de restterm e. In de restterm zijn dus zowel systematische invloeden op de natte stroefheids
metingen als normaal verdeelde meetruis terug te vinden. Dit onderscheid is van groot
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belang in de beoordeling van de nauwkeurigheid van natte stroefheidsmetingen en de opzet
van experimenten om de invloed van omgevingsparameters te modelleren.
Uit onderzoek blijkt dat de bandtemperatuur en de bandeigenschappen zoals hardheid en
profieldiepte de grootste invloed hebben op de natte stroefheidmetingen.
Invloed van bandtemperatuur
De temperatuur van de meetband is van invloed op de gemeten natte stroefheidswaarde.
Tijdens een meting is een constante bandtemperatuur het streven, zowel aan het oppervlak
(door bandkoeling) als in de band (door voldoende insleeplengte voor aanvang van de
meting). Desondanks treden variaties in de natte stroefheid op door temperatuurvariaties, in
de orde van 0,002 per graad Celsius in omgevingstemperatuur. Zonder correcties van de
meettemperaturen leidt dat tot een maximale afwijking van 0,06. Duitsland voert bijvoorbeeld om deze reden op de SKM-metingen een temperatuurcorrectie uit.
Ringonderzoeken

In Proef 72 is sprake van het uitvoeren van een gecombineerde seizoens- en temperatuur
correctie. In vergelijkende metingen zijn door de jaren heen op dezelfde vakken ringonderzoeken uitgevoerd met de meetsystemen. Hieruit is een sinusvormige modellering geschat
voor de gemiddelde variatie van de natte stroefheid door het jaar. De amplitude hiervan
bedraagt 0,022 [4]. De variatie in temperatuur van dag tot dag wijkt af van de gemiddelde
temperatuur over de jaren heen. Dat is niet gemodelleerd.
Temperatuurcorrectie

De temperatuurcorrectie is een benadering van de complexe relatie tussen de geobserveerde
natte stroefheid en de temperatuur. De ongeprofileerde PIARC-band van Proef 72 is op ZOAB
in een eindige elementensimulatie onderzocht. In [8] is te zien welke relatie er bestaat
tussen de gemeten natte stroefheid onder meetomstandigheden en respectievelijk wegdektemperatuur, luchttemperatuur en temperatuur in de band. Er is gekeken naar de variatie in
hysterese-wrijving als gevolg van het opwarmen van de band. In navolgende figuren 5, 6 en 7
is deze relatie weergegeven. Het is aannemelijk dat bij 70 km/u vooral de variatie in hysterese-
wrijving bepalend is voor het temperatuureffect.

Stroefheid op rijkswegen | 85

coefficient of friction

vorige weergave

0,5

ambient temperature: 20 ºC
CAT: 35 ºC

0,45
0,4
0,35
Tire speed = 70 km/h + 86% slip
0,3
0

10

20

30

40
50
60
pavement temperature (ºC)

coefficient of friction

Figuur 5: Natte stroefheid als functie van verhardingstemperatuur [8].
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Figuur 6: Natte stroefheid als functie van luchttemperatuur [8].
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Figuur 7: Natte stroefheid als functie van temperatuur lucht in de band [8].
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De gerapporteerde effecten zijn in lijn met de temperatuureffecten zoals die bijvoorbeeld uit
Duits onderzoek naar voren komen [9], en die als correctie dienen in de Duitse norm voor
natte stroefheidsmetingen, namelijk 0,002 per graad Celsius luchttemperatuur en 0,0012 per
graad Celsius watertemperatuurvariatie.
Aanbevolen wordt de modellering verder te onderzoeken en de bandtemperatuur ook
inwendig te gaan meten. Zo is de invloed van de temperatuurvariatie van de band op de natte
stroefheidsmeting beter te modelleren.
Continu meten

In [10] wordt onderzoek uitgevoerd naar het vermeende effect van het continu meten op de
natte stroefheidswaarden. Immers bij continu meten blijft de band opwarmen door de ontwikkelde wrijvingswarmte. Er is een vergelijking gemaakt tussen het continu meten van een
traject door afwisselend twee kilometer wel en niet te meten. De gevonden verschillen waren
in dit onderzoek niet significant, waardoor dit bij de uitvoering van de metingen is losgelaten. Kennelijk wordt er een grens bereikt in het opwarmen van de band bij het continu
meten die niet sterk afwijkt van de temperatuur bij het discontinu meten.
Invloed van bandeigenschappen
Rubbersamenstelling en opbouw van de meetband zijn van invloed op het niveau van de
natte stroefheidsmeting. Daarom zijn er gestandaardiseerde meetbanden. Bij de ingebruikname van een nieuwe serie PIARC-meetbanden in Nederland worden deze uitgebreid
vergeleken met de huidige serie. Als de verschillen met de vorige serie te groot zijn, vindt
eventueel een correctie op de gemeten natte stroefheidswaarden plaats.
Binnen productseries kunnen ook verschillen bestaan tussen meetbanden. Om deze reden
test Duitsland of een bandexemplaar voldoet aan de kenmerken van hardheid en veerkracht,
voordat ze deze feitelijk in gebruik nemen. In een ringonderzoek vergelijkt Nederland maandelijks de meetbanden met elkaar. Op hetzelfde traject mogen zij maximaal 0,02 van het
gemiddelde meetniveau van de deelnemende meetbanden afwijken. Afwijkingen tot maximaal 0,04 tussen banden komen incidenteel voor en zijn hiermee te voorkomen.
Aanbeveling voor de bandeigenschappen
In [7] luidt de aanbeveling voor de bandeigenschappen:
“Er is veel onzekerheid over het meten van de bandhardheid en de bandprofieldiepte, daarom is er een goede standaardmeetmethode nodig. In de praktijk dienen de vergelijkende
metingen om een band voor de komende periode goed of af te keuren. Het draait hierbij om
de prestatie van de band ten opzichte van andere banden. Indien de bandhardheid met een
goede meetmethode is te bepalen en er vertrouwen is in het resultaat, dan is een band met
deze parameter goed of af te keuren. Vergelijkende metingen zijn dan niet meer nodig.
In de vergelijkende metingen zeggen bandhardheid en bandprofieldiepte iets over de bandeigenschappen. Deze twee parameters geven veel informatie over de relatie tussen band en
stroefheid. Mits deze goed gemeten worden en er dus vertrouwen is in de meetmethode en
de meetresultaten. Bandhardheid en -profieldiepte bepalen de bandverschillen niet geheel,
maar wel aantoonbaar voor een belangrijk deel. Daarin zijn deze parameters betrouwbaarder
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en beter geschikt voor het beoordelen van de prestatie van de meetband dan de vergelijkende metingen. Indien goed gemeten kan er voor deze parameters gecorrigeerd worden.”
De voorgestelde praktijk lijkt veel op de manier van borging van het meetniveau van de meetbanden in Duitsland.
Nauwkeurigheid natte stroefheidsmetingen
Uit bovenstaande blijkt dat niet gemodelleerde invloedsfactoren een grote invloed hebben
op het niveau van de natte stroefheidsmeting. Naast het zo goed mogelijk modelleren van
invloeden kunnen bepaalde meetstrategieën storende effecten elimineren. Zo nemen de
Engelsen, in de monitoring van het hoofdwegennet, het gemiddelde van drie metingen: net
voor, tijdens en net na de zomer. Hiermee zijn temperatuur- en seizoenseffecten zonder hiervoor te corrigeren nauwelijks van invloed. Het laagste jaarniveau (in de zomer) dient daarbij
als referentie, wat goed aansluit bij het veiligheidsdoel van de natte stroefheidsmetingen.
Restterm

De restterm e uit uitdrukking (1) is een maat voor het niet gemodelleerde deel van de systematische afwijkingen en een willekeurige component.
Bij het beschrijven van de nauwkeurigheid van de natte stroefheidsmetingen uit herhaalde
waarnemingen, wordt gebruik gemaakt van de standaarddeviatie (of de daarvan afgeleide
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid). Het dient als maat voor de willekeurige spreiding
die een normale verdeling volgt. Uitgevoerde metingen, onder variatie van de van invloed
zijnde omgevingsparameters, geven een beeld van de systematische afwijking. In de praktijk
is deze afwijking moeilijk betrouwbaar vast te stellen, omdat deze niet gemodelleerd is.
De meetstrategie wordt vaak zo ingericht dat de niet gemodelleerde invloeden beperkt blijven. Zie bijvoorbeeld de Engelse aanpak van de netwerkmonitoring.
Kwaliteitscontrole
Over de meetseizoenen is met ingang van 2011 door Rijkswaterstaat een systematische kwaliteitscontrole op de productie van de MJPV natte stroefheid uitgevoerd. Het betreft de volgende typen controles:
1	Per district drie trajecten van 5 kilometer hermeten met RWS-apparatuur en de verschillen
per 100-metervak met de productie van het meetbedrijf beoordelen. Dit betreft ongeveer
5% van het gemeten areaal.
2	Per district de verschillen met de voorgaande productiejaargang per 100-metervak
beoordelen.
3	Per district de verschillen tussen indexmeting (de hermeting van lage vakken door het
meetbedrijf in de productie met het tijdverschil van maximaal enkele weken en een andere
meetband) en de eerste meting beoordelen. Gemiddeld ongeveer 5%.
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Standaarddeviaties
De uit 3 berekende standaarddeviaties van een enkelvoudige stroefheidsmeting op een
100 metervak onder de geschetste reproduceerbaarheidcondities over het hele areaal variëren over de meetjaren 2011 tot en met 2013 tussen 0,022 en 0,027 met een gemiddelde van
0,023.
Op districtsniveau is de variatie groter: van 0,008 tot 0,046 met een gemiddelde van 0,023
waarbij ongeveer 95% van de districten onder de 0,03 blijft.
Het betreft de standaarddeviatie onder de geschetste reproduceerbaarheidscondities.
Onder herhalingscondities worden veelal standaarddeviaties binnen 0,01 gerealiseerd.
De systematische afwijkingen uit de controlemetingen onder 1 laten landelijk verschillen
over de meetseizoenen zien tussen productiemeting en controlemeting van 0,028, 0,01 en
0,011. Per district bestaat een grotere variatie. Deze verschillen drukken niet de verschillen
uit met de werkelijke natte stroefheid. Het is het systematisch verschil tussen twee onafhankelijke sets van metingen op dezelfde vakken. De werkelijkheid ligt daarbij in het midden of
daarbuiten.
Onnauwkeurigheid in de metingen kunnen ten onrechte tot het uitvoeren van maatregelen
leiden. De stroefheidsindex en het beheerdersoordeel in de MJPV-advisering dempen die
onnauwkeurigheid in hoge mate, waardoor de advisering verbetert.
Stabiliteit meetschaal
Het is belangrijk dat de meetmethode over de jaren heen stabiel is. Veranderingsprocessen in
het wegdek leiden tot werkelijke variaties in natte stroefheid. En veranderingen in de natte
stroefheidmeting kunnen tot schijnbare variaties in natte stroefheid leiden. Ongrijpbaar
hierbij is de gestage veroudering van de gebruikte meetbanden, tussen het jaar van productie
en het jaar van gebruik, waardoor de meetwaarden in het algemeen afnemen (bij feitelijk
gelijkblijvende natte stroefheid). In het verleden is met deze sluipende daling geen rekening
gehouden. Wel is enkele malen (omlaag) gecorrigeerd voor de sprongsgewijze stijging van de
meetwaarde bij een overgang op een nieuwe generatie (productiejaar) meetbanden, dus van
een “oude” naar een “jonge” meetband. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de gecorrigeerde
meetwaarden eigenlijk te laag waren. Of de huidige normwaarden zijn effectief circa 0,03 tot
0,05 strenger dan de normwaarde uit 1978.
Normwaarden
In 1978 is 0,38 vastgelegd als interventiewaarde voor de natte stroefheid, gemeten met een
ongeprofileerde PIARC-band bij 50 km/u en 86% slip. Sindsdien is het meetsysteem eenmaal
iets gewijzigd. Een aantal keer is overgeschakeld op een nieuwe generatie (productiejaar)
meetbanden. Daarbij is driemaal (1979, 1989, 1995) een (cumulatieve) correctie op de nieuwe
meetwaarden aangebracht, om aansluiting te behouden bij de meetwaarden van voor de
overgang [1]. Het netto-effect daarvan is dat tussen 1995 en 2010 de meetwaarden overwegend omlaag zijn gecorrigeerd, voordat ze getoetst werden aan de grenswaarde. In 2010 stapte Rijkswaterstaat over op een nieuwe meetsystematiek, waarbij ook normwaarden van
70 km/u zijn vastgesteld. Daarbij zijn de correcties uit de meetwaarde gehaald en overgeStroefheid op rijkswegen | 89
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bracht naar de normwaarden. Sindsdien gelden normwaarden bij 50 km/u van 0,44 voor
dichte deklagen (gebaseerd op DAB) en 0,45 voor open deklagen (gebaseerd op ZOAB).
Bij 70 km/u bedragen de normwaarden 0,39 voor dichte deklagen en 0,42 voor open
deklagen.

4.4
Meetmethoden voor de remvertraging van droge nieuwe
deklagen
Droge remvertraging met de remproef
Begin jaren negentig werden open deklagen (ZOAB) voor het eerst op grote schaal toegepast
en kwam een specifiek stroefheidsprobleem op een droog wegdek aan het licht. Tijdens een
noodremming met blokkerende wielen, zie Figuur 8, op een nieuw ZOAB-wegdek bleek de
remweg veel langer dan verwacht. Door de grote hitte die in het contactvlak band – wegdek
bij blokkeren optreedt, smelt het bitumen aan het oppervlak en werkt het als een glijlaag.
Dit mechanisme heet in de literatuur bituplaning. In tegenstelling tot dichte verhardingen
werd ZOAB toen niet afgestrooid, zodat op een nieuwe deklaag een bitumenlaagje aanwezig
was. Meer uitleg hierover in hoofdstuk 7.

Figuur 8 Meten van de droge remvertraging met remproef

Dit specifieke probleem treedt alleen op bij:
• Een bitumenlaag aan het oppervlak, dus een nieuwe verharding. Na enkele maanden
verkeer is het bitumen van het oppervlak weggesleten.
• Bij remmen met blokkerende wielen, dus 100% slip. Bij een normale remming (waarbij de
wielen blijven draaien) ontstaat minder hitte, zodat het effect niet optreedt.
• Het treedt op onder droge omstandigheden. Gewoonlijk is de situatie op een nat wegdek
maatgevend, in dit speciale geval is de droge situatie maatgevend.
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De standaard meetmethode (met 86% slip en een nat wegdek) is niet in staat om dit effect te
meten. Het effect is voor het eerst gemeten door het Gerechtelijk Laboratorium met een
remmeting. Een auto die 80 km/u rijdt, komt met een noodremming (met blokkerende wielen) tot stilstand. Een vertragingsmeter in de auto registreert de optredende vertragingen,
waaruit de remweg is te berekenen.
Rijkswaterstaat vindt deze situatie ernstig en waarschuwt het verkeer door op nieuwe verhardingen waarschuwingsborden te plaatsen met de tekst “nieuw wegdek, langere remweg”.
Bij een remvertraging hoger dan 6,5 m/s2 kunnen deze borden verdwijnen. Deze situatie heet
ook wel de “borden-weg-situatie”.
De remproef meet of de remvertraging van open deklagen aan de eis voldoet. In navolging
van het Gerechtelijk Laboratorium ging Rijkswaterstaat met een personenauto remmingen
uitvoeren met blokkerende wielen. De optredende vertragingen werden geregistreerd.
Aanvankelijk was Rijkswaterstaat de enige die een dergelijke meting kon uitvoeren, later zijn
marktpartijen de methode ook gaan toepassen. Voor het meten van de remvertraging met
een remproef op open deklagen is in overleg met marktpartijen een meet-en rekenprotocol
opgesteld, zie [11].
Droge remvertraging met een meting onder verkeer
Het meten van de remvertraging met een remproef heeft één groot nadeel: om de meting uit
te voeren, moet het weggedeelte afgesloten worden voor verkeer. Hierdoor ontstaat hinder
voor de weggebruiker. Vanaf het begin is gezocht naar een methode die onder verkeer is toe
te passen.
Aanvankelijk is gezocht naar een relatie tussen de standaard stroefheidsmeting (zonder
water uitgevoerd) en de remproef. Deze relatie bleek onvoldoende sterk te zijn.
In 1999 modificeerde Rijkswaterstaat een meetsysteem conform Proef 72, zodat het wiel kon
blokkeren. Dit meetsysteem werd de 100% slipaanhanger genoemd. Een meetsnelheid van
70 km/u bleek een goede relatie te hebben met de remproef, daarom is deze methode in
2000 door het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat voorgeschreven [12].
Uit vergelijkend onderzoek is vastgesteld dat bij een waarde van de gemeten wrijvingscoëfficiënt van 0,68 een grote betrouwbaarheid bestaat dat de remvertraging minstens 6,5 m/s2
bedraagt. Rijkswaterstaat hield deze methode tot circa 2005 operationeel en zette de methode in bij “borden-weg-situaties”.
Rond de jaren 2005 zijn nieuwe verhardingssoorten ontwikkeld, zoals ZOAB+ en tweelaags
ZOAB. Aanleiding voor twee meetbedrijven, die een meetsysteem conform Proef 72 modificeerden, om opnieuw een validatieonderzoek uit te voeren. Deze meetsystemen voeren, net
als de oorspronkelijke RWS-versie, repeterend over een meetlengte van minimaal 24 meter
een volledige blokkering van het meetwiel uit. Het meet alleen de laatste 12 meter in verband
met instelverschijnselen. In Figuur 9 is een voorbeeld van een meetsysteem gegeven.
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Figuur 9 Meten van de droge remvertraging met meting onder verkeer met 100% slipaanhanger bij 70 km/u

Validatieonderzoek methode meting onder verkeer
Het validatieonderzoek is uitgevoerd door het Innovatie Test Centrum (ITC) van
Rijkswaterstaat. Op 25 meetlocaties met een ZOAB+ deklaag zijn vergelijkende metingen uitgevoerd van de droge stroefheid bij 70 km/u met 100% slip en de remvertraging van 80 km/u
tot stilstand. De correlatie tussen de meting van de droge stroefheid in het rechter rijspoor
(DSTR) en de meting van de remvertraging (REM) is redelijk. De relatie kan daarbij afgerond
worden beschreven als REM = 10 ×DSTR. Deze relatie geldt bij oplevering, waarbij het steenslag van nieuw ZOAB+ nog is omhuld met een (meestal afgestrooide) mastiekfilm. Maar ook
bij een “borden-weg-situatie”, waarbij de mastiekfilm (grotendeels) is weggesleten. [13]
Op basis van metingen op tweelaags ZOAB met een 4/8 toplaag is vastgesteld dat bovenstaande relatie ook geldig is voor dit type deklaag.
Voor het meten van de droge remvertraging is in overleg met marktpartijen eveneens een
meet-en rekenprotocol opgesteld, zie [14]. Hierbij wordt de output van de meting met de
100% slipaanhanger direct omgerekend naar een remvertraging. Voordeel van deze aanpak is
dat de meting volledig uitwisselbaar is met de remproef.
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4.5
De nauwkeurigheid van de meting van de droge
remvertraging
De standaardafwijking onder reproduceerbaarheidsomstandigheden van individuele
meetwaarden van de aanvangsremvertraging gemeten met de remproef over 100 m, bedraagt
0,20 [13,15]. Voor de remvertragingsmeting gemeten onder verkeer met de 100% slip
aanhanger bedraagt de standaardafwijking onder reproduceerbaarheidsomstandigheden
circa 0,031 [16,17].
Relatief gezien (ten opzichte van de gemiddelde meetwaarden die een factor 10 verschillen)
is de standaardafwijking van de droge stroefheid dus ongeveer anderhalf maal zo hoog als de
overeenkomstige waarde voor de remvertraging.
Daarom zijn er zeven droge stroefheidmeetwaarden nodig voor een wegvak, om voor het
gemiddelde dezelfde kansen op onterechte goedkeur of afkeur te krijgen als bij de gebruikelijke drie remvertragingsmetingen.

4.6
State of the art voor harmonisatie van de meetmethoden
Europese standaardisatie via CEN
Voor het bepalen van de natte stroefheid past Europa een grote diversiteit van methoden en
eisen toe. Als gevolg van verschillen tussen type meetsystemen en meetcondities bij de diverse methoden zijn de meetgegevens niet eenvoudig uitwisselbaar.
Sinds 1990 werkt de werkgroep 5 “Surface Characteristics” van CEN TC 227 aan het opstellen
van een Europese norm voor het meten van de natte stroefheid. De beoogde aanpak is:
• Standaardisatie: overal in Europa hetzelfde meetsysteem en condities toepassen. Met als
risico bestaande meetsystemen te moeten modificeren of niet meer in te kunnen zetten.
• Harmonisatie: een goede vertaling tussen meetsystemen en condities ontwikkelen.
Bestaande meetsystemen kunnen inzetbaar blijven en hoeven niet gemodificeerd te
worden.
Overzicht belangrijkste onderzoeken
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vaak internationaal uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen ruim twintig jaar. De meeste zijn gericht op harmonisatie van meetsystemen en meetcondities, omdat standaardisatie van meetsystemen als moeilijk haalbaar
werd geschat.
PIARC-experiment in 1992
Onder leiding van de World Road Association (PIARC) vond in België en Spanje in 1992 een
groot vergelijkend onderzoek plaats. De gekozen aanpak was om een gemeenschappelijke
schaal (common scale) te ontwikkelen, de International Friction Index (IFI). Deze common
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scale was gebaseerd op het gemiddelde van de meetwaarden van alle typen meetsystemen.
De uitdaging was om robuuste en betrouwbare formules af te leiden om meetwaarden van
een specifiek meetsysteem om te rekenen naar overeenkomstige waarden in de common
scale. Het onderzoek leidde tot een serie omrekenformules, echter de bandbreedte was dusdanig groot dat de resultaten niet bruikbaar waren voor harmonisatie. [18]
Onderzoek SCRIM in Nederland in 1993
Rijkswaterstaat DWW voerde in 1993 een vergelijkend onderzoek uit met de Vlaamse SCRIM.
Het is een vervolg op het PIARC-experiment, met meer aandacht voor de in Nederland veel
voorkomende open deklagen. Ook is onderzocht of de SCRIM een goede relatie heeft met de
remvertraging die voor de aanvangsstroefheid op open deklagen bepaald wordt. De conclusie was dat er een redelijke correlatie was op open deklagen, maar niet met de remvertragingsmeting. De herhaalbaarheid van beide systemen was goed. Het advies luidde om niet
tot de aanschaf van een SCRIM over te gaan. [19]
Internationaal vergelijk in 1996 (Duitsland, Denemarken, Nederland)
BAST (Duitsland), VI (Denemarken) en Rijkswaterstaat DWW (Nederland) voerden in 1996 een
uitgebreid onderzoek uit, waarbij meerdere meetsystemen met elkaar zijn vergeleken.
Het onderzoek richtte zich onder meer op het gedrag op (nieuwe) open deklagen en de toepassingsmogelijkheden van de IFI. [20]
Aan het onderzoek namen zes systemen deel. Naast de nationale systemen van Duitsland
(Stuttgarter Reibungs Messer (SRM) en SCRIM), Denemarken (Stradograph) en Nederland,
ook twee nieuwe commerciële systemen (Griptester en ROAR). Metingen zijn uitgevoerd op
een groot aantal locaties in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.
De conclusies waren onder andere dat het gedrag op open deklagen vergelijkbaar was met
dichte deklagen, maar dat de aanvangsremvertraging niet meetbaar was. De IFI bleek onvoldoende nauwkeurig om praktisch toepasbaar te zijn. Ook aanpassingen in het model gaven
weinig verbetering. [21] Mede op grond hiervan is besloten tot het HERMES-experiment.
HERMES-experiment in 2000
Forum of European Highway Research Laboratories (FEHRL) voerde vanaf 2000 een onderzoek uit naar de Europese harmonisatie (HERMES: Harmonisation of European Routine and
Research Measuring Equipment for Skid Resistance, figuur 10). Net als het PIARC experiment
was ook hier gekozen voor harmoniseren door het definiëren van een common scale. In dit
geval, de European Friction Index (EFI). Verwacht werd dat een kleiner aantal (Europese) systemen makkelijker te harmoniseren zou zijn. Conclusie van dit onderzoek was dat systemen
met beperkte verschillen in meetprincipe met een aanvaardbare nauwkeurigheid zijn te vertalen. Dit gold niet voor systemen met grotere verschillen in meetprincipe, waardoor de
algemene praktische toepasbaarheid beperkt was [22].
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Figuur 10 Eindrapport HERMES onderzoek in 2006.

Ander soort meetband in 2002/2003
In 2002/2003 onderzocht TNO in opdracht van Rijkswaterstaat DWW de mogelijkheden om
een ander type materiaal voor de meetband te ontwikkelen. Wens was een materiaal met een
constant (niet verouderend) stroefheidsgedrag dat reproduceerbaar tot een (loopvlak van
een) band te verwerken is. Enkele rubbersoorten en thermoplastische elastomeren (TPE)
leken kansrijk. [23]
In een experimentele materiaalevaluatie zijn drie rubbersoorten en twee TPE’s bij kamertemperatuur onderzocht. Vervolgens zijn één rubber en één TPE uitgebreid gekarakteriseerd.
Conclusie was dat een ideaal materiaal niet bestaat. Een compromis is altijd noodzakelijk.
Onzeker is of de meetresultaten uit het laboratorium één op één naar de praktijk te vertalen
zijn. [24] Het onderzoek is gestopt, omdat de voordelen onzeker bleven.
TYROSAFE in 2008 – 2010
Belangrijkste struikelblok in bovengenoemde onderzoeken is het feit dat de methoden twee
verschillende grootheden meten, de natte stroefheid in de dwarsrichting op het wegdek of in
de langsrichting. Een voldoende betrouwbare en nauwkeurige vertaling via omrekenformules bleek daardoor niet haalbaar.
In 2008 – 2010 is voor het FEHRL-project TYROSAFE een routemap opgesteld om in de toekomst toch tot harmonisatie/standaardisatie te komen. Conclusie: volledige Europese harmonisatie/standaardisatie is op afzienbare termijn niet mogelijk. Een concrete aanbeveling
was om van de bestaande meetsystemen Technical Specifications (TS) op te stellen. Deze eerste stap op weg naar harmonisatie/standaardisatie omvat het op een uniforme wijze
beschrijven van de technische aspecten en de uitvoeringscondities van de bestaande meetsystemen voor stroefheid.
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Opstellen Technical Specifications
De afgelopen jaren stelde de CEN TC 227 WG5 voor vijftien verschillende meetsystemen
Technical Specifications op. De TS-en zijn globaal in twee groepen (families van meet
systemen) onder te verdelen, zie Figuur 11.
• Drie TS-en gaan over het meten van de natte stroefheid in de dwarsrichting. Dit gebeurt
met een scheefstaand meetwiel met een hoek van 20 graden ten opzichte van de rijrichting. Oorspronkelijk is dit meetsysteem ontwikkeld in Engeland onder de naam Side way
force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM). Later kopieerde Duitsland dit
meetsysteem en bracht het onder de naam SeitenKraftMessverfahren (SKM) op de markt
[25]. België kent ook een meetsysteem met een scheefstaand meetwiel. Van dit meetsysteem, de Odoliograph, is er maar één en die dient alleen voor researchdoeleinden. De verschillen tussen de drie genoemde meetsystemen zijn beperkt [26]. Negen Europese landen
passen deze groep meetsystemen toe: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, België,
Portugal, Italië, Zwitserland en Slovenië.
• Twaalf TS-en gaan over het meten van de natte stroefheid in de langsrichting. Het meetwiel is hierbij in de rijrichting geplaatst. De verschillen tussen de diverse systemen zijn
groot. Sommige meetsystemen meten de natte stroefheid bij ABS-condities (circa 15%
slip), andere bij blokkerend wiel (100% slip) en weer andere daartussenin. Ook de verscheidenheid aan toegepaste meetbanden is groot, wat betreft diameter en rubbersamen
stelling. Voor elk meetsysteem uit deze groep geldt, op een uitzondering na, dat een
wegbeheerder het systeem tientallen jaren geleden in eigen beheer heeft ontwikkeld en
dat het uitsluitend in één land wordt toegepast. Ook het Nederlandse meetsysteem valt
binnen deze groep.
Overview of skid devices with a CEN Technical specification
number of
countries

countries in use

SCRIM (SFCS)

6

yes

34

1960

AVON

UK, Belgium, France,
Portugal, Italy, Slovenie

Spain,

SKM (SFCD)

8

yes

34

1960

SKM

Germany, Switzerland

2

Odoliograph (SFCO)

13

yes

34

AVON?

Belgium (only one device)

1

PIARC

tryre

Netherlands

1

DWW NL Skid resistance trailer

9

yes

86

1962

smooth
165R13

ADHERA (LFCA)

3

yes

100

250

smooth
165R13

PIARC

tyre

Skiddometer BV-8

10

yes

yes

16 and 100

3500

ribbed
165R13

PIARC

tyre Switzerland (might be changed
now into SKM)

SRM (LFCSR)

11

yes

yes

15 and 100

3500

ribbed
165R13

PIARC

tyre

France, Austria,

7

2

Germany (not in use), Switzerland

1
2

Tatra Runway Tester

4

yes

25

1000

smooth ASTM tyre with
Tjech Rep
the size 4.00 - 8

ROAR (LFCRDK)

5

yes

20

1200

smooth ASTM 1551

Grip tester

7

yes

15

250

smooth ASTM tyre 254
UK, France, Tjech Rep, Belgium
mm

4
2

1

yes

18

3500

BV11 and Saab Friction Tester

12

yes

17

1000

Trelleborg type T49 size
Sweden, France
4.00-8/4

2

Viafriction

14

yes

18

500

smooth ASTM 1551

Norway

1

Imag

15

yes

15

1700 -2000

France

1

tryre

Austria, Switzerland

Figuur 11 Overzicht van de in Europa toegepaste meetsystemen voor het bepalen van de natte stroefheid
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Koerswijziging van CEN naar twee normen
In 2013 besloot de CEN-werkgroep om niet meer één Europese norm na te streven, maar twee
verschillende normen te onderscheiden. Namelijk een aparte norm voor de natte stroefheid
in dwarsrichting en één in langsrichting. Min of meer tegelijkertijd is een Europees project
ROSANNE gestart waarin pre-normatief onderzoek wordt uitgevoerd naar rolgeluid, rolweerstand en stroefheid meetmethoden. Een van de doelen is om eind 2016 twee concept normen voor stroefheid op te leveren aan de CEN- werkgroep.
Het opstellen van de norm voor de natte stroefheid in dwarsrichting (Side Way Force methode, afgekort SWF) komt in feite neer op standaardisatie van de Engelse SCRIM en de Duitse
SKM, zie Figuur 12. Omdat de SKM een verdere ontwikkeling is van de SCRIM, is het de verwachting dat standaardisatie slechts tot zeer beperkte modificaties van de meetsystemen zal
leiden. Een historisch moment was in voorjaar 2015 toen een eerste ontwerp norm van de
SWF methode in de CEN-werkgroep is besproken en becommentarieerd.

Figuur 12 Voorbeeld van een Side Way Force meetsysteem (SKM).
Het opstellen van de norm voor de natte stroefheid in langsrichting komt neer op een
harmonisatie tussen twaalf verschillende toegepaste methoden (met grote verschillen in
slippercentage en banden) in evenzoveel landen door middel van een nog te definiëren en
bepalen common scale. Onzeker is of het onderzoek dat in ROSANNE wordt uitgevoerd tot
bruikbare omrekenformules komt voor de vertaling tussen de diverse methoden en de
common scale.
Toekomst van de meetmethode in Nederland
Voor Nederland is het gunstig voor te sorteren op de verwachte standaardisatie/harmonisatie
van de familie meetsystemen voor het meten van de stroefheid in de dwarsrichting (SWF).
Voordelen zijn:
• Een hoge verspreidingsgraad in Europa, namelijk toepassing in negen landen met een
geschat aantal van circa 50 operationele meetsystemen.
• Vanwege de brede toepassing wordt een kostenbesparing verwacht op de kosten voor de
jaarlijkse monitoring van het HWN.
• Goed doorontwikkelde kwaliteitsborging door twee toonaangevende onafhankelijke
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organisaties. Namelijk het Engelse Transport Research Laboratory (TRL) voor de SCRIM en
de Duitse Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) voor de SKM.
• Rijkswaterstaat kan zijn rol als houder van de huidige meetmethode dan afstoten, zonder
verlies van kwaliteit. Dit past beter bij het beleid van meer markt en minder zelf uitvoeren.
• Een sterk verbeterde uitwisselbaarheid van metingen met het buitenland.
Andere optie is om de harmonisatie van de familie met meetwiel in langsrichting (twaalf
verschillende meetsystemen) af te wachten. Hiervan is de kans van slagen binnen een aantal
jaren niet te voorzien.

4.7
Andere meetmethoden
Reeds vele jaren wordt op diverse fronten onderzoek uitgevoerd naar het meten van stroefheid op een andere manier. Twee verschillende methoden zijn in principe mogelijk. De
eerste meet de microtextuur van het wegoppervlak en maakt vervolgens een vertaling naar
stroefheid. De tweede methode maakt gebruik van in-car-systemen van auto’s.
Statische laserapparatuur
Een aantal Europese instituten voerden verkennend onderzoek uit naar het meten van de
microtextuur en het vertalen naar stroefheid. De resultaten van statische laserapparatuur,
dicht op het wegdek gemonteerd, waren redelijk succesvol. De belangrijkste uitdaging is
echter om de microtextuur te meten bij snelheden van bijvoorbeeld 80 km/u. Door de verticale veerbewegingen is het noodzakelijk om de laser op een grotere afstand van het wegdek
te monteren. Tot nu toe zijn hiernaar geen succesvolle onderzoeken bekend.
In-car-systemen
Toepassing van in-car-systemen is ook in diverse onderzoeken getest. Het idee is om de data
van de ABS-remsystemen van de auto’s, die over een wegvak rijden, te gebruiken. De data is
via internettransmissie te verzamelen. Als alle voertuigen of een deel hiermee is uitgerust, is
de actuele stroefheid te bepalen door het toepassen van slimme rekenalgoritmes. Praktisch
toepasbare resultaten zijn nog niet geboekt.
auteur: Thijs Bennis
met inhoudelijke bijdragen van: Erik Vos, Wim van Ooijen en Bram Vreugdenhil

98 | Rijkswaterstaat

vorige weergave

4.8
Literatuur
1		KOAC-WMD (ing. M. Nagelhout): Studie RAW-regelgeving op het gebied van stroefheidsen vlakheidsmetingen. Rapport e99295. Apeldoorn, 29 november 1999.
2		 Rijkswaterstaat DWW (dr.ir. E. Vos): Normstelling natte stroefheid van rijkswegen –
herijking stroefheidniveau en uitbreiding met een meetsnelheid van 70 km/u. Delft,
4 november 2008.
3		KOAC-WMD (ing. P.M. Wennink): Onderzoek naar de seizoensinvloeden bij stroefheidsmetingen. Rapport e98322. Apeldoorn, 12 november 1999.
4		 Rijkswaterstaat (P.M. Kuijper): Trendanalyse van de stroefheidontwikkeling in bitumineuze deklagen – Het ontwikkelen van instrumentarium ten behoeve van de risicobeheersing op het gebied van de stroefheidontwikkeling (Spoor 3); Vertrouwelijk
concept-rapport. Delft, 29 april 2010.
5		KOAC-NPC (dr.ir. J. Groenendijk): Seizoenscorrectie voor stroefheidsmetingen voor
nieuwe wegdekken. Rapport e0904422. Apeldoorn, 18 januari 2010.
6		 Normstelling (natte) stroefheid rijkswegen- herijking, wijziging meetmethode en
getalsmatige aanpassing normwaarden, RWS Voorbereidingsgroep Droog, E. Vos,
RWS/DVS, 25 februari 2009.
7		Infraquest (T. Koster e.a.): Betrouwbaar Stroefheid Meten – Eindrapportage project
IQ-2011-51 GRIP. Rapport TNO-2012-R10573. Delft, 11 december 2012.
8		TU Delft (K. Anupam, S.K. Srirangam, T. Scarpas en C. Kasbergen): Grip op Wegen,
The Influence of tire temperature on skid resistance measurements. Delft, 2012.
9		Verwijzing intern BASt-verhaal.
10		Surface Cracks (ing. M. Nagelhout): Analyse bepaling stroefheid met discontinumetingen. Apeldoorn, 16 december 2011.
11		 Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef ), P. Kuijper, RWS/GPO,
versie 1.0, 27 november 2014.
12 Hoofdkantoor van de Waterstaat: Toetsing aanvangsstroefheid ZOAB.
Brief HW 2000/9078. Den Haag, 4 juli 2000.
13 KOAC-NPC (dr.ir. J. Groenendijk) i.s.m. Aveco de Bondt en Rijkswaterstaat: Eindrapport
2e fase validatie metingen van de droge stroefheid bij 100% slip in relatie tot de remvertragingsmeting. Rapport e120345001-3. Apeldoorn, 20 december 2013.
14 Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels meting onder verkeer),
P. Kuijper, RWS/GPO, versie 1.0, 18 juli 2014.
15 KOAC-NPC (dr.ir. J. Groenendijk) i.s.m. Aveco de Bondt en RWS: Validatie meetsystemen
droge stroefheid 100% slip. Rapport e120221001. Apeldoorn, september 2012.
16 J. Telman (TNO) en P. Kuijper (RWS-DVS): Resultaten vergelijkende meetproef remvertraging 5, 2-laags ZOAB; memo; TNO monitoring systems; 5 januari 2011.
17 G. Derksen (TNO) en P. Kuijper (RWS-DVS): Resultaten vergelijkende meetproef remvertraging 6, ZOAB+; memo; TNO Technical Sciences; 11 mei 2012.
18 World Road Association: International PIARC-Experiment to Compare and Harmonize
Texture and Skid Resistance Measurements. Parijs, 1995.
Stroefheid op rijkswegen | 99

vorige weergave

19		Rijkswaterstaat DWW (J. Leusink, ir. T.A. Bennis): Vergelijkende metingen van de
VLAAMSE SCRIM met het RWS-stroefheidsmeetsysteem. Rapport WXI-R-94-04. Delft,
april 1994.
20	Rijkswaterstaat DWW: Measuring Systems for the Evaluation of Skid Resistance and
Texture. Part 1: Conduction of the Experiment and Comparison of the repeatability
standard deviations. Rapport P-DWW-98-089, ISBN 90-369-3746-9. Delft, January 1999.
21 Rijkswaterstaat DWW: Measuring Systems for the Evaluation of Skid Resistance and
Texture. Part 2: Relation between the friction measurements from different devices and
the International Friction Index. Delft, February 2000.
22 FEHRL: Harmonisation of European Routine and Research Measuring Equipment for
Skid Resistance. FEHRL rapport 2006/01. Brussel, 2006.
23 TNO (W. Nauta, J. Breen): Kunststof meetband voor stroefheidsmetingen. Fase 1:
Materiaalevaluatie. Rapport 42/02.005286/sec. Eindhoven, 2 december 2002.
24 TNO (W. Nauta): Kunststof meetband voor stroefheidsmetingen: Materiaalevaluatie en
procesbeschrijving. Rapport 42/03.007052/sec. Eindhoven, 13 mei 2003.
25 TP-Griff-StB (SKM), Technische Prüfvorschrift für Griffigkeitsmessungen im
Strassenbau, Teil: SeitenKraftMessverfahren (SKM. FGSV Verlag GmbH nr 408/1. 2007.
26 Transport Road Laboratory: Comparison of SCRIM and SKM sideway-force skid
resistance devices. Project report PPR702. 2014.

100 | Rijkswaterstaat

vorige weergave

5
Natte stroefheid en
RWS-onderhouds
advisering
levensduur
aanvang

5.1
Inleiding
Voldoende stroef
Om veilig over een weg te rijden, moet het wegdek voldoende stroef zijn. Dit is nodig om de
horizontale krachten op te vangen, die bij voertuigbewegingen (optrekken, remmen en sturen) in het contactvlak band en wegdek optreden. Gezien het belang van voldoende stroefheid begon Rijkswaterstaat, nadat zij rond 1930 de eerste rijkswegen aanlegde, al snel de
stroefheid van het wegennet te bepalen. Dit werd gedaan onder natte omstandigheden
omdat de stroefheidseigenschappen dan het laagst zijn.

droog
nat

Periodieke monitoring
Dit hoofdstuk behandelt de natte stroefheid bij de periodieke monitoring gedurende de
levensduur. Die is bedoeld voor het onderhoudsadvies over verhardingen voor
Rijkswaterstaat. Het gaat hier over de reguliere situatie waarin Rijkswaterstaat zelf de onderhoudsprogrammering regisseert. Hoofdstuk 6 gaat in op de aanpak van periodieke monitoring bij DBFM-contracten.
De natte stroefheid bij aanvang (direct na openstelling en gedurende de eerste maanden tot
één jaar na openstelling) wordt in hoofdstuk 7 behandeld.
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5.2
Overzicht ontwikkelingen natte stroefheid
Begin
De ontwikkeling van het meten van natte stroefheid kwam rond 1930 op gang. In het begin
was dat vooral om het interventieniveau voor stroefheid te bepalen als vanuit het oogpunt
van verkeersveiligheid wegonderhoud nodig is. Vanaf 1951 kwamen daar de natte stroefheidsmetingen bij op wegvakken waar slipongevallen plaatsvonden. Een aantal jaar later
werd de natte stroefheid van het hoofdwegennet steekproefsgewijs, met een zekere regelmaat, gemonitord.
MJPV
Het periodiek monitoren van de natte stroefheid van het hele hoofdwegennet startte rond
1990. Sindsdien gebruikt Rijkswaterstaat de meetwaarden voor de onderhoudsprogrammering voor verhardingen, op basis van de Meer Jaren Planning Verhardingsonderhoud (MJPV).
Gebaseerd op toestandsgegevens van het wegdek, maakt de MJPV per hectometervak een
voorspelling of en wanneer onderhoud binnen vijf jaar noodzakelijk is. Behalve om stroefheid gaat de voorspelling ook om dwarsvlakheid (spoorvorming), langsvlakheid, dwars
helling en de schadebeelden rafeling en scheurvorming. Op basis van algemene kennis
komt een onderhoudsraming tot stand voor de komende zes tot tien jaar.
De resultaten van het MJPV-proces vormen de basis voor de regionale programmering op
de kortere termijn (1-5 jaar) en de landelijke programmering op de middellange termijn
(6-10 jaar).
Overzicht
Onderstaand overzicht toont de ontwikkelingen in het meten van natte stroefheid in
chronologische volgorde. De volgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan nader in op deze
ontwikkelingen.
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Chronologisch overzicht ontwikkelingen natte stroefheid:
1933: 	Rijkswaterstaat bouwt samen met Technische Universiteit Delft eerste meetwagen voor meten natte stroefheid; geprofileerde band met 100% slip
(blokkerend wiel) bij 20 km/u: toepassing vooral onderzoek.
1951: 	aanvang meten van stroefheid op wegvakken waar slipongevallen plaatsvinden.
1954: 	aanvang periodieke steekproefsgewijze monitoring hoofdwegennet.
1959: 	wijziging 100% slip in 86% en verhoging meetsnelheid van 20 km/u naar
50 km/u; geprofileerde Vredesteinband: RWS-Stroefheidmete .
1978: 	overgang naar profielloze PIARC 1975 band.
1983: 	vaststelling interventieniveau voor onderhoud natte stroefheid in ministeriele
nota.
1985: 	stroefheid opgenomen in RAW 1985 als Proef 150.
1994: 	start tweejaarlijkse monitoring van rechter rijstroken hoofdwegennet en
toepassing voor onderhoudsprogrammering.
2002: 	start risicogestuurd meten op inhaalstroken.
2005: 	garantie-eisen voor stroefheid in contracten.
2005: 	interventieniveau voor onderhoud wordt harde norm.
2009: 	overgang naar jaarlijkse monitoring hele hoofdwegennet.
2009: 	introductie gecombineerde seizoens- en temperatuurcorrectie.
2010: 	overgang van Proef 150 naar Proef 72; verhoging van standaard meetsnelheid van
50 km/u naar 70 km/u, en PIARC 1998 band wordt referentieband in plaats van
PIARC 1975. Voor onderhoudsprogrammering verschijnt interne richtlijn van
Rijkswaterstaat voor tijdelijke veiligheidsmaatregelen bij normoverschrijding [18].
2012: 	introductie bijgestelde beoordelingsmethode voor onderhoudsprogrammering:
verbetering kwaliteitszorg stroefheidsmetingen, stroefheidsindex SI, beheerdersoordeel en nieuwe versie interne RWS-richtlijn voor tijdelijke veiligheidsmaatregelen bij normoverschrijding [19].
2013: 	introductie stroefheidsindex SI bij DBFM-contracten, bij UAV-GC en DBFMcontracten maakt actuele stroefheidscore AS zijn entree, geïntegreerde versie
interne RWS-richtlijn voor RWS-onderhoudsadvisering, en DBFM voor tijdelijke
veiligheidsmaatregelen bij onvoldoende stroefheid verschijnt [20].
2014: 	voorbereidingen naar overgang ander meetsysteem natte stroefheid: in Europa
breed toegepaste Side Way Force systeem(SWF).

5.3
De toegepaste meetmethoden tot en met 2009
Proef 150
In 1959 introduceert Rijkswaterstaat de RWS-Stroefheidsmeter om de natte stroefheid in
Nederland te meten. Dit meetsysteem komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4. Het systeem
meet de stroefheid in de langsrichting, met een slippercentage van 86 (bijna blokkerend).
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Tot 1978 gebeurt dit met een geprofileerde band, vanaf 1978 met een profielloze internationaal gestandaardiseerde PIARC-meetband. De stroefheidsmeting gebeurt standaard met het
meetwiel in het hart van het rechterrijspoor. In de eerste editie van de Standaard RAWbepalingen uit 1985 heet de meetmethode voor de natte stroefheid Proef 150.
Aanvankelijk vond de monitoring van stroefheid voor de MJPV eens in de twee jaar plaats.
Het belang van de beheerdersverantwoordelijkheid nam steeds meer toe én de stroefheidsmetingen waren minder nauwkeurig dan gewenst. Vanaf 2009 gebeurde de monitoring
daarom jaarlijks.

Figuur 1 De RWS-Stroefheidsmeter: het standaard meetsysteem voor natte stroefheid voor alle wegen in Nederland.

Getrapte methode
De periodieke monitoring gebeurde volgens de zogenaamde “getrapte methode”. Tijdens de
eerste meting werd daarbij het gehele gebied gemeten met een meetsnelheid van 70 km/u:
de voorselectiemetingen. Zo selecteerde men de wegvakken die in aanmerking kwamen voor
hermeting, omdat daar mogelijk onderhoud nodig was door onvoldoende stroefheid.
Tijdens het tweede gedeelte van de methode kregen deze geselecteerde vakken een tweede
meting (ruwweg 5% van het areaal). Dit gebeurde met dezelfde meetsnelheid die was vast
gesteld voor het interventieniveau voor onderhoud: 50 km/u. De reden voor de keuze van
deze aanpak was dat er vóór 2010 nog geen gevalideerde en formeel vastgestelde waarde
bestond voor het interventieniveau voor onderhoud bij 70 km/u. Bovendien veroorzaakte
het veel verkeershinder als het hele gebied werd gemeten met 50 km/u.
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Risicogestuurde aanpak
Bij de start van de periodieke monitoring rond 1990 koos men ervoor alleen de (zwaarst
belaste) rechterrijstrook op de hoofdrijbanen en de verbindingswegen op knooppunten te
monitoren. De overige rijstroken op de hoofdrijbanen, op-, af- en toeritten, en bijbehorende
uit- en invoegstroken, gingen niet mee in de meting.
Sinds 2002 wordt met een risicogestuurde aanpak ook een deel van de inhaalstroken gemeten. Dit betreft uitsluitend de direct links naast de rechterrijstrook liggende inhaalstrook.
Van alle rijstroken op de hoofdrijbaan is deze rijstrook relatief het zwaarst belast omdat daar
ook regelmatig vrachtverkeer rijdt. Alleen inhaalstroken waarvan de naastliggende rechterrijstrook is vervangen of waarvan de stroefheid van de naastliggende rechterrijstrook zich
onder het interventieniveau voor onderhoud bevindt, worden gemeten.
Interventieniveau voor onderhoud
Rijkswaterstaat baseert het interventieniveau voor onderhoud op twee onderzoeken die zijn
uitgevoerd op de Nederlandse rijkswegen.
Het eerste onderzoek uit 1973 is een analyse [1] van ongevalsgegevens en stroefheidsmetingen in de periode 1960-1970 en werd uitgevoerd met de RWS-Stroefheidsmeter. Dankzij dit
onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), werd
een uniforme richtwaarde van 0,38 vastgesteld. In 1983 legde men dit ook vast in een ministeriële nota [2].
In de ministeriële nota staat:
“Er wordt naar gestreefd een daling van de gemiddelde wrijvingscoëfficiën over 100 m,
gemeten bij 50 km/h volgens de specificaties van de Wegbouwkundige Dienst van RWS,
beneden de waarde van 0,38 zo veel mogelijk te voorkomen.”

Intern gebruikt Rijkswaterstaat de waarde van 0,38 (norm) sindsdien officieel als interventieniveau voor onderhoud. Is de stroefheid van een wegvak onder deze grens, dan is onderhoud
nodig om dit te verbeteren. Eventueel kunnen dan tijdelijke waarschuwingsborden worden
geplaatst. Het lag niet vast binnen welke termijn het onderhoud moest plaatsvinden, daarom werd hier in de praktijk verschillend mee omgegaan.
De waarde van 0,38 gold voor rijkswegen met dichte deklagen. Toen rond 1990 ook open
deklagen hun entree maakten, gold die waarde ook voor dit type deklaag. De gedachte hierachter was dat een voertuig niet voelt op welk type wegdek het rijdt.
Onderzoek TNO
Het tweede onderzoek dat Rijkswaterstaat toepaste, was een analyse van TNO [3] van ongevalsgegevens en stroefheidsmetingen over de periode 1996–2002. Nieuw aan dit onderzoek,
dat uitkwam in 2008, was dat nu ook open deklagen werden meegenomen.
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek:
• Ondanks vele wijzigingen in voertuigconfiguratie, remsystemen en -banden, is de relevantie
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van het bestaande niveau van het interventieniveau voor onderhoud opnieuw bevestigd.
De geëiste minimale stroefheid van 0,38 voor zowel dichte als open deklagen kan aanblijven.
• Het is mogelijk een gevalideerde omrekening te maken voor het interventieniveau voor
onderhoud voor 50 km/u, naar overeenkomstige waarde voor een meetsnelheid van
70 km/u.
Handelswijze bij onvoldoende stroefheid
Tijdens reguliere stroefheidsmetingen voor de MJPV in 2004, bleek onvoorzien dat een groot
aantal wegvakken in de wegendistricten Haaglanden en Zuid-Hollandse Waarden een lage
stroefheid had. Er volgde een onderzoek.
De omvang daarvan en het feit dat op sommige wegvakken ongelukken gebeurden, waren
reden de uitkomsten aan de Tweede Kamer te rapporteren [4]. De resultaten van het onderzoek vormden aanleiding de eisen aan steenslag in open deklagen aan te scherpen (zie ook
hoofdstuk 8).
Zoals gemeld in mijn brief van 19 november 2004 (SDG/2004/721) speelden op de rijkswegen in Zuid-Holland twee problemen [4].
Ten eerste bleek de stroefheid van de rechterrijstrook van 41 km rijksweg in twee
dienstkringen van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland (8½ %) onder de norm van 0,38 te
zitten. Deze waren bij meting nog maar 5 à 8 jaar oud. Dit speelde alleen in ZuidHolland. In de andere regio’s was sprake van het normale schadebeeld, waarbij tot op
heden onvoldoende stroefheid voorkwam bij niet meer dan een ¼% van het totaal
aantal wegvakken. Dit betrof uitsluitend wegvakken die aan het eind van hun reguliere
levensduur gekomen waren (voor de rechterrijstrook is dat 10 jaar).
Het tweede probleem betrof een forse onderschrijding van de stroefheidnorm op
enkele plekken op de middelste rijstrook van de A12 Zoetermeer–Den Haag, waar de
stroefheid lager was dan op de rechterrijstrook. Dit was zeer uitzonderlijk, omdat de
rechterrijstrook doorgaans het zwaarst wordt belast en daardoor het snelst slijt.
Veiligheidsmaatregelen
In vergelijking met dichte deklagen, ging de stroefheid van vooral open deklagen sneller
achteruit. Daarom is de handelswijze bij onvoldoende stroefheid aangescherpt (zie [6]).
Als uit de monitoring bijvoorbeeld blijkt dat het interventieniveau voor onderhoud op een
wegvak is overschreden, dan moet het betreffende wegendistrict waarschuwingsborden
plaatsen binnen 24 uur nadat het hiervan op de hoogte is gebracht.
Zijn de gemeten stroefheden meer dan 0,02 lager dan de norm, dan dient het wegendistrict
ook een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u (in de loop van 2005 gewijzigd naar
90 km/u) in te stellen (zie Figuur 2).
De beheerder moet verder binnen afzienbare tijd structurele maatregelen nemen om de
stroefheid boven de norm te krijgen. Vanaf 2004 zijn de veiligheidsmaatregelen op diverse
punten nog aangepast. Paragraaf 5.9. gaat hierop gedetailleerd in.
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Figuur 2 Flyer uit 2006 over harde normen voor het interventieniveau voor onderhoud voor
spoorvorming en stroefheid.
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Service Level Agreements
In 2005 is de Service Level Agreements Hoofdwegennet (SLA HWN) ontwikkeld. Daarin
verwoorden PIN HWN-4 en PIN HWN-7 dat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en
structurele maatregelen tijdig genomen moeten worden.

Service Level Agreements, kortweg SLA’s, zijn overeenkomsten tussen de secretarisgeneraal van Infrastructuur en Milieu en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat.
Deze SLA’s leggen vast welke prestaties Rijkswaterstaat levert aan de secretaris-generaal en wat de omvang is van de beschikbare middelen om deze prestaties te leveren.
http://corporate.intranet.rws.nl/ ennis_en_Expertise/Service_Level_Agreement/
SLA_20132016/Hoofdwegennet/
PIN HWN-4: betreft tijdig reageren op verkeersonveilige situaties
Binnen deze PIN wordt de reactie gemonitord op een aantal typen gebeurtenissen die
doorgaans niet direct door Rijkswaterstaat te beïnvloeden of te plannen zijn. De relevante onveilige situaties zijn namelijk bijna altijd onverwacht. Deze PIN is dan ook niet
zozeer bedoeld om veiligheidsproblemen te voorkómen (waar Rijkswaterstaat natuurlijk hard aan werkt), maar dient als maatstaf voor de reactie op onverwachte
incidenten.
Sub- PIN 4-B: overschrijdingen van de harde normen stroefheid en spoorvorming
Definitie van de PIN: overschrijdingen van de harde normen voor stroefheid en
spoorvorming op verhardingen compenseert de wegbeheerder in B % van de situaties
binnen 24 uur (vanaf 2012 binnen één week) na melding met maatregelen die de
verkeersveiligheid waarborgen.
Norm sub-PIN 4-B: de norm van deze sub-PIN is B=100%.
PIN HWN-7: voldoen van verhardingen aan de normen
Deze PIN bewaakt projecten waarbij een ‘harde norm’ is overschreden. Het ziet erop
toe dat de Regionale Dienst deze niet een jaar later organiseert dan behoort en dan is
geadviseerd in de geldende MJPV, terwijl ondertussen wel een bord is geplaatst.
Aangezien de noodzakelijke uitvoering van deze projecten – de betreffende strooksegmenten – tijdig bekend was, is uitstel ‘in principe’ niet toegestaan.
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5.4
Overgang in 2010 van Proef 150 naar Proef 72
Methode 2010
In 2010 wijzigde de meetmethode voor de natte stroefheid (Proef 150) (zie [3] en [7]). De wijzigingen waren:
• Standaard meetsnelheid nam toe van 50 km/u naar 70 km/u.
• Overgang naar een andere meetschaal door keuze van een andere referentie voor de
meetband.
• Toepassing van een gecombineerde seizoens- en temperatuurcorrectie.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Standaard RAW-bepalingen van 2010, zodat met
name andere wegbeheerders (zoals provincie en gemeente) ze ook konden toepassen. Door
een hernummering van alle proeven in de Standaard RAW, wijzigde het proefnummer in
Proef 72. Voor de periodieke monitoring werd de gewijzigde proef, methode 2010, als eerste
toegepast in meetseizoen september 2009 tot mei 2010.
Conversietabel
De gewijzigde meetsnelheid en meetschaal resulteerden in andere meetwaarden. Op basis
van uitgebreid onderzoek, zie [3] en [7], is een conversietabel opgesteld [8] om de waarden in
beide richtingen te kunnen omrekenen. Het bleek noodzakelijk om te differentiëren naar
meetsnelheid en deklaagtype. Dankzij de conversie bleef de beoordeling van het veiligheidsniveau van een wegdek gelijk, in vergelijking met de methode zoals die voorheen werd toegepast. Dit resulteerde in een getalsmatige aanpassing van het interventieniveau voor onderhoud (zie Tabel 1).
In 2012 is een praktijkevaluatie uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van de conversietabel [9].
Die stelde vast dat de conversietabel goed bruikbaar is voor open deklagen. De meetwaarden
gemeten bij 70 km/u en 50 km/u zijn met de conversietabel omgerekend naar 70 km/u.
De verschillen daartussen zijn beperkt en vallen binnen de range van meetverschillen tussen
individuele meetreeksen.
Voor dichte deklagen bleek de overeenstemming minder goed, vooral bij lagere stroefheidswaarden. De 70 km/u meting keurde dan regelmatig strenger dan de 50 km/u meting.
De omvang van het aantal dichte deklagen nam echter steeds verder af. Daarom viel het
besluit hiernaar geen verder onderzoek te doen.
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Tabel 1 Overzicht van wijziging in 2010 van het interventieniveau voor onderhoud voor stroefheid voor rijkswegen geldend voor een hm-vak [1, 2].
Vanaf 2010

Tot en met 2009

RAW 2010 Proef 72

RAW 2005 Proef 150

standaard 70 km/u

50 km/u

50 km/u

Meetschaal

referentie meetband PIARC
1998

referentie meetband
PIARC 1998

PIARC 1975

Open deklaag

0,42

0,45

0,38

Dichte deklaag

0,39

0,44

0,38

Wegvakken met onvoldoende stroefheid
In het eerste jaar dat Proef 72 werd uitgevoerd, werd aanvankelijk afgestapt van de getrapte
methode, zie hoofdstuk 5.3. Bij de getrapte methode wordt alles eerst met 70 km/u gemeten.
De wegvakken met een lage stroefheid meet men vervolgens nogmaals met 50 km/u. Nu werden de meetwaarden van de voorselectiemetingen van Proef 72 bij 70 km/u direct vergeleken
met het interventieniveau voor onderhoud bij 70 km/u, waardoor opnieuw meten bij
50 km/u niet nodig was.
Nadat bijna de helft van het hoofdwegennet was gemeten, bleek een onverwacht groot aantal hectometervakken een lagere stroefheid te hebben dan het interventieniveau voor onderhoud. Gewoonlijk varieerde dit aantal voor het hele hoofdwegennet van jaar tot jaar tussen
0,15 en 0,85%. Nu lag dit echter boven de 4%, met per district zelfs uitschieters van meer dan
10%.
Analyse TNO
Zeer kort na deze ontdekking kwam een grote groep Nederlandse stroefheidsdeskundigen
bijeen voor overleg. TNO voerde een analyse uit. Daaruit bleek het statistisch goed verklaarbaar dat, rekening houdend met de nauwkeurigheid van stroefheidsmetingen, de getrapte
methode tot gemiddeld 0,02 hogere meetwaarden kon leiden dan een enkelvoudig uitgevoerde meting. Zo kon de getrapte methode een significant lager aantal wegvakken met
onvoldoende stroefheid rapporteren dan een enkelvoudig uitgevoerde meting.
Om trendbreuk met het verleden te vermijden was deze conclusie de reden de hermeting
direct opnieuw in te voeren, maar dan wel bij een meetsnelheid van 70 km/u. Nadat de hermeting opnieuw was ingevoerd, werd voor de meeste districten weer het gebruikelijke aantal
hectometervakken gevonden met een lagere stroefheid dan het interventieniveau voor
onderhoud.
Augitporphyrit
Bij twee districten (Amsterdam en Arnhem & Nijmegen) bleef het aantal wegvakken met
onvoldoende stroefheid duidelijk hoger dan gebruikelijk. Uit nadere analyse van de betreffende districten bleek het vooral te gaan om wegvakken met een deklaag van augitporphyrit
(andesiet) die meestal niet ouder waren dan vier of vijf jaar.
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Hoofdstuk 8 gaat verder in op het uitgevoerde onderzoek hiernaar. Een groot deel van de
betreffende wegvakken kreeg een nieuwe deklaag. Bij een beperkt ander deel verbeterde de
stroefheid door de vakken op te ruwen. Lees hiervoor meer in hoofdstuk 9. Om herhaling te
voorkomen, moeten aannemers die augitporphyrit willen gebruiken sindsdien eerst aan
tonen dat de stroefheid op termijn voldoet.

5.5
Ontwikkeling bijgestelde beoordelingsmethode
Fluctuaties
In 2010 ontstond binnen Rijkswaterstaat de discussie over de beoordelingsmethodiek van de
stroefheid van rijkswegen, zoals die na jaren was geëvolueerd.
Fluctuaties in de resultaten van stroefheidsmetingen waren het belangrijkste punt. Oorzaak
van deze fluctuaties zijn de spreiding, de meetonnauwkeurigheid die bij iedere meetmethode hoort en de variatie in werkelijke stroefheid ten gevolge van seizoens- en temperatuur
effecten. De fluctuaties gaan slecht samen met een harde norm, waarbij overschrijding direct
tot maatregelen moet leiden.
Nieuwe stroefheidsaanpak
Als antwoord hierop kreeg Rijkswaterstaat in 2010 de opdracht om een nieuwe methodiek te
ontwikkelen, waarbij zij de ervaringen van onze buurlanden gebruikte. Trefwoorden voor de
nieuwe methode waren: transparant, betrouwbaar en gebruikmakend van een gecontroleerd proces.
Allereerst liet Rijkswaterstaat een brede inventarisatie uitvoeren naar de procesmatige en
inhoudelijke aspecten van de stroefheidsaanpak. InfraQuest, een samenwerkingsverband
van Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft, voerde de evaluatie uit. Voor dit specifieke project
breidde InfraQuest zich uit met Horvat en KOAC-NPC (zie [10] en [11]).
Procedure
De belangrijkste conclusie van het onderzoek, wat betreft de procedure, was dat de kwaliteit
van de resultaten onvoldoende konden worden aangetoond. De belangrijkste oorzaken
daarvan waren:
• De stappen in het verwerkingsproces bij de Centrale Informatievoorziening (CIV) (DSPWproces) waren grotendeels goed uitgevoerd, maar niet aantoonbaar.
• Van veel eisen was achteraf niet vast te stellen of daaraan werd voldaan. Dit waren eisen als
de Standaard RAW-norm en aanvullende eisen in het contract waaronder minimum en
maximum luchttemperatuur, in het spoor gemeten, hectometersynchronisatie, vervuiling
(pekel), etc. (DSPW).
• De nauwkeurigheid van de opgeleverde stroefheidsmetingen was niet bekend.
• Lage meetwaarden als gevolg van bijvoorbeeld een tijdelijk vervuilde weg (bijvoorbeeld
een bietencampagne) of andere bijzondere omstandigheden werden niet gedetecteerd en
dat leidde tot onterecht onderhoud.
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• Kalibratie, omgang met banden, bandkoeling tijdens de meting gebeurde op verschillende manieren.
• Langetermijnstabiliteit, met name betreffende de banden, was niet geregeld.
Inhoudelijk
De inhoudelijke conclusies zijn:
• De relatie tussen stroefheid en ongevallen is niet zo hard gekoppeld als in de methodiek is
aangenomen, maar is afhankelijk van veel factoren. Een eenduidige harde grens tussen
voldoende of onvoldoende stroefheid is empirisch nooit aangetoond. De norm is dus erg
zwart-wit.
• In diverse buurlanden, zoals Engeland en Duitsland, gebruiken ze niet één grenswaarde,
maar twee: een onderzoeksgrens en eventueel een interventiegrens voor onderhoud.
Deze twee grenzen omvatten een overgangsgebied waarin meestal per locatie specifiek
onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis daarvan wordt beoordeeld of actie noodzakelijk is
om de stroefheid te verbeteren of niet.
• De norm gaat alleen wegdekeigenschappen aan en niet het algemene veiligheidsbeeld.
Zo geldt de norm voor het gehele wegennet, terwijl voor bochten en weefvakken de stroefheid van het wegdek kritischer kan zijn dan voor lange rechtstanden. In het Verenigd
Koninkrijk ondervangen ze dit met een gedifferentieerde normstelling. Ook nemen ze
daar het gehele veiligheidsbeeld mee, zoals het aantal ongevallen, het wegbeeld en de
overige risico’s.
• Het direct moeten handelen volgens de voorschriften bij normoverschrijding leidt tot
onnodige onrust. In de praktijk is er een zekere doorlooptijd van een aantal maanden tussen het moment waarop een normoverschrijding wordt gemeten en gerapporteerd.
De interne richtlijnen van Rijkswaterstaat van 2004 [6] schrijven de districten voor om
direct (binnen 24 uur) borden te plaatsen als er normoverschrijdingen zijn. Dit staat niet in
een redelijke verhouding tot elkaar. Met uitzondering van extreme normoverschrijdingen
(bijvoorbeeld meer dan 0,08 of 20% van de norm) is zo snel reageren ook niet nodig.
• De Nederlandse normen zijn Europees gezien hoog. In vergelijking met een aantal omringende landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, bleek de grenswaarde voor
onderhoud daar op basis van historische metingen ruim lager te liggen dan in Nederland
(zie Figuur 3 [12]).
Verbeteringen
Naar aanleiding van bovenstaande conclusies is in 2012 besloten om (zie [12] en [13]):
1	De RWS-Stroefheidsmeter conform RAW 2010 Proef 72 vooralsnog als uitgangspunt aan te
houden; verbetering van de nauwkeurigheid wat betreft seizoens- en temperatuureffecten
is wel noodzakelijk.
2	Een impuls te zetten op een algemene verbetering van de kwaliteitszorg van de metingen
door de CIV van Rijkswaterstaat.
3	Bij de beoordeling genuanceerder en robuuster met stroefheid om te gaan door:
•	De introductie van de stroefheidsindex (SI): de beoordeling is niet meer gebaseerd op de
meest recente meetwaarde, maar op een gewogen gemiddelde van meerdere metingen
in de tijd tot 2 jaar terug.
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•	De introductie van een beheerdersoordeel: de norm blijft op hetzelfde niveau, maar er
komt een overgangsgebied rond de norm (van ±0,03) waarin nader onderzoek plaatsvindt. Dit heet het expert judgement of beheerdersoordeel.
•	De maximale reactietermijn voor veiligheidscompenserende maatregelen gaat van 24
uur naar één week.

stroefheid

Overzicht stroefheidsnormen bij 70 km/u bij open wegdekken

0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

stroefheid voldoende
beheerdersoordeel
stroefheid onvoldoende

0,45

0,45
0,42

0,39

NL
huidig

NL bijgesteld
2011

0,40
0,37

0,35

0,31

0,30

Duitsland

0,40

0,35

motorways
UK

dual carriage
way UK

single carriage
way UK

Figuur 3 In 2011 opgestelde vergelijking met omringende landen, zie [12]

Opmerking: de kolom “NL bijgesteld 2011” is later in 2012 doorgevoerd.

5.6
Impuls op kwaliteitsborging door CIV
Vier terreinen
Om te garanderen dat de kwaliteitszorg van de metingen door de CIV continu verbeterde
volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus, is in de periode 2011 en 2012 gekozen om in te zetten
op de volgende vier terreinen:
• Procesmatigheid.
• Aantoonbaar goed meten .
• Meettechniek.
• Kwaliteitsborging meetdata.
Om deze inzet gestalte te geven zijn een kwaliteitscoördinator en een kennisexpert
aangesteld.
Procesmatigheid
Om de processen aantoonbaar op orde te krijgen, zijn de processtappen inzichtelijk gemaakt
en waar nodig verbeterd. De belangrijkste stappen in het dagelijkse proces worden vastgelegd.
Van de belangrijkste momenten van (meet)data-overdracht volgt een registratie, waarbij de
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kwaliteit van de data wordt getoetst. Dit is bijvoorbeeld het geval als meetdata van het meetbedrijf binnenkomt. De meegeleverde documentatie wordt bekeken en bestandsformaten
worden gecontroleerd op volledigheid.
Aantoonbaar goed meten
Voor het aantoonbaar maken van de technisch inhoudelijke punten zijn de volgende zaken
van belang:
• Vastlegging van omstandigheden van de meting, zoals temperatuur, positie van de meting
ten opzichte van de kantlijn, positie met behulp van GPS en snelheid. Bijkomend voordeel
hiervan is dat bij afwijkende meetwaarden makkelijker naar voren komt of dat ligt aan
extreme omstandigheden. Zo kan de stroefheid bij hoge temperaturen relatief laag zijn.
• Sommige technische eisen zijn lastig aantoonbaar. Zo mag vervuild (gepekeld) wegdek
niet gemeten worden. Deze eis is niet specifiek en meetbaar. Ook is het voor meetbedrijven onhandig om naar de andere kant van Nederland te rijden, om daar te constateren of
er nog pekel ligt.
Meettechniek
Behalve een uitvoerende taak, heeft Rijkswaterstaat ook het houderschap over de stroefheidsnorm. Ook bij die taak waren niet alle elementen goed aantoonbaar. Daarom is
getracht de verschillen in de meettechniek te minimaliseren en tot herleidbare en aantoonbare metingen te komen.
• In samenwerking met alle metende partijen zijn kalibratievoorschriften opgesteld, zodat
alle kalibraties te herleiden zijn naar officiële standaarden.
• Er is een eenduidige manier van bandkoeling opgesteld om te voorkomen dat er met te
hete banden wordt gemeten.
• Sinds 2010 worden meetbanden bij de ingebruikname “afgedraaid”. Dat houdt in dat de
loopvlakkromming een correctie krijgt, omdat banden “af-fabriek” een te bol oppervlak
hebben. Tijdens het meetgebruik slijt dit af, maar daarbij verlopen de meetwaarden enigszins. Door de banden eerst af te draaien, minimaliseert het verschil in loopvlakkromming
gedurende gebruik van de meetband. Het gaat ook blaarvorming door plaatselijke oververhitting tegen. Dit afdraaien gebeurt op identieke wijze voor alle meetbanden. De 1998
PIARC-banden zijn (te) lang gebruikt. Door de veroudering van het rubber is de meetwaarde in die tijd enigszins veranderd, wat bij de overgang naar de 2010-band tot problemen
leidde, die zo goed mogelijk met een bandcorrectie zijn opgevangen. Daarom werd besloten om de banden niet meer voor lange tijd in te kopen, maar om ze maximaal twee jaar te
gebruiken. Omdat een PIARC-band het eerste jaar het snelst veroudert, is ervoor gekozen
om een nieuwe bandserie eerst een jaar te laten “rijpen” en daarna twee jaar te gebruiken.
Bij de invoering van een nieuwe bandserie volgt een gezamenlijk onderzoek van de metende partijen, met zes banden uit de oude serie en zes banden uit de nieuwe serie. Tijdens de
twee gebruiksjaren van de bandserie worden twee oude banden in de vriezer periodiek
vergeleken met twee nieuwe banden buiten de vriezer, om daarmee een eventueel verloop
van het niveau van stroefheidsmeting vroegtijdig te kunnen signaleren.
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Kwaliteitsborging meetdata
Het was onbekend hoe nauwkeurig de productiestroefheidsmetingen in Nederland waren.
Uit onderzoek van TNO, zie hoofdstuk 4.3, werd dit wel duidelijk. Er is een methodiek ontwikkeld om per district de kwaliteit van de uitgevoerde metingen steekproefsgewijs te
toetsen [14]. De basis daarvan zijn controlemetingen, uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
Binnen een tijdsbestek van twee weken meet Rijkswaterstaat per district, met de reguliere
productiemetingen voor de MJPV (uitgevoerd door één van de commerciële meetbedrijven),
twee keer op drie locaties een traject van vijf kilometer. Door de meetwaarden van de
controlemetingen te vergelijken met de meetwaarden van de productiemetingen, is per
district een nauwkeurigheidsgetal te bepalen.
Naast dit algemene kwaliteitscijfer wordt ook naar extreme afwijking in de meetresultaten
gekeken om een aantal risico’s zichtbaar te maken. Het gaat dan om de vraag of de metingen wel
“fit for purpose” zijn, namelijk om gebruikt te worden om een onderhoudsadvies op te baseren.
Dit ondanks het feit dat ze mogelijk geheel volgens de geldende specificaties zijn uitgevoerd.
De borging van deze risico’s is gebaseerd op de volgende indicatoren:
• Verloop van het algemene stroefheidsbeeld over diverse jaren.
• Afwijkende meetband/systeem; de nadruk van de borging op dit risico ligt bij de vergelijkende metingen waar een systeem met band elke vijf weken de kwaliteit moet aantonen.
• Afwijkend/extreem weer; bij extreme afwijkingen worden de meetomstandigheden bekeken, waaronder de temperatuur en de neerslag.
• Extreme afwijking op een specifieke locatie. Men kijkt ook naar de wegbeelden of informeert bij het district naar bijzonderheden. Tot de keuzes behoren het laten uitvoeren van
extra metingen om de kwaliteit te waarborgen of het treffen van andere maatregelen.
Voor de bewaking van de deze risico’s is de kwaliteitscoördinator verantwoordelijk. Deze stelt
jaarlijks voor elk district een validatierapport op waarin hij een oordeel geeft of de meetwaarden toegepast kunnen worden in de MJPV of dat eventueel nieuwe metingen moeten worden uitgevoerd.

5.7
Stroefheidsindex (SI) in detail
Oorzaak en grootte
De in hoofdstuk 5.5 reeds genoemde InfraQuest-studie [11] bracht de oorzaak en de grootte
van de fluctuaties van stroefheidsmetingen in kaart. Naar voren kwam dat de fluctuaties op te
splitsen zijn in (1) de natuurlijke spreiding (meetruis) die bij iedere meetmethode hoort, en
(2) de variatie in werkelijke stroefheid door seizoens- en temperatuureffecten.
De belangrijkste bronnen van de verschillen voor de meetruis zijn:
• Het toegepaste meetsysteem.
• De toegepaste meetband.
Stroefheid op rijkswegen | 115

vorige weergave

• De meetpositie in dwarsrichting op de rijstrook in samenhang met verschillen van de
stroefheid over de dwarspositie in de rijstrook.
• De temperatuur tijdens de meting.
• Eventuele vervuiling op de weg.
Standaardafwijking
Op basis van diverse uitgevoerde onderzoeken wordt voor enkelvoudige stroefheidsmetingen uitgegaan van een standaardafwijking van ongeveer 0,03. De grootte van een 95%
betrouwbaarheidsinterval rondom de gemeten waarde is dan +/– 0,06.
De interpretatie hiervoor is als volgt: als op een hectometervak een bepaalde stroefheidswaarde is gemeten, bestaat er een kans van 2,5% dat de werkelijke stroefheid meer dan 0,06
groter is en een kans van 2,5% dat de werkelijke stroefheid meer dan 0,06 lager is. Voor een
uitgebreidere beschrijving en literatuurverwijzingen, zie hoofdstuk 4.3.
Door stroefheid te middelen over meerdere metingen en bij voorkeur uit te voeren in meerdere seizoenen, is de maximale meetafwijking van +/– 0,06 ongeveer te halveren tot
+/– 0,03, zie [14]. Hiervoor is de Stroefheidsindex ontwikkeld.

gemeten stroefheid

Stroefheidsindex (SI)
Figuur 4 geeft schematisch het verloop weer van de werkelijke stroefheid van een wegvak als
gevolg van (meerjarige)seizoens- en temperatuureffecten. In de MJPV was het gebruikelijk
om voor de beoordeling van een hectometervak uitsluitend de meest recente (enkelvoudig
uitgevoerde) meting te gebruiken. De figuur toont dat deze aanpak geen stabiele beoordeling geeft over het onderhoud van een wegvak door de fluctuaties in meetwaarden.
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Figuur 4 Stroefheidsindex en overgangsgebied, waar de beheerder op basis van expert judgement een oordeel velt

Samengestelde waarde
Voor de Stroefheidsindex (SI) is gekozen om deze te baseren op een samengestelde waarde
van de beschikbare metingen tot maximaal twee jaar terug. Dit betreft de:
• Meest recente voorselectiemeting en indien beschikbaar de hermeting.
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• Voorselectiemeting van voorgaand meetjaar.
• Voorselectiemeting van daaraan voorafgaand meetjaar.
Om de beschikbare metingen goed te vergelijken, worden de historische data genormeerd
naar het moment van de meest recente meting. Deze tijdnormering gaat uit van een gemiddelde afname per jaar van 0,01.
Weegfactoren
De samengestelde waarde SI komt naar voren door de tijdgenormeerde, gewogen meetwaarden te middelen. Het valt namelijk te verwachten dat de meest recente meting meer informatie geeft over de huidige stroefheid dan meer gedateerde metingen. TNO heeft de weegfactoren van tabel 2 bepaald, zie [15].
De tabel laat zien dat de weegfactor snel afneemt naarmate de meting ouder is. Dat betekent
ook dat de toegevoegde waarde van metingen van bijvoorbeeld drie jaar oud veel minder is
dan die van bijvoorbeeld twee jaar oud. Daarom worden maximaal twee jaar oude meetwaarden meegenomen in de berekening van de stroefheidsindex.
Verschilwaarde
Stroefheid heeft verschillende grenswaarden voor het interventieniveau voor onderhoud
(norm). Het is afhankelijk van het type deklaag en de meetsnelheid. Daarom wordt de stroefheidsindex uitgedrukt als een verschilwaarde met het betreffende interventieniveau voor
onderhoud. Waarde “0” betekent: stroefheid voldoet nog net. Een positief getal, bijvoorbeeld 0,03, houdt in dat de stroefheid 0,03 hoger is dan het betreffende interventieniveau
voor onderhoud. Een negatief getal, bijvoorbeeld –0,03, betekent dat de stroefheid 0,03
lager ligt dan het betreffende interventieniveau voor onderhoud.
De Stroefheidsindex (SI) heeft de volgende kenmerken:
• Tijdgewogen-middeling van beschikbare meetdata tot twee jaar terug.
• Meetdata genormeerd naar tijdstip van meest recente meting.
• Een relatieve maat voor het geldende interventieniveau voor onderhoud.
Tabel 2 Overzicht van weegfactoren als functie van de
ouderdom van een meting.
ouderdom in jaren

weegfactor

0

1,00

1

0,80

2

0,50

3

0,31

4

0,20

5

0,14
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5.8
Beheerdersoordeel in detail
Oordeel wegbeheerder
Het beheerdersoordeel is een nader onderzoek van wegvakken met een stroefheid in een
overgangsgebied van +/–0,03 rondom het interventieniveau voor onderhoud. De wegbeheerder beoordeelt op basis van een inspectie ter plekke, gegevens over ongevalshistorie en
expert judgement of onderhoud en tijdelijke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Deze aanpak is vergelijkbaar met de werkwijze die landen als Engeland en Duitsland al jaren
succesvol toepassen. Dit betekent dat beheerders minder zwart-wit hoeven om te gaan met
het interventieniveau voor onderhoud. Voor een wegvak met een stroefheid net boven het
interventieniveau kan het advies zijn de stroefheid te verbeteren. Andersom kan het ook
gebeuren dat een wegvak met een stroefheid net ónder het interventieniveau, nog wel een
jaar mag wachten tot de volgende stroefheidsmeting. De belangrijkste motivatie hiervoor is
dat er geen unieke relatie tussen stroefheid en veiligheid is gevonden. Bovendien kan deze
relatie van wegvak tot wegvak verschillen.
Vijf wegsituaties
Voor meetwaarden van de SI boven het overgangsgebied (0,03 of hoger) wordt de stroefheid
van het wegvak als voldoende gekwalificeerd en zijn geen maatregelen nodig.
Voor waarden van de SI onder het overgangsgebied (–0,04 of lager) is de kwalificatie van de
stroefheid onvoldoende. In dat geval zijn direct veiligheidsmaatregelen nodig, met aansluitend het verbeteren van de stroefheid.
Per hectometervak (hm-vak) maken beheerders onderscheid in de volgende vijf wegsituaties:
• Hoofdrijbaan.
• Hoofdrijbaan tunnel.
• Hoofdrijbaan met korte boogstraal (kleiner dan of gelijk 150 m).
• Weefvak.
• Verbindingsweg.
Per hm-vak is er onderscheid in de volgende plaatselijke waarnemingen:
A. Ongevalsconcentraties1).
B. Verkanting onvoldoende.
C. Schaderijdingen geleiderail.
D. Remsporen op het wegdek.
E. Reparatie met voegvullingsmassa.

1
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Uniform opstellen
Een waarneming A (ongevalsconcentraties) leidt in principe in alle vijf wegsituaties tot de
keuze ‘maatregelen uitvoeren’. Ten minste tweemaal ‘ja’ bij waarneming B t/m E leidt bij de
wegsituaties 2, 3, 4 of 5 ook tot de keuze ‘maatregelen uitvoeren’. Bij de overige combinaties
is de keuze om de resultaten van de volgende meting af te wachten.
Voor het uniform opstellen van een beheerdersoordeel is een EXCEL-invulformulier opgesteld met bijbehorende werkinstructie, zie [16]. Deze vult een opgeleide districtsmedewerker
in. Verhardingsadviseurs van het landelijke organisatieonderdeel Grote Projecten
Onderhoud (GPO)voeren een globale toets uit op de resultaten.
Per regio accordeert de betreffende hoofd ingenieur directeur het beheerdersoordeel.
De GPO informeert de directeur-generaal van Rijkswaterstaat jaarlijks over de resultaten van
het beheerdersoordeel van heel het Rijkswaterstaat-areaal.

5.9
Veiligheidsmaatregelen bij onvoldoende stroefheid
Veiligheidsmaatregelen
Vanaf 2004 nam bij Rijkswaterstaat de aandacht toe voor de te nemen veiligheidsmaatregelen bij onvoldoende stroefheid. De aanleiding hiervoor was het feit dat bij stroefheidsmetingen voor de MJPV in een tweetal wegendistricten (Haaglanden en Zuid-Hollandse Waarden)
een groot aantal wegvakken onvoorzien een lage stroefheid hadden. Dit is al beschreven in
paragraaf 5.3.
Zo verscheen in 2006 de flyer ‘Harde normen’ (zie Figuur 2), die de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreef. De basismaatregel is het plaatsen van een bord J20 (slipgevaar), in een
aantal situaties aangevuld met een snelheidsbeperking.
Bij nat wegdek
Als gevolg van een breed samengestelde Rijkswaterstaatworkshop in 2009, veranderden de
afspraken voor de veiligheidsmaatregelen (zie [17]). Zo werd in navolging van andere
Europese landen besloten om het bord ‘slipgevaar’ te voorzien van het onderbord ‘bij nat
wegdek’. De redenen daarvoor waren:
• Door die toevoeging begrijpt de weggebruiker beter wat er aan de hand is. Dat vergroot de
acceptatie van de maatregel en daarmee de kans dat de weggebruiker zijn rijstijl aanpast.
• Er is alleen hinder van de snelheidsmaatregel in perioden dat het wegdek nat2) is.
Ook is een uitgebreide plaatsingsstrategie opgesteld die een meer uniforme toepassing binnen Rijkswaterstaat moest opleveren. Een belangrijk element was de keuze om een minimale lengte van één kilometer in te voeren voor de veiligheidsmaatregelen. Dit leidde tot de
2

Voor de in Nederland toegepaste wegdekken is de definitie van een nat wegdek: een wegdek is nat als er
bij een voertuigpassage water opspat, of zolang weggebruikers de ruitenwissers gebruiken.
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‘Uitvoeringsrichtlijn Veiligheidsmaatregelen bij harde normoverschrijdingen stroefheid en
spoorvorming’ in 2010, zie [18].
Richtlijnen handelswijze
In 2012 is deze Uitvoeringrichtlijn aangepast toen het beheerdersoordeel zijn introductie
maakte, zie [19]. In 2013 werd de Uitvoeringsrichtlijn opnieuw aangepast, omdat de scope
verbreedde naar DBFM-contractsituaties. De Uitvoeringsrichtlijn kreeg toen ook een andere
naam: Richtlijnen handelwijze bij onvoldoende stroefheid of teveel spoorvorming, zie [20].
Inhoudelijk waren er geen wijzigingen voor de MJPV-situatie.
De te nemen veiligheidsmaatregelen zijn schematisch weergegeven in het actieschema van
Figuur 5. Zo behoort er bij wegvakken met een stroefheidsindex in het overgangsgebied,
waarvan de wegbeheerder oordeelt dat veiligheidsmaatregelen (en aansluitend onderhoud)
noodzakelijk zijn, minimaal een bord J20 (slipgevaar) te staan met een onderbord ‘bij nat
wegdek’. Op basis van de situatie ter plekke kan de wegbeheerder ook besluiten een snelheidsbeperking in te stellen.
Actieschema - veiligheidsmaatregelen en hersteltermijnen
Stroefheid - MJPV
veiligheidsmaatregel

hersteltermijn

hoofdrijbaan

verbindingsweg

100 km/u of lager

120 of 130 km/u

A

A

+0,04
+0,03
+0,02

beheerdersoordeel

A

StroefheidsIndex -SI

+0,01
0,00
–0,01
–0,02

bij nat wegdek
... m

bij nat wegdek
... m

bij nat wegdek
... m

–0,03
–0,04

onderhoud
inplannen

–0,05
–0,06
–0,07
–0,08
≤ –0,09

bij nat wegdek
... m
bij nat wegdek
... m

A

A: Plaatsingsstrategie A - Alleen een waarschuwingsbord
B: Plaatsingsstrategie B - Waarschuwingsbord met een snelheidsbeperking
Figuur 5 Actieschema veiligheidsmaatregelen en hersteltermijnen [20]
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Snelheidsbeperking
Bij wegvakken met een stroefheidsindex onder het overgangsgebied moet ook minimaal een
bord J20 (slipgevaar) verschijnen met een onderbord ‘bij nat wegdek’.
Er is tevens een snelheidsbeperking nodig bij:
• Verbindingswegen; snelheidsbeperking van 70 km/u.
• Wegen met een maximumsnelheid van 120 km/u of 130 km/u; snelheidsbeperking van
90 km/u.
Stroomschema
Voor het hele proces ´stroefheid MJPV´ is een stroomschema opgesteld. De stappen leiden
tot een transparant, betrouwbaar en controleerbaar proces voor de bewaking van de stroefheid, zie [21]. De meetaanvraag van GPO vormt het startpunt van het proces. De scope van
deze procedure is de werkwijze op districtsniveau en diverse in acht te nemen tijdstermijnen.
Als het beheerdersoordeel uitwijst dat veiligheidscompenserende maatregelen nodig zijn,
en dit is geaccordeerd door GPO, dienen de maatregelen maximaal binnen één week te worden uitgevoerd. Te rekenen vanaf het moment van bekendmaking aan de beheerder.

5.10
Ervaringen bijgestelde beoordelingsmethode
Hectometervakken
Paragraaf 5.4 beschreef dat met de getrapte methode met harde norm, zoals tot en met meetseizoen 2010/2011 toegepast, het aantal hectometervakken met onvoldoende stroefheid van
jaar tot jaar forse variaties vertoonde. Tabel 3 geeft de percentages weer zoals gevonden in de
meetseizoenen vanaf 2003-2004 [22].
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Tabel 3 Overzicht aantallen hectometervakken dat onderhoud nodig heeft vanwege
onvoldoende stroefheid [22].
meetseizoen

aantal gemeten
hectometervakken

aantal hectometervakken
dat onderhoud nodig heeft

percentage
van HWN

getrapte methode en harde norm
0304

ca 30.000

523

1,74

0405

ca 30.000

291

0,97

0506

ca 30.000

90

0,30

0607

ca 30.000

258

0,86

0708

ca 30.000

371

1,24

0809

28.936

439

1,51

0910

55.324

1240

2,24

1011

61.606

704

1,14

1112

63.070

967

1,53

bijgestelde beoordelingsmethode (StroefheidsIndex en Beheerdersoordeel)
1112

63.070

746

1,18

1213

62.690

392

0,63

1314

63.780

523

0,82

Opmerking: het getal in de kolom ‘percentage van HWN’ betreft voor de meetseizoenen voor 0910
ten opzichte van het halve areaal.

Dezelfde tabel toont vanaf het meetseizoen 2011-2012 ook het aantal hectometervakken dat
volgens de bijgestelde beoordelingsmethode onderhoud nodig heeft. Ook is het percentage
vermeld ten opzichte van het gehele hoofdwegennet. Voor het eerste jaar dat de bijgestelde
beoordelingsmethode gold, staat in de tabel cursief ook het aantal hectometervakken dat
onderhoud nodig heeft op basis van de getrapte methode met harde norm, en het bijbehorende percentage. De bijgestelde beoordelingsmethode leidde tot een duidelijke vermindering van het aantal wegvakken dat onderhoud nodig heeft.
Resultaten per district
Tabel 4 geeft de resultaten weer van de bijgestelde beoordelingsmethode per district. Als toelichting geldt:
• Aantal hectometervakken ‘rood’ zijn de wegvakken waarvan de stroefheidsindex
• -0,04 of lager is en waar onderhoud noodzakelijk is.
• Aantal hectometervakken ‘geel’ zijn de wegvakken in het overgangsgebied rondom de
norm waar een beheerdersoordeel noodzakelijk is.
• Aantal gebundelde hectometervakken is het aantal aparte locaties waar een beheerdersoordeel moet worden uitgevoerd.
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• Aantal hectometervakken ‘onderhoud’ zijn de vakken waar het beheerdersoordeel geldt
dat onderhoud noodzakelijk is en waar tijdelijk verkeersmaatregelen moeten worden
genomen.
• Aantal hectometervakken ‘totaal onderhoud’ is ‘rood’ en ‘onderhoud’ samen.
2011-2012
Uit de tabel blijkt dat in het meetseizoen 2011-2012 ongeveer 0,4% van het gehele hoofd
wegennet zo’n lage stroefheid heeft (rode gebied) dat onderhoud en het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Verder is voor 4,5 % van het areaal een beheerders
oordeel nodig. Dit percentage fluctueert per district. Voor de meetseizoenen 2012-2013 en
2013-2014 is dit percentage respectievelijk 4,2 en 5,9%.
Tabel 4 Overzicht van de resultaten van het beheerdersoordeel voor het meetseizoen 2011/2012 per district.
aantal hectometervakken
2012

lengte [km]

rood

geel

gebundeld

onderhoud

totaal
onderhoud

Alkmaar

359

6

142

44

76

82

Amsterdam

315

15

351

97

125

140

Arnhem en Nijmegen

406

30

219

92

94

124

Breda

384

3

125

51

24

27

Eindhoven

307

0

183

33

16

16

Flevoland en Afsluitdijk

264

21

182

73

9

30

Friesland

379

7

174

56

13

20

Groningen en Drenthe

509

16

112

28

5

21

Haaglanden

305

7

228

92

3

10

Rijnmond

362

37

443

147

28

65

Den Bosch

323

12

85

31

18

30

St. Joost

253

0

30

14

1

1

Twente en Achterhoek

290

2

53

37

6

8

Utrecht

486

32

91

49

69

101

Veluwe

366

11

83

41

2

13

Venlo

251

0

10

8

0

0

Zeeland

340

7

135

49

1

8

Zuid-Hollandse Waarden

220

4

119

65

18

22

Zwolle
[km,hm,vakken]
[%]

188

27

97

28

1

28

6307

237

2862

1035

509

746

0,8%

1,2%

100%

0,4%

4,5%
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Beheerdersoordeel
Ervaringen met het beheerdersoordeel:
• In het eerste jaar kregen alle districtsmedewerkers instructies over de werking van het
beheerdersoordeel. Alle uitgevoerde beheerdersoordelen zijn getoetst en geëvalueerd.
De ervaringen waren positief. Op basis van de evaluatie is de beoordeling op een enkel
punt bijgesteld. Ook is de te gebruiken software gebruiksvriendelijker gemaakt.
• In het tweede jaar is steekproefsgewijs getoetst. Ook nieuwe medewerkers kregen instructies. De indruk was dat ook dit jaar nauwkeurig is gewerkt. Gemiddeld duurt het per district drie werkdagen om het beheerdersoordeel uit te voeren en het bestand te vullen.

5.11
Incidentele metingen
Externe aanvragen
De voorgaande paragrafen gingen in op de toepassing van stroefheidsmetingen in het kader
van het MJPV-proces. Dit heeft een sterk planmatig en repeterend karakter.
Ook losstaand van de MJPV worden stroefheidsmetingen gevraagd en uitgevoerd.
Vraagstellers zijn dan veelal de regio zelf en ook de corporate dienst. De aanleiding is divers,
bijvoorbeeld garantieclaims, ongevallen of calamiteiten (zoals olie op de weg).
Een dergelijk meetverzoek komt binnen bij de CIV. In overleg met de vraagsteller spreekt CIV
een passende termijn af waarbinnen de metingen plaatsvinden. Rapportage van de meet
gegevens gaat altijd via de adviseurs van GPO. In extreme situaties is het noodzakelijk dat de
metingen binnen een dag worden uitgevoerd. In die gevallen gaat de aanvraag veelal in overleg met de vraagsteller. Ook dient CIV altijd met de vraagsteller af te spreken of een enkel
voudige stroefheidsmeting voldoende is of dat een aantal herhalingsmetingen nodig zijn.
auteur: Erik Vos
met inhoudelijke bijdragen van: Frank Bouman, Thijs Bennis, Bram Vreugdenhil en Peter van Hecke.
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6
Natte stroefheid en
contracten
levensduur
aanvang

6.1
Inleiding
Natte en droge stroefheid
Om veilig over een weg te rijden moet het wegdek voldoende stroef zijn. Dit is nodig om de
horizontale krachten op te vangen, die bij voertuigbewegingen (optrekken, remmen en
sturen) in het contactvlak band en wegdek optreden. Gezien het belang van voldoende
stroefheid begon Rijkswaterstaat, nadat zij rond 1930 de eerste rijkswegen aanlegde, al snel
de stroefheid van het wegennet te bepalen. Dit werd gedaan onder natte omstandigheden
omdat de stroefheidseigenschappen dan het laagst zijn. Vanaf 1991 kwam er ook aandacht
voor de stroefheidseigenschappen onder droge omstandigheden.

droog
nat

Contractvormen
Dit hoofdstuk gaat in op de omgang met natte stroefheid binnen de diverse contractvormen
die Rijkswaterstaat hanteert. Het behandelt zowel de situatie bij aanvang van de overeenkomst als de gebruiksfase gedurende de looptijd. Zie hoofdstuk 7 voor de omgang met
droge stroefheidseigenschappen (droge remvertraging) binnen diverse contractsituaties.
Aan bod komen:
6.2 Historische ontwikkelingen
6.3 Ontwikkelingen van de methodiek voor de natte stroefheid vanaf 2010
6.4 Uitleg Actuele Stroefheidscore (AS)
6.5 Uitleg Stroefheidsindex (SI)
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6.6 Natte stroefheid en contracten zonder langjarige integrale onderhouds- verplichting
6.7 Natte stroefheid en contracten met langjarige integrale onderhoudsverplichting
6.8 Literatuur

6.2
Historische ontwikkeling
Grenswaarden bij aanleg en onderhoud
In de begintijd van de natte stroefheidsmetingen rond 1930 lag de focus op het bepalen van
het interventieniveau voor onderhoud. De eerste eisen aan de natte stroefheid van nieuw
aangelegde verhardingen komen in 1969 voor in de ‘Mededeling 22’ van het Studie Centrum
voor de Wegenbouw (de voorloper van het CROW). Het meten van de natte stroefheid
gebeurt met de in 1959 geïntroduceerde RWS-Stroefheidsmeter door een geprofileerde
Vredesteinband toe te passen, zie Figuur 1.

Figuur 1 Voorbeeld van een RWS-stroefheidsmeter.

Kenmerkend voor het meetsysteem is het meten van de stroefheid in de langsrichting met
een slippercentage van 86 (bijna blokkerend). Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide beschrijving van dit meetsysteem.
Vernieuwde grenswaarden
In 1975 gelden de eisen in de Voorschriften voor Uitvoering en Controle van
Wegverhardingen (VUCW 1975). Wanneer in 1978 voor de stroefheidsmetingen een ander
type meetband in gebruik komt, een ongeprofileerde PIARC-band in plaats van de eerder
genoemde Vredesteinband, veranderen ook de grenswaarden in de VUCW.
RAW 1985
Bij het verschijnen van de eerste editie van de Standaard RAW-Bepalingen in 1985 is de meetmethode voor de natte stroefheid beschreven als Proef 150. De gestelde eisen aan de natte
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stroefheid zijn afhankelijk van het type verharding. De hoogte van de gevraagde stroefheid
(bijvoorbeeld 0,52 in de RAW 1985) bij nieuw aangelegde verhardingen is zo gekozen, dat
deze bij goed afstrooien haalbaar is. De eisen aan nieuw aangelegde verhardingen, zoals
geformuleerd in de RAW 1985, vormen nog steeds de basis in de meest recente RAW.
VUCW 1975
De minimale eis voor de wrijvingscoëfficiën van nieuw aangelegde verhardingen bedraagt 0,56.
De metingen gebeuren conform de methode 86% vertraagd wiel beschreven meetprincipe met een
geprofileerde band (Vredestein, type RWL.) Op weggedeelten waar de wrijvingscoëfficiën lager is dan
0,56 zit een korting (ƒ 100 per 0,01 te laag). Als de wrijvingscoëfficiën kleiner is dan 0,51, moet het
wegvak zodanig verbeteren dat de wrijvingscoëfficiën nergens kleiner is dan 0,56.
VUCW 1978
De minimale eis voor de wrijvingscoëfficiën van nieuw aangelegde verhardingen is bepaald op 0,52.
De metingen gebeuren conform de methode 86% vertraagd wiel met een ongeprofileerde band
(PIARC). Op weggedeelten waar de wrijvingscoëfficiën lager is dan 0,52 zit een korting. (ƒ 500 voor
0,45 ≤ f ≤ 0,51, ƒ 1.000 voor 0,38 ≤ f ≤ 0,44 en ƒ 1.500 voor f < 0,38). Weggedeelten waar de wrijvingscoëfficiën kleiner is dan 0,35 moeten zodanig verbeteren dat de wrijvingscoëfficiën nergens kleiner
is dan 0,35.
Standaard RAW-bepalingen 1985
Voor bitumineuze verhardingen is in de Standaard RAW-bepalingen 1985 opgenomen dat, indien deze
zijn afgestrooid met steenslag, de stroefheid minimaal 0,52 bedraagt. Voor bitumineuze verhardingen
zonder afgestrooide steenslag bestaan geen eisen ten aanzien van de stroefheid, zoals bijvoorbeeld
ZOAB. Bij bitumineuze oppervlakbehandelingen moet de wrijvingscoëfficiën binnen de garantieperiode van een jaar minimaal 0,45 bedragen.

Een nieuw beleid
Vanaf 2005 verlaat Rijkswaterstaat de RAW-aanpak en gaat over op een ander beleid.
Voortaan moet bij een nieuw aangelegde deklaag garantie zitten op diverse functionele
eigenschappen van verhardingen, waaronder ook de natte stroefheid. De garantietermijnen
zijn zo gekozen dat goed ontworpen en goed aangelegde deklagen ruimschoots voldoen.
De garantieperiode is meestal zeven jaar, al verschilt de termijn per asfaltsoort. Zo staat de
termijn voor dunne deklagen en tweelaags ZOAB meestal op vijf jaar. Rijkswaterstaat meet
tijdens de garantieperiode eenmaal per jaar de natte stroefheid. De stroefheid van de deklaag
mag tijdens de garantieperiode nooit onder een afgesproken interventiewaarde komen.
UAV-GC contracten
De eerste contracten die onder dit nieuwe beleid op de markt komen zijn onder andere
Engineering & Construct-, Design & Construct- en prestatiecontracten. Sindsdien heeft een
flinke evolutie plaatsgevonden. Het valt buiten het bereik van dit hoofdstuk deze in detail te
behandelen. Sinds een aantal jaren vallen de contracten in deze groep qua juridisch kader
onder de UAV-GC. In dit hoofdstuk is deze groep van contracten kortweg aangeduid met de
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benaming ‘UAV-GC contracten’. Het beleid stelt eisen aan de natte stroefheid in drie verschillende situaties: direct bij openstelling, gedurende de garantieperiode en bij afloop van de
garantieperiode. De eisen liggen globaal op hetzelfde niveau als het interventieniveau voor
onderhoud, zoals ook te vinden in het proces van de Rijkswaterstaat onderhoudsprogrammering voor verhardingen.
DBFM-contracten
Rond 2008 komen contracten op de markt met een lange looptijd, veelal twintig tot dertig
jaar, waarbij ook het onderhoud integraal wordt opgedragen. Gezien de gemiddelde levensduur van een deklaag (voor ZOAB op de rechterrijstrook ongeveer twaalf jaar) betekent dit dat
de opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract de deklaag één of meerdere malen
vervangt. Binnen deze groep van contracten bestaan diverse varianten. Rijkswaterstaat hanteert onder andere het Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-contract. Bij deze DBFMcontracten stelt Rijkswaterstaat eisen aan de natte stroefheid in twee situaties: direct bij
openstelling en in de gebruiksfase (van de looptijd van de overeenkomst tot aan het einde
van de contractperiode).

6.3
Ontwikkelingen van de methodiek voor de natte stroefheid
vanaf 2010
Vanaf 2010 vonden er twee belangrijke ontwikkelingen plaats ten aanzien van de methodiek
van de natte stroefheid: zowel de meetmethode als de beoordelingsmethode veranderden.
Beide methoden komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Wijziging methode van het meten van natte stroefheid
In 2010 wijzigde de methode voor het meten van de natte stroefheid conform Proef 150 van
de Standaard RAW-bepalingen.
De wijzigingen betroffen:
• Een verhoging van de standaard meetsnelheid van 50 km/u naar 70 km/u.
• De overgang naar een andere meetschaal door het kiezen van een andere referentie
meetband.
• Toepassing van een gecombineerde seizoens- en temperatuurcorrectie.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Standaard RAW-bepalingen 2010. Door een
her-nummering wijzigde het proefnummer in Proef 72.
Wijziging meetwaarden
Wijzigingen van meetsnelheid en meetschaal resulteren in andere meetwaarden. Op basis
van uitgebreid onderzoek, zie [1] en [2], ontstond een conversietabel [3]. Deze geldt voor de
omrekening in beide richtingen. Differentiëren tussen meetsnelheid en type deklaag is
130 | Rijkswaterstaat

vorige weergave

hierbij noodzakelijk. Zo ontstaat een correcte beoordeling van het veiligheidsniveau in
relatie tot de oude methode. Dit leidt tot een getalsmatige aanpassing van het interventie
niveau voor onderhoud, zie Tabel 1.
Nauwkeurigheid conversietabel
In 2012 is een praktijkevaluatie uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van de conversie tabel
[4]. Hieruit bleek dat de conversietabel voor open deklagen goed bruikbaar is. De verschillen
tussen meetwaarden bij 50 km/u en vervolgens met de conversietabel omgerekend naar
70 km/u, met meetwaarden direct bij 70 km/u gemeten, zijn beperkt. Ook vallen ze binnen
de bandbreedte van meetverschillen tussen individuele meetreeksen. Voor dichte deklagen
is de overeenstemming minder goed, vooral bij de lagere stroefheidswaarden. De 70 km/u
meting keurt dan regelmatig strenger dan de 50 km/u meting.
Tabel 1. Overzicht wijziging in 2010 van het interventieniveau voor onderhoud voor stroefheid
voor rijkswegen geldend voor een hectometervak [1, 2].
Vanaf 2010

tot en met 2009

RAW 2010 Proef 72

RAW 2005 Proef 150

Standaard 70 km/u

50 km/u

50 km/u

Meetschaal

Referentie meetband
PIARC 1998

Referentie meetband
PIARC 1998

PIARC 1975

Open deklaag

0,42

0,45

0,38

Dichte deklaag

0,39

0,44

0,38

Wijziging methode beoordelen natte stroefheid
In 2010 kwam binnen het proces van de jaarlijkse Rijkswaterstaat onderhoudsprogrammering voor verhardingen (MJPV) de discussie op gang over de ontwikkeling van de methodiek
natte stroefheid. De nadruk lag op de in de praktijk optredende fluctuaties in stroefheids
metingen. Deze konden leiden tot een onstabiele beoordeling of een wegvak wel of niet
onderhoud behoeft. Zie hoofdstuk 5.5 en 5.6 voor een uitgebreide beschrijving. Belangrijk
aan de methodiek zijn de enkelvoudige metingen. De uitkomst is één-op-één getoetst aan de
geldende normwaarde. Bij optredende fluctuaties in de resultaten van stroefheidsmetingen
is een andere methode nodig.
Fluctuaties in meetwaarden
Uit een onderzoek door InfraQuest1) [5] blijkt dat de fluctuaties in de meetwaarden zijn op
te splitsen in twee variaties. De natuurlijke spreiding (meetruis) die bij iedere meetmethode
hoort en de variatie in werkelijke stroefheid ten gevolge van seizoens- en temperatuur
effecten. De eerste variatie komt voor bij verschillen die optreden tijdens een hermeting van
een wegvak binnen een korte termijn. De tweede variatie is te zien aan het verschil in resul
taten tijdens metingen door het jaar heen.
1

InfraQuest is een RWS/TNO/TUD samenwerkingsverband, voor dit specifie e project uitgebreid met
Horvat en KOAC-NPC
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Meetruis
De meest voorkomende oorzaken van meetruis zijn: verschillen van het toegepaste meet
systeem, de toegepaste meetband, de meetpositie in dwarsrichting op de rijstrook, temperatuur tijdens de meting en vervuiling op de weg. Op basis van diverse uitgevoerde onder
zoeken geldt voor enkelvoudige stroefheidsmetingen een standaardafwijking van ongeveer
0,03. De grootte van een 95% betrouwbaarheidsinterval rondom de gemeten waarde is dan
+/– 0,06. Als op een hectometervak een bepaalde stroefheidswaarde is gemeten, dan is er
een kans van 2,5% dat de werkelijke stroefheid meer dan 0,06 hoger is. Ook bestaat er een
kans van 2,5% dat de werkelijke stroefheid meer dan 0,06 lager is. zie hoofdstuk 4.3 voor een
uitgebreide beschrijving en literatuurverwijzingen.
Meervoudige stroefheidsmetingen
De fluctuaties in de meetwaarden van de onderhoudsprogrammering bij Rijkswaterstaat
kan kleiner. Daarom is in 2012 besloten om af te stappen van het gebruik van enkelvoudig
uitgevoerde stroefheidsmetingen en over te gaan op het gebruik van meervoudige stroef
heidsmetingen [6], [7]. Hiervoor is de Stroefheidsindex (SI) ontwikkeld. De index baseert de
beoordeling van de stroefheid van een hectometervak niet alleen meer op de meest recente
meetwaarde, maar op een samengestelde waarde op basis van meerdere metingen.
Deze metingen gaan tot maximaal 2 jaar terug. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.6. Met ingang
van 2014 is ook bij de toepassing binnen contracten afgestapt van het gebruik van enkelvoudige metingen en overgegaan op het gebruik van meervoudige metingen [8]. Hiervoor is specifiek de Actuele Stroefheidscore (AS) ontwikkeld die in de volgende paragraaf beschreven staat.

6.4
Uitleg Actuele Stroefheidscore (AS)
Voor de implementatie van meervoudige metingen binnen contractsituaties bestaat de methode om tweemaal kort na elkaar een meting uit te voeren. Deze methode is in Duitsland al vele
jaren met succes toegepast. Per wegvak van 2 kilometer wordt vervolgens getoetst of beide
meetreeksen voldoende dicht bij elkaar liggen. Als dat het geval is, dan geldt voor de stroefheidswaarde per hectometervak het gemiddelde van beide metingen. Liggen beide meetreeksen te ver uit elkaar, dan volgen er extra metingen. Dit concept is overgenomen in de nieuwe
beoordelingsmaat Actuele Stroefheidscore (AS). Net als bij de SI vormen metingen volgens de
in Nederland gebruikelijke Proef 72 van de Standaard RAW-bepalingen 2010 de basis.
Toepassing AS
De belangrijkste toepassing van de AS is die voor metingen binnen contracten, met name
voor de momentopname van de stroefheid bij openstelling. Ook is de toepassing van belang
bij het einde van de contractperiode. Daar gelden hoge eisen bij de reproduceerbaarheid.
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AS bij DBFM-contracten
Ook voor periodieke monitoring in contracten met een lange looptijd (DBFM), is de eisstelling uitgedrukt in een AS. In de contracttekst staat echter:
“De actuele stroefheidscore (AS) mag worden gelijkgesteld aan de waarde voor de stroefheidsindex (SI), tenzij
de opdrachtgever een nadere verificatie daarvan verlangt.”
Dit betekent dat de eisstelling is uitgedrukt in AS, maar dat ter verificatie de SI toepasbaar is.
Tabel 2 geeft een overzicht van het toepassingsgebied van de AS en de SI. Ter vergelijking is
ook de situatie van de Rijkswaterstaat-onderhoudsprogrammering (MJPV) meegenomen.
Aanpak AS
Omwille van eenduidigheid en een verkleining van de meetruis, is het van belang een andere
meetaanpak te gebruiken dan bij de SI. De stroefheid is gemeten met een vaste afstand van
0,60 meter van het hart van het meetwiel, tot de linkerzijde van de rechter kantstreep of deelstreep. Dit wijkt af van de aanpak bij de SI, die meet vanuit het midden van het rijspoor.
Bij bochten met een boogstraal van 1.000 meter of kleiner kan het hart van het feitelijke
rijspoor meer dan 0,30 m afwijken van de hiervoor genoemde positie. Dan is voor de dwarspositie een aanvullende afspraak nodig om zo goed mogelijk in het rijspoor te meten.
Een registratiesysteem van de dwarspositie is daarom vereist. Sinds 2014 is het systeem op
alle in Nederland operationele meetsystemen aanwezig.
Tabel 2. Overzicht toepassingsgebied van Actuele Stroefheidscore en Stroefheidsindex.
RWS onderhoudsprogrammering
MJPV

Contracten
UAV-GC

DBFM

Projectteam

Wegbeheerder

Monitoring

Openstelling

Gedurende
garantieperiode

Einde
garantieperiode

Projectteam

AS

Nee

Ja, eisstelling

Ja, eisstelling

Ja, eisstelling

Ja, eisstelling

Ja, eisstelling

SI

Ja

Nee

Wordt als
indicator
toegepast, zie 6.6

Indicatief

Nee

Wordt als
indicator
toegepast, zie 6.7

Openstelling

Gedurende
contractperiode

Verbeterde nauwkeurigheid
De AS heeft door de toepassing van meervoudige metingen en de vaste dwarspositie een duidelijk verbeterde nauwkeurigheid. Naar schatting halveert de eerder genoemde waarde voor
enkelvoudige metingen van de maximale meetafwijking van +/– 0,06 tot +/– 0,03.
De AS is het verschil tussen de meetwaarde en het interventieniveau voor onderhoud dat
geldt als de norm. Een AS van bijvoorbeeld 0,03 betekent dat de natte stroefheid 0,03 hoger
is dan de norm. De complexiteit van Proef 72 door het gebruik van vier verschillende normen
in plaats van één, is daarmee opgelost (zie Tabel 1).
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Meet- en rekenprotocol AS
Voor gebruik van de AS in contracten is een meet- en rekenprotocol opgesteld [9]. Dit protocol geeft in detail aan hoe en waar te meten, en geeft aan op welke manier de AS van een
hectometervlak te bepalen is. Het protocol is tot stand gekomen na een uitgebreide
afstemming binnen Rijkswaterstaat zelf en met marktpartijen, zowel van aannemerszijde
(Bouwend Nederland), als van meetbedrijven. Eind 2013 keurde de Regiegroep Werk Wijze
Aanleg en Onderhoud[10] het protocol goed en nam het op in de Component Specificatie
Bovenbouw [11]. Voor nieuw te sluiten contracten geldt vanaf 2014 de nieuwe aanpak met de
AS en de SI, te lezen in de volgende paragraaf.
Aanpassing contracten
Bij UAV-GC-contracten is een aanpassing van het contract mogelijk voor oplevering van het
project. Voor DBFM-contracten is het advies om een aanpassing op dit onderdeel mee te
nemen bij de aanpassing van alle DBFM-contracten in 2016. Dit in verband met het voor
nemen om per 2017 af te stappen van de in Nederland tot nu toe gebruikelijke stroefheids
meting conform RAW Proef 72 en om over te gaan op de stroefheidsmetingen met de Side
Way Force methode (SWF).

6.5
Uitleg Stroefheidsindex (SI)
Ook bij contracten zoals hierboven toegelicht, speelt de SI dus in bepaalde situaties een rol.
Na een uitgebreide afstemming binnen en buiten Rijkswaterstaat is voor de SI, net als voor
de AS, een meet-en rekenprotocol opgesteld [12]. Deze is goedgekeurd door de Regiegroep
Werk Wijze Aanleg en Onderhoud en opgenomen in de Component specificatie Bovenbouw
[13]. Zie hoofdstuk 5.6 voor een uitgebreide behandeling van de SI.
Overeenkomsten SI - AS
De belangrijkste overeenkomsten van de SI met de AS zijn:
• Toepassing van RAW Proef 72.
• Principe van meervoudige metingen, zij het dat de invulling anders is.
• Een meldingsplicht bij uitvoering van de meting om cherry picking te voorkomen.
• Waarde uitgedrukt als verschilwaarde met het interventieniveau voor onderhoud.
• Maximale meetafwijking (95% betrouwbaarheidsinterval) is geschat op +/– 0,03 [14].
Verschillen SI - AS
De belangrijkste verschillen tussen de SI en de AS zijn (zie ook Tabel 3):
• De beoordeling volgt uit een gewogen gemiddelde van meerdere metingen in de tijd tot
maximaal 2 jaar terug.
• Er is voorgeschreven dat alle uitgevoerde metingen op het wegvak meetellen in de berekening. Statistische checks detecteren zogenaamde ‘outliers’.
• Meten gebeurt in het hart van het rechterrijspoor.
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• Voor het meten van inhaalstroken bestaat een risicogestuurde aanpak. Bij de monitoring
voor de Rijkswaterstaat onderhoudsadvisering (MJPV) worden deze niet allemaal integraal
gemeten, maar volgt een risicobenadering. Deze risicobenadering is al jaren in gebruik en
is nu ook beschikbaar voor DBFM-contacten. Dit leidt tot een besparing van de hoeveelheid uit te voeren metingen.
• Voor de buitenste rijstrook en voor de spitsstrook rechts bestaat een standaard hermeting.
Dit geldt voor deklagen ouder dan 5 jaar, waarvan de meest recente gemeten SI lager is dan
0,02. De hermetingen volgen na minimaal 4 weken met een ander meetsysteem en/of een
andere meetband.
• Steekproefsgewijze controlemetingen doet het meetbedrijf zelf, om beter grip op de
kwaliteit van de metingen te krijgen.
Tabel 3. Vergelijking tussen Actuele Stroefheidscore (AS) en Stroefheidsindex (SI).
Actuele Stroefheidscore AS

Stroefheidsindex SI

Stroefheidsmeetmethod

RAW 2010 Proef 72

RAW 2010 Proef 72

Meetsnelheid

Standaard is 70 km/u

Standaard is 70 km/u

Welke metingen worden gemiddeld

2 maal achter elkaar meten en dan
middelen en toetsen op verschil per
wegvak van 2 km

Historische metingen tot 2 jaar
terug gewogen meenemen

Check op meenemen alle historische
metingen

Niet van toepassing

Ja, inclusief een check op outliers

Dwarspositie op de weg

Aantoonbaar op vaste afstand van
0,60 m vanaf linkerzijde
rechterkantstreep

In hart rechter rijspoor
werkelijke positie registreren

Van te voren melden wanneer meting
wordt uitgevoerd

Ja

Ja

Uitgedrukt als verschilwaarde met het
interventieniveau voor onderhoud

Ja

Ja

Welke strook meten

In principe alle rijstroken

1 Zwaarst belast rijstrook
2 Spitsstrook rechts
3 Inhaalstroken selectief op basis
van risicobenadering

Standaard een hermeting na minimaal 4
weken

Nee

Ja, voor buitenste rijstrook en spitsstrook ouder dan 5 jaar en waarbij
tevens de meest recente SI lager is
dan 0,02

Steeksproefgewijze controle metingen

Nee

Ja

Geschatte maximale meetafwijking

+/– 0,03

+/– 0,03
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6.6
Natte stroefheid en contracten zonder langjarige integrale
onderhoudsverplichting
Algemeen
Bij UAV-GC-contracten speelt de natte stroefheid in de volgende drie situaties een rol (Figuur 2):
• Bij openstelling van een wegvak.
• Gedurende de garantieperiode.
• Bij einde garantieperiode.
UAV-GC

MJPV

openstelling
Ter bepaling of
een wegvak
mag worden
opengesteld

AS

0,10

→

Ter bepaling of
garantie moet
worden
ingeroepen

AS

0,10

geen actie

einde garantieperiode
Ter afronding
van het contract
en toekennen
bonus/malus

AS

0,10

bonusgebied
(overige deklagen)

gedurende levensduur
Ter bepaling of
onderhoud noodzakelijk is

SI

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01
interventieniveau
onderhoud

openstellen

gedurende garantieperiode

verbeteren

0,09

0,05
malusgebied
(alleen ZOAB+)

0,00

0,04
0,03
beheerdersoordeel

0,00

0,00

–0,01

–0,01

–0,02

–0,02

–0,02

–0,02

–0,03

–0,03

–0,03

–0,03

–0,04

–0,04

–0,04

–0,04

–0,05

–0,05

–0,05

–0,05

–0,06

–0,06

–0,06

–0,06

–0,07

–0,07

–0,07

–0,07

–0,08

–0,08

–0,08

–0,08

–0,09

–0,09

–0,09

–0,09

≤–0,10

≤–0,10

≤–0,10

≤–0,10

Meting uitvoeren op
eerste vier werkvakken
per kalenderjaar en
vervolgens elk tiende
werkvak met eenzelfde
mengselidentificatiecod

Aanbeveling: meting alleen
uitvoeren indien resultaat SI
monitoring MJPV <0,02 is.

Aanbeveling: meting alleen
uitvoeren indien resultaat SI
monitoring MJPV <0,07 is.

Meting jaarlijks uitvoeren op
elke deklaag.

garantie inroepen

–0,01

0,00
garantie inroepen

–0,01

direct veiligheidsmaatregelen en
plannen
onderhoud

direct actie

Figuur 2. Overzicht diverse situaties met bijbehorende grenswaarden voor stroefheid bij UAV-GC vanaf 2014; ter
vergelijking is ook de RWS-onderhoudsprogrammering (MJPV) situatie aangegeven.

Vanaf 2014 is voor elk van deze drie situaties de AS de beoordelingsmaat voor de natte stroefheid van een hectometervak. In contracten die eerder zijn afgesloten staan andere beoordelingsmaten. Dit is of de enkelvoudige meting conform de RAW 2005 Proef 150 (contracten
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afgesloten voor 2011), of de enkelvoudige RAW-meting conform RAW 2010 Proef 72 (contracten afgesloten in de jaren 2010 – 2013). Genoemde jaartallen zijn bij benadering, per contract
bestaan er kleine verschillen.
Contractafspraken UAV-GC-contracten
Deze paragraaf behandelt voor elk van de drie hierboven genoemde situaties de contract
afspraken bij UAV-GC-contracten. Zie de Component specificatie Bovenbouw voor een
uitvoerige beschrijving [11].
1.0 Openstelling van een wegvak

Voor deze situatie bestaan twee verschillende verificatieprocedures, namelijk (1) de ontwerpverificatie en (2) de productverificatie.
1.1 Ontwerpverificatie

De ontwerpverificatie toetst of het door de opdrachtgever aangeboden deklaagmengsel kan
voldoen aan de openstellingseisen van de natte stroefheid. Een deklaagmengsel wordt daarbij gekarakteriseerd met een unieke mengselidentificatiecode inclusief specifieke aanleg
aspecten, zoals afstrooien. Hiervoor moet de opdrachtnemer resultaten aan de opdracht
gever tonen van de stroefheidsmetingen (en overigens ook van remproeven voor verificatie
van de droge stroefheid) op een of meer eerder aangelegde deklaag/lagen van het betreffende mengsel. Als resultaten van twee of meer verschillende producties beschikbaar zijn, dan
moet de gemiddelde waarde van de AS (contracten vanaf 2014) over de producties minstens
0,06 hoger zijn dan de norm en mag geen productie een lagere waarde hebben dan 0,04
hoger dan de norm [11, Bijlage CSB 6]. Als resultaten van één productie bekend zijn, dan moet
de productie minstens een waarde hebben van 0,08 hoger dan de norm. Het gebruik van een
hogere stroefheidswaarde dan de norm verzekert dat de stroefheid in het werk haalbaar is.
De gehanteerde marges, afhankelijk van het aantal gegevens, zijn gebaseerd op de herhaalbaarheid van de productie en de verwerking van asfalt.
1.2 Productverificatie

De productverificatie toont aan of de natte stroefheid van een gerealiseerde deklaag voldoet aan
de openstellingseisen. De opdrachtnemer laat daarbij zelf stroefheidmetingen op de deklaag
uitvoeren volgens de in het contract voorgeschreven methode (Proef 150, Proef 72 of AS op basis
van Proef 72). Deze productverificatie hoeft niet bij elk werkvak uitgevoerd te worden. Het is
voldoende als de opdrachtnemer dit binnen het contract per mengsel met eenzelfde mengsel
identificatiecode (inclusief specifieke aanlegaspecten zoals afstrooien) voor de eerste 4 werkvakken per kalenderjaar uitvoert en vervolgens elk tiende werkvak. Om pragmatische redenen
kunnen de hiervoor benodigde stroefheidsmetingen uiterlijk één dag na openstelling aan het
verkeer plaatsvinden. Voor de productverificatie moet de natte stroefheid van elk hectometervak van de bemeten werkvakken voldoen aan de eisstelling van norm + 0,02. De stroefheid
waarde is 0,02 hoger dan de norm, omdat de natte stroefheid in de eerste weken na aanleg nog
iets kan dalen.
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2.0 Gedurende de garantietermijn

Gedurende de gehele garantieperiode, meestal 7 jaar, moet de natte stroefheid van elk hectometervak van een deklaag voldoen aan de in het contract gestelde eis dat AS minimaal 0,00
is, zie Figuur 2. Indien de natte stroefheid niet voldoet, dan moet de opdrachtnemer de deklaag vervangen of herstellen. De opdrachtnemer heeft geen verplichting om dit zelf periodiek aan te tonen.
De betreffende lokale Rijkswaterstaat wegbeheerder controleert gedurende de garantieperiode op basis van de jaarlijkse metingen van de Rijkswaterstaat onderhoudsadvisering (MJPV)
of aan de garantie-eisen is voldaan. Sinds 2012 gebruikt Rijkswaterstaat hiervoor de SI. Als de
natte stroefheid onvoldoende is, heeft de opdrachtnemer het recht de stroefheidsmetingen
volgens de in het contract voorgeschreven methode (Proef 150, Proef 72 of AS op basis van
Proef 72) te laten uitvoeren, om aan te tonen dat de stroefheid wel aan de garantie-eisen
voldoet.
2.1 Afwijking meetwaarden

De methode waarmee Rijkswaterstaat sinds 2012 de contracten monitort, namelijk met de SI
van een hectometervak, kan in beperkte mate leiden tot andere meetwaarden verkregen met
de methode die in het contract is afgesproken. Het is daarom van belang dat Rijkswaterstaat
als opdrachtgever, alvorens te besluiten de opdrachtnemer in gebreke te stellen, afweegt om
de natte stroefheid nogmaals te laten meten en wel met de methode die in het contract is
voorgeschreven.
2.2 Normoverschrijding

Bij deze afweging speelt de mate van normoverschrijding bij de MJPV-meting van de SI een
rol en ook de lengte waarover deze plaatsvindt. Bij een beperkte normoverschrijding (tot en
met 0,03) bestaat de kans dat een garantieclaim door nieuwe metingen van de opdrachtnemer wordt ontkracht. Dit komt voor door fluctuaties tussen individuele stroefheidsmetingen
en door verschillen tussen de gebruikte methoden (Proef 150, Proef 72 of AS op basis van
Proef 72). De aangeleverde stroefheidsmetingen (eventueel door de opdrachtnemer) kunnen
in incidentele gevallen fors afwijken van de metingen van opdrachtgever, bijvoorbeeld meer
dan 0,06 op hectometervakniveau en meer dan 0,04 op kilometervakniveau. Het is dan redelijk om in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te besluiten een
derde meting uit te voeren.
3.0 Einde garantieperiode

Bij het einde van de garantieperiode moet de natte stroefheid van elk hectometervak, net als
gedurende de garantieperiode, voldoen aan de in het contract gestelde eis van AS van minimaal 0,00 (zie Figuur 2). Als de natte stroefheid niet voldoet, dan dient de opdrachtnemer de
deklaag te vervangen of te herstellen. Om de opdrachtnemer te stimuleren dat er nog een
zekere restlevensduur van de stroefheid is aan het eind van de garantieperiode, bestaat er een
bonus-en-malusregeling.
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3.1 Malusregeling

De malusregeling is van toepassing voor deklagen van ZOAB+, ofwel duurzaam ZOAB. Als de
natte stroefheid bij afloop van de garantieperiode van een hectometervak gelijk aan of groter
is dan de norm, maar kleiner dan de malusgrens (meestal norm +0,05), dan is de opdrachtnemer verplicht korting te bieden. De reden hiervoor is dat deze duurdere en duurzame deklaag bij de uitvoering al verrekend is. In de praktijk is deze na afloop van de garantieperiode
niet altijd duurzaam. Uiteraard wil Rijkswaterstaat van de extra kosten iets terugzien.
3.2 Bonusregeling

De bonusregeling is van toepassing op de overige deklagen. Als bij afloop van de garantie
periode van een hectometervak de natte stroefheid gelijk aan of hoger is dan de bonusgrens
(meestal norm + 0,05), ontvangt de opdrachtnemer een bonus.
De testprocedure aan het einde van de garantieperiode is hetzelfde als tijdens de
garantieperiode.

6.7
Natte stroefheid en contracten met langjarige integrale
onderhoudsverplichting
Algemeen
Bij Design Build Finance & Maintain (DBFM)-contracten ligt de aanleg- en instandhoudingsverantwoordelijkheid voor een goed en veilig functionerende wegverbinding voor een langdurige periode (20 jaar of meer) bij marktpartijen. Als gevolg daarvan neemt de opdracht
nemer de regie op de onderhoudsplanning van Rijkswaterstaat over.
Verrekening DBFM-contracten
De verrekening van DBFM-contracten loopt anders dan bij UAV-GC-contracten. De factuur
volgt niet meer na oplevering van een werk, maar via een eenmalige betaling bij openstelling
van het nieuwe wegsysteem. Daarnaast is er een periodieke beschikbaarheidsvergoeding.
Gedurende de gehele looptijd van het contract verstrekt de opdrachtgever deze per termijn
(meestal 3 maanden) aan de opdrachtnemer, als hij aan de beschikbaarheidseisen voldoet.
Als de opdrachtnemer niet aan de uitgevraagde functie-eisen met bijbehorende prestatie
niveaus en hersteltermijnen voldoet, dan geeft Rijkswaterstaat een financiële prikkel om de
beschikbaarheid van de weg te krijgen die Rijkswaterstaat nodig heeft voor de doorstromingsdoeleinden. Deze tegemoetkomingen bestaan uit de periodieke beschikbaarheids
vergoedingen met eventuele kortingen.
Natte stroefheid bij DBFM-contracten
Bij natte stroefheid geldt dezelfde aanpak als bij wegvakken aangelegd onder een UAV-GCcontract en waar Rijkswaterstaat zelf de regie voert over de onderhoudsplanning. Zo speelt
de natte stroefheid bij DBFM-contracten een rol bij zowel de openstelling van een wegvak,
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als in de gebruiksfase (gedurende de looptijd van de overeenkomst tot einde contractperiode). Daarmee toont de opdrachtnemer aan dat het wegvak aan de technische eisen voldoet.
Voor een beperkt deel zijn er verschillen, zoals hieronder te zien. Figuur 3 toont voor beide
situaties openstelling en gebruiksfase de grenswaarden die worden gebruikt. Ter vergelijking
is voor de gebruiksfase ook de aanpak weergegeven van de MJPV waar Rijkswaterstaat zelf de
regie voert over de onderhoudsplanning.
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Figuur 3. Overzicht diverse situaties met bijbehorende grenswaarden voor stroefheid bij DBFM vanaf 2014; ter
vergelijking is ook de RWS-onderhoudsprogrammering (MJPV) situatie aangegeven.

Vanaf 2014 is voor beide situaties de AS de beoordelingsmaat voor de natte stroefheid van een
hectometervak. In contracten die eerder zijn afgesloten staat als beoordelingsmaat de enkelvoudige meting conform de RAW 2005 Proef 150 (contracten afgesloten voor 2011) of de
enkelvoudige RAW-meting conform RAW 2010 Proef 72 (contracten afgesloten in de jaren
2011 – 2013). Genoemde jaartallen zijn bij benadering, per contract bestaan er kleine
verschillen.
Contractafspraken DBFM-contracten
Deze paragraaf beschrijft voor elk van de twee hierboven genoemde situaties de contract
afspraken gehanteerd in DBFM-contracten. Zie de Componentenspecificatie Bovenbouw
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DBFM [13] voor een uitvoerige beschrijving. De DBFM-contracten hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt, als gevolg daarvan bestaan er per contract verschillen.
1.0 Openstelling van een wegvak

De aanpak lijkt veel op de aanpak bij UAV-GC-contracten. Dat betekent dat er eerst een
ontwerpverificatie van een bepaald asfaltmengsel komt, inclusief aanlegaspecten, zoals
afstrooien, voordat de opdrachtnemer mag beginnen met het aanbrengen van een deklaag
met dit asfaltmengsel. Na het aanbrengen van de deklaag volgt een productverificatie voordat het wegverkeer het betreffende wegvak gebruikt.
1.1 Verschil tussen DBFM- en UAV-GC-contracten

Bij de UAV-GC-contracten volgt de productverificatie van een bepaald mengsel op 2 werkvakken per kalenderjaar. Bij de DBFM-contracten vindt de productverificatie plaats op elke open
te stellen deklaag.
Een ander verschil is dat bij de meeste DBFM-contracten de eisstelling bij de productverificatie voor de AS niet op 0,02 ligt, zoals bij de UAV-GC-contracten, maar op 0,00. Dit komt
omdat de gebruikelijke daling van de natte stroefheid in de eerste weken na aanleg niet door
deze eis is afgedekt. Dit is een instandhoudingsverplichting van de opdrachtnemer en wordt
afgedekt via de stroefheidseis gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.
2.0 Gebruiksfase gedurende de looptijd van de overeenkomst tot einde contractperiode

Bij een DBFM-contract is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks laten
meten van de natte stroefheid volgens de in het contract afgesproken methode. De borging
van het aantal metingen en de kwaliteit van de metingen zijn opgenomen in het managementsysteem dat de opdrachtnemer zelf opzet. Zo toont hij aan dat hij aan het gevraagde
voldoet. Rijkswaterstaat ziet toe op het managementsysteem van de opdrachtnemer met
behulp van een systeemgerichte contractbeheersingsaanpak (SCB).
De periodiek bepaalde natte stroefheid per hectometervak (SI of AS) valt in één van de
volgende kwalificaties, zie Figuur 3:
• Lichte schade.
• Matige schade.
• Ernstige schade.
• Spoedeisende schade.
In het contract is vervolgens bepaald dat de verharding vrij dient te zijn van ernstige schade
(natte stroefheid lager dan 0,00) en spoedeisende schade (lager dan -0,06). Als deze schades
wel voorkomen, dan schrijft het contract een beschikbaarheidsvergoeding en tijdelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor.
Wanneer de opdrachtnemer de stroefheidseisen periodiek meet en constateert dat de natte
stroefheid richting waarde 0,00 gaat, dan moet hij maatregelen inplannen om te voorkomen
dat er een waarde onder 0,00 ontstaat. De boetes zijn dermate hoog dat het loont zo’n situatie te voorkomen. Als de meting onder de grenswaarde valt, dan moet de opdrachtnemer
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deze toestand met eigen spoedeisende maatregelen oplossen. Zo kan hij de in werking
getreden boetebeginselen beperken.
De consequenties voor het betalingsmechanisme en dus de periodieke beschikbaarheidsvergoedingen van de DBFM-overeenkomst zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.
Gebruik SI bij verificatie natte stroefheid
Hoewel de eisstelling in termen van de AS is geformuleerd, is het ook mogelijk voor de
verificatie van de natte stroefheid bij periodieke monitoring de SI toe te passen.
De reden daarvoor is tweeledig:
• Bij periodieke monitoring zijn er meestal historische metingen voorhanden. Het is daarom niet noodzakelijk om tweemaal direct achter elkaar te meten zoals bij de AS gebeurt.
Dit scheelt de opdrachtgever onnodig kosten.
• Bij de SI is voor het meten van inhaalstroken een risicogestuurde aanpak opgenomen.
Ook dit werkt kostenbesparend door.
Tijdelijke veiligheidsmaatregelen bij onvoldoende stroefheid
Als de natte stroefheid niet aan de gestelde eisen voldoet (AS of SI lager dan 0,00), dan gelden
tijdelijke veiligheidsmaatregelen totdat het herstel is uitgevoerd. Een uitvoerige beschrijving
van de aard en de plaatsingsstrategie van de veiligheidsmaatregelen is beschreven in de
“Richtlijnen handelwijze bij onvoldoende stroefheid of teveel spoorvorming” [15] ( in 2013
Actieschema - veiligheidsmaatregelen en hersteltermijnen
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Figuur 4. Actieschema veiligheidsmaatregelen en hersteltermijnen bij DBFM vanaf 2014, ter vergelijking is ook de
RWS-onderhoudsprogrammering (MJPV) situatie weergegeven [15].
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goedgekeurd door de Regiegroep Werk Wijze Aanleg en Onderhoud). Deze richtlijn is zowel
van toepassing op de reguliere situatie waarin Rijkswaterstaat zelf de regie voert over de
onderhoudsplanning (MJPV), als de situatie van een DBFM-contract.
Voor de situatie van een DBFM-contract gelden de volgende tijdelijk noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen:
• Bij ernstige schade met een stroefheid (AS of SI) van –0,01, –0,02 of –0,03 moeten waarschuwingsborden voor het verkeer komen totdat de schade is hersteld.
• Bij ernstige schade met een stroefheid van 0,04, 0,05 of 0,06 en bij spoedeisende schade
(stroefheid –0,07 of lager):
-	Op hoofdrijbanen met een maximumsnelheid van 100 km/u of lager moet een waarschuwingsbord J20 (slipgevaar) met een onderbord ‘bij nat wegdek’ voor het verkeer
komen totdat de schade is hersteld.
-	Op hoofdrijbanen met een maximumsnelheid van 120 of 130 km/u moet het waarschuwingsbord aangevuld worden met een snelheidsbeperking van 90 km/u.
-	Op verbindingswegen (met uitzondering van parallelbanen) moet het waarschuwingsbord aangevuld worden met een snelheidsbeperking van 70 km/u, zolang deze snelheid
mogelijk is en er geen lagere maximumsnelheid geldt.
In onderstaande Figuur 4 zijn de richtlijnen schematisch aangegeven. Ter vergelijking staat
in het linkerschema de aanpak bij de MJPV. Opvallend is dat het beheerdersoordeel, zoals
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ingevoerd in 2012 voor de MJPV, niet voorkomt bij DBFM-contractsituaties. De reden hiervoor is dat een expert judgement toch subjectief kan zijn. Voor contractsituaties is dat
ongewenst.
Optreden ongevalsconcentraties
Bij incidenteel optredende situaties van ongevalsconcentraties bij DBFM-contracten, is het
van belang om vast te stellen of dit te maken heeft met het ontwerp van de opdrachtnemer of
dat het een bestaande situatie betreft. Er is sprake van een ongevalsconcentratie indien
binnen een periode van 3 jaar 10 ongevallen of 5 ongevallen met letsel plaatsvonden.
Als sprake is van een eigen ontwerp en aanleg verhelpt de opdrachtnemer het veiligheids
probleem. Is het een bestaande situatie, dan ontvangt de opdrachtnemer voor zijn extra
inspanningen een vergoeding door toepassing van de contractuele “Geval van Vergoeding”.
Dat kan betekenen dat een stroefheid gelijk of groter dan 0,00, toch moet verbeteren.
Rijkswaterstaat monitort in het kader van het MJPV-proces jaarlijks de natte stroefheid voor
elk hectometervak van het gehele hoofdwegennet. Dat betekent dat Rijkswaterstaat ook op
DBFM-trajecten monitort. De verkregen data van DBFM-trajecten zijn primair bedoeld voor
netwerkrapportages en dienen als vergelijkingsmateriaal voor de verrichtte metingen door
de opdrachtnemer. Een overweging is om in de toekomst bij de MJPV-monitoring de DBFMtrajecten over te slaan. Indien gewenst gebruikt Rijkswaterstaat de gegevens van de
opdrachtnemer van de DBFM-overeenkomst.
auteur: Erik Vos
met inhoudelijke bijdragen van: Frank Bouman, Arthur van Dommelen, Ron van der A, Jan van de Water,
Harrie van den Top, Rudy van Bemmel en John van Rutten
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7
Aanvangsstroefheid
levensduur
aanvang
droog
nat

7.1
Inleiding
Weggebruikers verwachten dat een nieuwe weg vanaf openstelling veilig is. Dat betekent dat
de stroefheid zowel op een nat als een droog wegdek vanaf het begin aan de eisen moet voldoen. Deklagen van dicht asfaltbeton (DAB) worden daarom afgestrooid met split (meestal
steenslag 2/6), om de gladde bitumenfilm aan het oppervlak stroef te maken.
Geluidsemissie
Bij de introductie van open deklagen van zeer open asfaltbeton (ZOAB) is hiervan afgeweken.
Vanwege de veronderstelling dat afstrooien met split de holle ruimtes van ZOAB vermindert
werden deze open deklagen niet afgestrooid. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor de
geluidsreductie en het waterbergend en -afvoerend vermogen.
Ook bij de introductie van steenmastiekasfalt (SMA) is hiervan afgeweken en werden deze
deklagen vaak niet afgestrooid. Het inwalsen van grof split kan namelijk het korrelskelet
verstoren en de geluidsemissie verhogen. De stenen van nieuw ZOAB- en SMA-mengsels zijn
omhuld met mastiek (zand+vulstof+bitumen). Omdat deze mastiek is overvuld met bitumen, ontstaat er een glimmend zwart oppervlak (zie figuur 1).
Langere remweg
Uit metingen op ZOAB-wegvakken bleek dat de natte stroefheid vanaf openstelling voldeed
aan de op dat moment geldende eisen. Na een ongeval in 1991 op nieuw droog ZOAB deklaag
bleek uit remproeven, uitgevoerd door het Gerechtelijk Laboratorium, dat de remweg veel
langer is dan die van een afgestrooide droge dichte deklaag. De natte stroefheid was geen
probleem, de langere remweg op nieuw droog ZOAB wel.
Dit afwijkende gedrag, niet te meten met de natte stroefheidsproef, kwam door bituplaning
(gladheid veroorzaakt door smelten van bitumen bij remmen met geblokkeerde wielen).
Om dit fenomeen te meten, is de remproef geïntroduceerd inclusief een eis voor de minimale remvertraging van 5,2 m/s2 voor openstelling van de weg voor verkeer. Door slijtage van de
bitumenfilm onder verkeer neemt de remvertraging in enkele maanden toe tot een waarde
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Figuur 1 Glimmend oppervlak van niet-afgestrooid ZOAB.

van boven de 6,5 m/s2, de eis voor wegdekken. Aangezien deze periode van relatief korte
duur was, vond men deze oplossing acceptabel.
Na de introductie van (niet afgestrooide) tweelaags ZOAB en ZOAB+ bleken er meer
problemen op te treden met zowel een te lage natte aanvangsstroefheid als een te lage
aanvangsremvertraging.
Afstrooien met fijn materiaal
Dankzij veel onderzoek naar verbetertechnieken op nieuw aangelegde (tweelaags)ZOAB(+)
proefvakken is uiteindelijk een geschikte oplossing gevonden. Afstrooien vóór de eerste
walsgang met een geringe hoeveelheid fijn scherp afstrooimateriaal verbeterde zowel de
natte aanvangsstroefheid als de aanvangsremvertraging duurzaam, zonder concessies te
doen aan de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.
Hoofdstukindeling
Aan bod komen:
7.2		 Historie – problematiek van de aanvangsstroefheid
7.3		 Meten van aanvangsstroefheid en de eisen
7.4		 Oplossingen voor het probleem met aanvangsstroefheid
7.4.1 Eerste pogingen ter verbetering aanvangsstroefheid
7.4.2 Ervaring met tweelaags ZOAB proefvakken
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7.4.6 Verbetering aanvangsstroefheid ZOAB+; afstrooien vanaf spreidmachine
7.4.7 	Verbetering aanvangsstroefheid ZOAB+; afstrooien vanaf wals en verwijderen
bitumenfilm
7.5		 Verbetering aanvangsstroefheid SMA en combinatiedeklaag; afstrooien
7.6		 Is aanvangsstroefheid op het lab te meten?
7.7 		 Literatuur

7.2
Historie – problematiek van de aanvangsstroefheid
Dicht asfaltbeton
Tot 1987 bestonden in Nederland alleen dichte deklagen, voornamelijk van DAB. Buiten
Rijkswaterstaat en als onderhoudsmaatregelen van Rijkswaterstaat kwam de toepassing van
oppervlakbehandelingen (bitumineuze kleeflaag ingestrooid met steenslag) en emulsie
asfaltbeton (EAB) ook wel voor. Een DAB deklaag wordt bij aanleg afgestrooid met split met
een korreldiameter van minimaal 2 millimeter, die goed wordt ingewalst. Hierdoor heeft
DAB geen bitumenfilm aan het oppervlak, is deze deklaag voldoende stroef, is de remvertraging voldoende en is er direct bij aanvang voldoende textuur.
Verder is de mortel (bitumen met vulstof ) van DAB relatief schraal en minder gevoelig voor
bituplaning. Bij EAB vindt geen afstrooien plaats, behalve in speciale gevallen. Toch zijn er
bij EAB geen problemen met de natte aanvangsstroefheid of droge remvertraging. Dit komt
vermoedelijk door het scherpe korrelskelet en de relatief schrale mortel. De droge aanvangsstroefheid van dichte deklagen was zodoende nooit een probleem.
Introductie ZOAB
Het eerste proefvak met een open deklaag van ZOAB is in 1972 aangelegd op een provinciale
weg bij Ugchelen. Na intensief onderzoek op diverse proefvakken op autosnelwegen, maakte
ZOAB vanaf 1987 beperkt zijn introductie op autosnelwegen. Doel van ZOAB was het aantal
verkeersongevallen met 50 procent te reduceren. ZOAB kwam toen alleen voor bij wegvakken
met een verkeersintensiteit van meer dan 35.000 voertuigen per 24 uur.
Evenveel ongevallen
In 1993 concludeerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) [1] met ongevallenvergelijking, dat op wegvakken met ZOAB evenveel ongevallen
plaatsvonden als op wegvakken met een dichte deklaag. Vreemd, want ZOAB zou bij neerslag
veiliger moeten zijn vanwege het ontbreken van aquaplaning, minder spat- en stuifwater,
een beter zichtbare markering en een goede natte stroefheid. De enige verklaring was dat
weggebruikers bij neerslag op dat extra veilige ZOAB harder gingen rijden dan op wegvakken
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met een dichte deklaag. De capaciteit op ZOAB is dan bij neerslag groter. Bij de kosten- en
batenberekening van het gebruik van ZOAB was daarmee rekening gehouden.
Stille deklagen
ZOAB werd niet afgestrooid vanwege de vrees dat de holle ruimtes van ZOAB zo zouden
verminderen, dat het de geluidsreductie en het waterafvoerend vermogen negatief zou
beïnvloeden. De natte stroefheid van ZOAB was bij openstelling voldoende en na enkele
weken onder verkeer was de bitumenfilm daar afgesleten. Daarom vond de meting naar
natte stroefheid pas plaats na het afslijten van de bitumenfilm.
In 1990 legde het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer het beleid vast om het hele
hoofdwegennet te voorzien van stille deklagen. Vanaf toen werd ZOAB steeds meer gebruikt
wanneer dichte deklagen aan vervanging toe waren. Bij nieuwbouw en onderhoud was ZOAB
vanaf dat moment de standaard toepassing.
A34
In 1991 vond op de autosnelweg A34 een dodelijk ongeval plaats op nieuw ZOAB. Er ontstond
toen veel commotie over de veiligheid. Remmetingen met geblokkeerde wielen van het
Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie op droog nieuw ZOAB wezen uit dat
ZOAB direct na aanleg een langere remweg heeft dan een pas aangelegde afgestrooide droge
dichte deklaag. Dit is niet vast te stellen met het meten van de natte stroefheid.
Bituplaning
De lagere droge stroefheid die open deklagen direct na aanleg hebben, speelt alleen een rol
van betekenis in de fase dat de bitumenfilm door verkeer nog niet is afgesleten. Bij niet-afgestrooide asfaltwegdekken zijn de stenen in het begin namelijk nog omhuld met een bitumenfilm, die in de loop der tijd afslijt onder invloed van verkeer. Als een voertuig met
geblokkeerde wielen remt op nieuw droog ZOAB, neemt de temperatuur in het grensvlak
band-wegdek toe door de wrijving. Daardoor smelt het bitumenfilmpje en neemt de remweg
aanzienlijk toe [2]. Dit verschijnsel heet bituplaning.
Bituplaning treedt niet op als ABS is ingeschakeld of als er zich geen vette mastiekfilm op het
asfaltoppervlak bevindt.
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Remvertraging
Na het ongeval in 1991 is de remproef geïntroduceerd, evenals een eis voor de minimale
remvertraging voor openstelling van 5,2 m/s2. Dat is gelijk aan de eis voor remvertraging van
personenauto’s bij de Apk-keuring.
Natte aanvangsstroefheid SMA
Ook op dichte deklagen van steenmastiekasfalt (SMA) traden rond 1990 problemen op met
een lage natte aanvangsstroefheid. Bij het afstrooien van SMA met split bleek het moeilijk
om dezelfde natte stroefheid te halen als op DAB en om aan de toenmalige eisen te voldoen.
Daarnaast lieten sommige wegbeheerders niet eens afstrooien, uit vrees voor verstoring van
het korrelskelet en geluidtoename. Voor niet-afgestrooide verhardingen, waar de aannemer
nauwelijks mogelijkheden heeft om de stroefheid te beïnvloeden, golden geen eisen.
Wel bleek de natte aanvangsstroefheid van SMA soms onder de interventiewaarde te liggen.
De CROW-werkgroep ASTRA heeft de natte aanvangsstroefheid van 2000 tot 2004 aangepakt
met onderzoek aan SMA en combinatiedeklaag, met verschillende afstrooimethoden [14].
In 2001 gebeurden echter enkele ongevallen op nieuw niet-afgestrooid SMA in voornamelijk
droge omstandigheden [15]. Daarmee bleek ook de droge remvertraging van nieuw nietafgestrooid SMA problematisch. Dit is echter verder niet onderzocht.
Verschillende onderzoeken
Om bij blokkerende remmingen op een droog wegdek bituplaning te voorkomen, is in
het verleden veel onderzoek uitgevoerd. Hoofdstuk 7.4 gaat in op de verbetering van de
aanvangsstroefheid van open deklagen. Hoofdstuk 7.5 behandelt de verbetering van de
aanvangsstroefheid van SMA.
De onderzoeken aan open deklagen komen in chronologische volgorde voorbij. Ondanks de
verschillen in materialen en samenstelling, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen tweelaags ZOAB, ZOAB en ZOAB+. De oorzaak van de problematiek voor deze mengsels is namelijk
hetzelfde.
Glasslak
Verwacht werd dat afstrooien met grote hoeveelheden brekerzand of het verwijderen van de
bitumenfilm het probleem zou oplossen. De onderzochte verbetermethoden leverden echter niet het gewenste effect op, of het werkte wel maar nam teveel tijd in beslag of was te
duur. Later volgde verder onderzoek om uit te wijzen of afstrooien met mindere hoeveelheden brekerzand effectief was en of modificeren van ZOAB een optie was. Afstrooien na het
walsen gaf wel verbetering, maar dat bleek van tijdelijke aard te zijn. Eén modificatie, toevoegen van fijn gebroken glasslak, zorgde wel voor een duurzame verbetering van de aanvangsstroefheid en -remvertraging. Dit ging echter ten koste van de levensduur van het wegdek.
Uiteindelijk bleek dat afstrooien met een geringe hoeveelheid brekerzand of ander fijn
gebroken materiaal vóór de eerste walsgang het effectiefst was. Het had geen negatief effect
op de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid van ZOAB.
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7.3
Meten van de aanvangsstroefheid en de eisen
Aanvangsstroefheid
Voor het openstellen van de weg moet de wegbeheerder zeker weten dat de weg onder natte
en droge omstandigheden voldoende stroef is.
Om de aanvangsstroefheid onder natte omstandigheden te bepalen vindt meting plaats van
de natte stroefheid met de RWS stroefheidmeter conform Proef 72, zie Figuur 2.

Figuur 2 Meten van de natte stroefheid met de RWS stroefheidsmeter conform Proef 72.

Om de aanvangsstroefheid onder droge omstandigheden te bepalen vindt meting plaats van
de droge remvertraging met de remproef, zie Figuur 3 of met de meting onder verkeer bij
70 km/u, zie Figuur 4.
Hoofdstuk 4.4, beschrijft uitgebreid deze in Nederland gebruikte methodes.

Figuur 3 Meten van de droge remvertraging met remproef.
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Figuur 4 Meten van de droge remvertraging met meting onder verkeer met 100% slipaanhanger bij 70 km/u.

Componentspecificaties
Voor het uitvoeren van remproeven zijn verkeersmaatregelen nodig die kostenverhogend
werken en verkeershinder kunnen veroorzaken. Daarom is een droge stroefheidsmeting ontwikkeld, die onder verkeer kan plaatsvinden (zie hoofdstuk 4).
In bijlage CSB 6 van de Componentspecificaties Bovenbouw versie 1.8 van 11 oktober 2013 zijn
protocollen opgenomen voor het aantonen van de natte stroefheid en remvertraging voor
openstelling. Hierbij moet een aannemer vooraf aantonen dat zijn deklaagmengsel voldoet
aan de openstellingseisen voor natte stroefheid en remvertraging.
De componentspecificaties geven aan dat het bord J37 van het RVV 1990 moet verschijnen
bij werkvakken met deklaagmengsels waar voor openstelling een remvertraging is gemeten
tussen 5,2 en 6,5 m/s². Onder dat bord hangt een wit onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek
langere remweg’ en de lengte van het werkvak. Soms is het onderbord geel (zie figuur 5).

Figuur 5 Waarschuwingsbord voor remvertraging tussen 5,2 en 6,5 m/s2
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Tien werkdagen
Voor deze werkvakken moet uiterlijk één jaar na voltooiing van het werk worden aangetoond
dat de remvertraging ten minste de waarde 6,5 m/s² heeft bereikt. Tot het tijdstip dat de remvertraging de waarde van 6,5 m/s² heeft bereikt, moet het waarschuwingsbord van figuur 5
worden geplaatst.
Op werkvakken met deklaagmengsels waar voor openstelling een remvertraging tussen 4,5
en 5,2 m/s² is gemeten, moeten de remproeven na vijf en indien nodig na tien werkdagen
nog eens plaatsvinden. De resultaten moeten aantonen dat het deklaagmengsel na hooguit
tien werkdagen een remvertraging heeft van ten minste 5,2 m/s². Op desbetreffende werkvakken moet een snelheidsbeperking van 90 km/u gelden. Die wordt pas opgeheven als aan
de remvertragingseis van 5,2 m/s2 is voldaan.
Minder dan 4,5 m/s²
Heeft een werkvak een deklaagmengsel waar vóór openstelling een remvertraging is
gemeten van minder dan 4,5 m/s² dan wordt het niet opengesteld voor verkeer.
De aannemer moet de aanvangsstroefheid eerst zo snel mogelijk verbeteren. Hij kan de
deklaag vervangen door een laag die wel voldoet aan de eisen voor aanvangsstroefheid en
-remvertraging. Hij kan ook met een correctieve onderhoudsmethode de bitumenfilm
verwijderen, zodat de aanvangsstroefheid verbetert.
Type steenslag
In prestatiecontracten stelt Rijkswaterstaat in principe alleen functionele eisen aan open
deklagen. Om problemen met stroefheid op de lange termijn te voorkomen, stelt
Rijkswaterstaat echter ook voorwaarden aan het type steenslag. Voor autosnelwegen is
alleen steenslag 3 toegestaan, voor niet-autosnelwegen steenslag 2.
In Rijkswaterstaatwegen zijn alleen gevalideerde materialen en asfaltmengsels geoorloofd.
De aannemer moet aan Rijkswaterstaat aantonen dat zijn aangeboden deklaagmengsel
geschikt is en dus vanaf openstelling van de weg kan voldoen aan de stroefheids- en
remvertragingseisen.
Verbetertechnieken
Uit het onderzoek in hoofdstuk 7.4.7 blijkt dat afstrooien met een geringe hoeveelheid fijn
scherp afstrooimateriaal vóór de eerste walsgang de aanvangsstroefheid en -remvertraging
duurzaam kunnen verbeteren. Dat heeft geen negatieve invloed op de waterdoorlatendheid,
geluidsreductie en duurzaamheid. Aangezien de aannemer naar eigen inzicht verbetertechnieken kan kiezen om aan deze eisen te voldoen, is het billijk dat Rijkswaterstaat eisen stelt
aan de aanvangsstroefheid en -remvertraging. Sinds 2009 passen aannemers afstrooitechnieken toe, waarbij zij voor de eerste walsgang meestal vanaf de wals of speciale strooivoertuigen afstrooien. Ze gebruiken brekerzand en andere scherpe fijne afstrooimaterialen in
verschillende hoeveelheden.
Slijtage bitumenfilm
Onder invloed van verkeer is het afstrooimateriaal en de bitumenfilm aan het oppervlak
enige maanden na aanleg afgesleten. De remvertraging neemt daardoor toe tot boven de
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6,5 m/s2. Hoe snel de bitumenfilm aan het oppervlak slijt, hangt af van het jaargetijde van
aanleg van de open deklaag en de intensiteit van het verkeer. Bij open deklagen ouder dan
ongeveer één jaar, waar de bitumenfilm aan het oppervlak is verdwenen, speelt het tekort
aan remvertraging geen rol meer.
Andere landen gaan anders om met een te lage remvertraging. Duitsland kent hetzelfde probleem, maar daar meten ze de remvertraging niet en de natte stroefheid van ZOAB meten ze
pas als de bitumenfilm is afgesleten. Vanaf openstelling totdat is aangetoond dat het ZOAB
aan de stroefheidseisen voldoet, geldt daar een snelheidslimiet van maximaal 80 km/u.

7.4
Zoeken naar oplossingen voor het probleem met
aanvangsstroefheid
Om de problemen met natte aanvangsstroefheid en -remvertraging op te lossen nam
Rijkswaterstaat zelf het initiatief, maar vroeg soms ook de hulp van aannemers. De volgende
subparagrafen gaan in chronologische volgorde in op de onderzoeken en de resultaten.
De eerste onderzoeken leverden geen bruikbare oplossingen op, of de verbetering was van
korte duur. Later kwam het spoor naar de juiste oplossing wél in zicht.

7.4.1 Eerste pogingen ter verbetering van de aanvangsstroefheid
Naar aanleiding van het ongeval in 1991 probeerde Rijkswaterstaat op veel manieren om de
natte aanvangsstroefheid en -remvertraging van ZOAB te verbeteren. Het ging voornamelijk
om verbetering van de aanvangsremvertraging. De natte stroefheid van ZOAB was vanaf de
introductie, ook voor openstelling, voldoende vanwege de toepassing van grove steenslag
6/16, het toepassen van brekerzand in de mastiek en het hoge holle ruimte percentage van
20 procent.
Technieken

In 1992 heeft Rijkswaterstaat op de A20, A15 en A28 geprobeerd om met verschillende technieken de aanvangsstroefheid van ZOAB te verbeteren. Aanvangsstroefheid is de natte stroefheid en droge stroefheid (remvertraging), gemeten vóór openstelling voor verkeer. Er is
getracht de bitumenfilm te verwijderen door te borstelen, met zwaar waterstralen en zwaar
slijpen. Ook is geprobeerd de aanvangsremvertraging te verbeteren door ZOAB af te strooien
met split 2/6, brekerzand, plaatzand en kalksteenmeel.
Waterstralen en brekerzand

Waterstralen en afstrooien met brekerzand leverden de beste resultaten op. Voor het
afstrooien met brekerzand golden dezelfde hoeveelheden als voor het afstrooien met split
(1 tot 3 kg/m2). Daardoor verminderde de holle ruimte sterk en was de veronderstelling dat
het de geluidsreductie en waterdoorlatendheid negatief zou beïnvloeden. Omdat water
stralen een negatief effect kon hebben op de duurzaamheid, is van het gebruik van beide
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verbetertechnieken afgezien. Ook zou waterstralen teveel tijd kosten en tot een onacceptabele prijsverhoging van ZOAB leiden.
Remvertragingseisen

Op dat moment waren er geen geschikte methoden om de onvoldoende aanvangsremvertraging van ZOAB te verbeteren, waardoor voorlopig het hieronder beschreven beleid van
kracht was.
Het is een feit dat de stroefheid van nieuw ZOAB na enige verkeersbelasting iets verminderd.
Daarom is aan de natte stroefheid van ZOAB vóór openstelling voor verkeer een eis gesteld
van 0,40 (proef 150, RAW 2005) in contracten van Rijkswaterstaat. Dat is 0,02 hoger dan het
interventieniveau van 0,38.
Minimale remvertragingseis

Vanaf die tijd gold ook een eis aan de minimale remvertraging van ZOAB voor openstelling
voor verkeer van minimaal 5,2 m/s2. Deze eis komt overeen met de wettelijke remvertragingseisen die bij de Apk-keuring gelden voor personenauto’s. De remvertraging van ZOAB
(NB: toen “traditioneel” ZOAB met 4,2% bitumen “in”, niet ZOAB+ met 5,2% bitumen “in”)
ligt altijd boven de 5,2 m/s2. En de remvertraging door afslijting van de bitumenfilm ligt binnen enkele maanden boven de 6,5 m/s2. Daarom kregen wegvakken met nieuw ZOAB een
waarschuwingsbord met de tekst ‘Nieuw asfalt, langere remweg’, totdat het ZOAB een remvertraging bereikte van 6,5 m/s2. Zo was de verkeersveiligheid van ZOAB gewaarborgd en zijn
de waarschuwingsborden slechts een maand of zes nodig.

7.4.2 Ervaring met tweelaags ZOAB-proefvakken
Om ervaring op te doen met tweelaags ZOAB en kennis te genereren, zijn in het kader van het
InnovatieProgramma Geluid (IPG) op vier locaties in Nederland zogenaamde zebravakken
aangelegd. Een zebravak bestaat uit acht tweelaags ZOAB-deklagen. Telkens legden acht
aannemers zes toplaagmengsels ZOAB 4/8 aan en twee toplaagmengsels ZOAB 2/6.
Het eerste zebravak is aangelegd in 2002 op de A28 nabij Staphorst. Het tweede op de A30 bij
Ede in 2003. In 2004 de derde op de A15 bij Leerdam en het vierde in 2004 op de A59 nabij
Fijnaart. Er vonden geluids- en waterdoorlatendheidsmetingen plaats en de stroefheid en
remvertraging vóór openstelling en tijdens de levensduur zijn gemeten.
Figuur 6 geeft een voorbeeld van de stroefheidsmetingen in de tijd van de tweelaags ZOAB
4/8 proefvakken. Uit deze metingen bleek dat de natte stroefheid op alle acht vakken in de
eerste twee à drie weken lager was dan de geëiste 0,38.
Figuur 7 geeft de resultaten weer van de remproeven uitgevoerd op de zebravakken op de
locaties A28, A30, A15 en A59. Uit figuur 7 blijkt dat:
• De droge remvertraging op ZOAB 4/8 toplaag (zes vakken) varieerde van 4,5 tot 5,2 m/s2
direct na aanleg en na twee weken van 4,9 tot 5,5 m/s2.
• De remvertraging op ZOAB 2/6 toplaag (twee vakken) direct na aanleg groter was dan
5,0 m/s2 en na twee weken groter dan 6,0 m/s2.
Stroefheid op rijkswegen | 155

vorige weergave

4/8 mengsels
0,60
0,55

Stroefheid

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

0

20

40

60

80

100

dagen
Figuur 6 Resultaten van stroefheidmetingen op proefvakken tweelaags ZOAB 4/8.
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Figuur 7 Resultaten remproeven op tweelaags ZOAB.
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Stroefheid tweelaags ZOAB

Er was duidelijk een probleem met zowel de natte aanvangsstroefheid als de droge aanvangsremvertraging van tweelaags ZOAB. Mogelijk komt dit door het gebruik van een hoger bitumengehalte en/of polymeergemodificeerd bitumen (PMB).
Om dit op te lossen is in 2002 een IPG-werkgroep Stroefheid tweelaags ZOAB opgericht.
Deze werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen en de aanwezige kennis en ervaring die de werkgroep opperde [3].
Op basis van enquêtes onder de aannemers van de zebravakken, opdrachtgevers en bouwstofleveranciers en de resultaten van de ZOAB-proefvakken van Rijkswaterstaat kwam de
werkgroep met de volgende aanbevelingen:
• Inzet bandenwals om de bitumenfilm weg te drukken, kan op drie manieren:
-	Aan het eind van het verdichtingsproces.
-	Bandenwals met toevoeging van oplosmiddel.
-	Bandenwals inzetten na verwarmen van oppervlak.
• Inwalsen van fijngegradeerd (0,5 – 1 mm) slakachtig product of anders afstrooien met 1/3
gradering gevolgd door ZOAB-cleaner om het overtollige materiaal te verwijderen.
IPG hoopte dat de aannemers van de zebravakken met de aanbevelingen van de werkgroep
de aanvangsstroefheid en -remvertraging van de in 2003 aan te leggen zebravakken op de A30
nabij Ede konden verbeteren. Zo kon daar aan de eisen voor aanvangsstroefheid worden voldaan. Omdat ook deze resultaten tegenvielen, besloot IPG tot een vervolgonderzoek.

7.4.3 Afstrooien: verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB
In 2004 zijn proefvakken aangelegd op de A12 bij Arnhem [4,5]. Daar zijn tweelaags ZOAB met
een toplaag ZOAB 2/6 en met een toplaag ZOAB 4/8 afgestrooid met verschillende hoeveel
heden Neorough en brekerzand. Neorough is een fijn gemalen slak.
Het afstrooien gebeurde pas na enkele walsgangen, omdat het afstrooimaterieel anders
sporen zou trekken in het nog onverdichte tweelaags ZOAB.
Dit verbeterde zowel de remvertraging als de stroefheid vóór openstelling, maar helaas
duurde dit maar kort: na een dag verkeersbelasting verdween de verbetering. Dit kwam doordat het afstrooien ná het walsen gebeurde, waardoor het afstrooimateriaal onvoldoende
hechtte aan de bitumenfilm. Walsen maakt de bitumenfilm dunner en na het walsen is het
asfalt teveel afgekoeld, waardoor het afstrooimateriaal onvoldoende hecht aan het asfalt
oppervlak. De conclusie was dat afstrooien op deze manier geen oplossing bood voor
problemen met aanvangsstroefheid.

7.4.4 ZOAB+ ook kritisch voor aanvangsstroefheid
Aanvankelijk kon Rijkswaterstaat goed leven met het gekozen beleid voor ZOAB wat betreft
de eisen voor aanvangsstroefheid en -remvertraging. De eigenlijke eis voor de remvertraging
is minimaal 6,5 m/s2, maar waarden tussen 5,2 en 6,5 m/s2 vielen binnen de acceptabele grenzen zolang het bord met de tekst ‘Nieuw asfalt, langere remweg’ langs de rijweg stond.
Vooral aangezien het een tijdelijke situatie betrof.
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In 1990 zijn op de A10 ZOAB-proefvakken aangelegd [6,7] met als doel de levensduur van
ZOAB te verlengen. Onderzoek naar deze proefvakken toonde aan dat bij toepassing van
1 procent meer bitumen in ZOAB met een afdruipremmer, de levensduur van ZOAB met twee
tot drie jaar kon toenemen. Het maakte geen verschil of dit het standaard bitumen 70/100
was of een gemodificeerd bitumen.
ZOAB+ proefvakken

In 2003 kreeg het management van Rijkswaterstaat het advies om dit verbeterde ZOAB,
ZOAB+ of duurzaam ZOAB genaamd, toe te passen op het hoofdwegenet als standaard deklaag voor autosnelwegen. Voordat het management hiermee kon instemmen, moest eerst
blijken dat ZOAB+ aan de eisen voldeed voor natte aanvangsstroefheid en aanvangsrem
vertraging. Dit type ZOAB heeft namelijk een dikkere bitumenfilm. In 1990 vond echter
alleen de natte stroefheidmeting plaats en nog geen remproeven voor openstelling. Daarom
werd een aantal ZOAB+ proefvakken aangelegd om zo de aanvangsstroefheid van ZOAB+ te
bepalen. De volgende proefvakken zijn aangelegd:
• A referentie standaard ZOAB.
• B ZOAB+ met PMB.
• C ZOAB+ met cellulose vezels.
• D ZOAB+ met synthetische vezels.
• E ZOAB+ met Genicel.
Tabel 1 geeft de proefvakken weer met de behaalde resultaten.
Tabel 1 Gegevens van aanvangsstroefheid en -remvertraging van ZOAB+.
linkerrijstrook

rechterrijstrook

remvertraging (m/s2)

stroefheid (f )

Resultaten

Gemiddeld

Resultaten

Gemiddeld

Mengsel A

5,72 5,71

5,7

0,52 0,52 0,52

0,52

Mengsel B

4,48 4,82

4,7

0,48 0,49 0,50

0,49

Mengsel C

5,18 5,16

5,2

0,54 0,52 0,52 0,52

0,52

Mengsel D

5,07 5,30

5,2

0,48 0,48 0,49

0,48

Mengsel E

5,25 5,44

5,4

0,49 0,49 0,49 0,49 0,50

0,49

Kosteneffectiviteit

Uit tabel 1 blijkt dat alle ZOAB+ proefvakken voldeden aan de eisen voor aanvangsstroefheid
en -remvertraging. Behalve vak B, dat in tegenstelling tot de andere vakken een PMB bevatte.
Ook bleek dat de eis voor de aanvangsremvertraging maar net te halen was en dat ZOAB+ dus
kritisch lag wat betreft de aanvangsremvertraging.
Op basis van dit onderzoek is ZOAB+ in 2007 vrijgegeven voor toepassing op autowegen.
Vanaf die tijd wordt ZOAB+ bij groot onderhoud standaard rijbaanbreed aangebracht.
Bij einde levensduur van het ZOAB+ van de rechterrijstrook wordt deze ververvangen door
standaard ZOAB, dit uit oogpunt van kosteneffectiviteit.
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7.4.5 Modificeren: verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB
Het afstrooien van tweelaags ZOAB bood geen oplossing voor de aanvangsstroefheid.
Daarom schreef IPG een prijsvraag uit onder de acht aannemers van de zebravakken.
Zij kregen de vraag om hun tweelaags ZOAB toplaag zebravakmengsel zo te modificeren,
dat deze aan de eisen voor de natte aanvangsstroefheid en -remvertraging zou voldoen.
Een onafhankelijke jury koos de vier beste ideeën. Naar die ideeën zou onderzoek plaats
vinden in tweelaags ZOAB-proefvakken op de A15 nabij Leerdam.
Extra proefvakken

Op verzoek van Rijkswaterstaat zijn hieraan twee proefvakken toegevoegd: een toplaag ZOAB
2/8 met bitumen 70/100 met acrylvezels met een lengte van 3,2 millimeter, en een toplaag
ZOAB 2/8 met een PMB en acrylvezels met een lengte van 6,4 millimeter. De twee ideeën van
Rijkswaterstaat werden ingegeven door het feit dat:
• In de toplaag van tweelaags ZOAB altijd PMB zit. Uit de resultaten van het in hoofdstuk
7.4.4 genoemde onderzoek bleek dat alleen het ZOAB+ met PMB niet voldeed aan de eisen
voor de aanvangsstroefheid. Omdat dit maar bij één proefvak is geconstateerd, is hieraan
geen algemene conclusie te verbinden. Daarom werd ervoor gekozen om voor het eerst in
Nederland een toplaag tweelaags ZOAB mengsel aan te leggen met bitumen 70/100 in
plaats van PMB. Om toch voldoende duurzaamheid te verkrijgen, zijn in dit mengsel
synthetische vezels (Panacea) toegepast.
• Het smelten van het bitumen bij remmen met geblokkeerde wielen veroorzaakt bitu
planing. Als het verwekingspunt van de mastiek toeneemt, is bituplaning mogelijk te
voorkomen. Uit Wilhelmi-proeven, uitgevoerd op de mastieken van mengsels A t/m E in
hoofdstuk 7.4.4, bleek dat toevoeging van synthetische vezels aan de mastiek resulteerde
in het hoogste verwekingspunt van 100°C.
De onderzochte toplaag tweelaags ZOAB-mengsels zijn:
• DV - ZOAB 4/8 PMB met toevoeging glasslak.
• BAM - ZOAB 4/8 PMB met toevoeging minerale bestanddelen.
• H1 - ZOAB 2/6 PMB met toevoeging fijn zand.
• H2ZOAB 2/8 PMB combinatie steenslag 4/8 en 2/6.
• R1 - H2 met toevoeging synthetische vezels 6,4 mm lengte.
• R2 - R1 met synthetische vezels 3,2 mm lengte + bitumen 70/100.
Zie voor meer achtergrondinformatie [8, 9]. De figuren 8 en 9 geven de resultaten weer van
respectievelijk de natte stroefheidsmetingen en remproeven.
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Figuur 8 Resultaten van natte stroefheidsmetingen in de tijd op tweelaags ZOAB A15 Leerdam.
Geen gewenste oplossing

De figuren 8 en 9 laten zien dat de toevoeging van gebroken glasslak de natte aanvangsstroefheid én de -remvertraging duurzaam verbeterde. Opvallend is de enorme terugval in
stroefheid na een week verkeer. Door de hoge stroefheid voor openstelling is de stroefheid
van alle proefvakmengsels, behalve R2, boven het interventieniveau van 0,38. Helaas had de
toplaag tweelaags ZOAB met glasslak een zeer korte levensduur (slechts vier jaar) door de
slechte hechting van glasslak aan bitumen. Ook kon door omstandigheden helaas geen
meting plaatsvinden van de aanvangsstroefheid en -remvertraging van de twee
Rijkswaterstaatmengsels (R1 en R2) voor openstelling, waardoor deze gegevens ontbreken.
Conclusie is dat het modificeren van de toplaag van tweelaags ZOAB niet de gewenste oplossing geeft voor de problemen met de aanvangsstroefheid.
7
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Figuur 9 Resultaten van remproeven in de tijd op tweelaags ZOAB A15 Leerdam.
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7.4.6 Afstrooien vanaf spreidmachine: verbetering aanvangsstroefheid ZOAB+
Tot 2007 bestond er nog steeds geen goede methode voor tweelaags ZOAB om aan de eisen
voor aanvangsstroefheid en -remvertraging te voldoen. Ook kwam het regelmatig voor dat
ZOAB+ niet aan de eisen voldeed voor natte aanvangsstroefheid en -remvertraging en dan niet
zonder aanvullende verkeersmaatregelen kon worden opengesteld. Afstrooien vóór de eerste
walsgang kon een mogelijke oplossing zijn voor de problemen met tweelaags ZOAB en ZOAB+.
De Duitse aannemer Kirchner ontwikkelde speciaal voor SMA een afstrooimechanisme, dat
op de spreidmachine (zie figuur 10) was gemonteerd. De bevoorrading vond plaats met
behulp van big bags (zie figuur 11). Zo kon er worden afgestrooid voor de eerste walsgang,
zonder het onverdichte asfalt te beschadigen.

Figuur 10 Afstrooien vanaf spreidmachine

Figuur 11 Laadconstructie met big bags

Verschillende proefvakken

Op de A2 bij Eijsden zijn acht ZOAB+ proefvakken aangelegd met de spreidmachine van
Kirchner, die voorzien was van een afstrooimechanisme. De proefvakken zijn daar direct
vanaf de spreidmachine afgestrooid met verschillende hoeveelheden Neorough en brekerzand. Aannemer BAM legde twee ZOAB+ referentievakken aan waarbij niet is afgestrooid.
BAM heeft ook twee ZOAB+ proefvakken aangelegd met een gemodificeerde vulstof in het
ZOAB+. Daarvan was de verwachting dat dit de aanvangsstroefheid zou verbeteren. Zie voor
meer achtergrondinformatie [10].
De aangelegde ZOAB+ proefvakken zijn:
A - ZOAB+ met EUF-vulstofmodificatie (BAM)
B - ZOAB+ afgestrooid met 200 g/m2 brekerzand (Kirchner)
C - ZOAB+ afgestrooid met 100 g/m2 Neorough (Kirchner)
D - ZOAB+ afgestrooid met 200 g/m2 Neorough (Kirchner)
E - ZOAB+ afgestrooid met 300 g/m2 Neorough (Kirchner)
F - ZOAB+ referentie (BAM)
A2 - ZOAB+ met EUF-vulstofmodificatie (BAM)
B2 - ZOAB+ afgestrooid met 300 g/m2 brekerzand (Kirchner)
C2 - ZOAB+ afgestrooid met 300 g/m2 Neorough (Kirchner)
D2 - ZOAB+ afgestrooid met 400 g/m2 Neorough (Kirchner)
E2 - ZOAB+ afgestrooid met 500 g/m2 Neorough (Kirchner)
F2 - ZOAB+ referentie (BAM)
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Metingen

Van proefvakken A t/m F is de natte stroefheid en remvertraging vóór openstelling voor verkeer gemeten en nog een keer na één, drie, acht en negen weken na opstelling voor verkeer.
De remvertraging van deze vakken is ook één dag na openstelling voor verkeer gemeten.
Van proefvakken A2 t/m F2 is de natte stroefheid en -remvertraging alleen gemeten voor
openstelling voor verkeer. Figuur 12 laat de gemiddelde resultaten zien van de natte stroefheidsmetingen van mengsels A t/m F. Figuur 13 toont de resultaten van de remproeven voor
openstelling van mengsels A2 t/m F2. Figuur 14 laat het verloop in de tijd zien van de remvertraging van mengsels A t/m F.
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Figuur 12 Gemiddelde stroefheid in de tijd van ZOAB+ proefvakken A t/m F en gemiddelde stroefheid voor
openstelling voor verkeer van ZOAB+ proefvakken A2 t/m F2.

Uit figuur 12 is duidelijk af te lezen dat alle ZOAB+ proefvakken voldoen aan de eisen voor de
natte stroefheid en dat de afgestrooide vakken een beduidend hogere stroefheid hebben dan
de niet afgestrooide vakken.
Uit figuur 13 blijkt dat alle afgestrooide vakken ruim voldoen aan de eis voor de remvertraging
voor openstelling en dat de remvertraging van niet-afgestrooide vakken twijfelachting is.
Uit figuur 14 blijkt wederom dat de remvertraging van alle afgestrooide vakken voldoet aan
de eisen. Ook maakt de figuur duidelijk dat de niet afgestrooide vakken vóór openstelling en
na een week verkeersbelasting niet voldoen aan de eis voor remvertraging van minimaal
5,2 m/s2.
Figuur 15 toont een foto van het oppervlak van proefvak B. Duidelijk is te zien dat het verkeer
niet meer over een bitumenfilm rijdt, maar over een dof oppervlak dat bestaat uit brekerzand
al of niet verbrijzeld en dat goed hecht aan de mastiek.
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Figuur 13 Remvertraging voor openstelling van ZOAB+ proefvakken A2 t/m F2.
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Figuur 14 Verloop van remvertraging in de tijd van ZOAB+ proefvakken A t/m F.
CPX, Becker en RSAT-proeven

Om te onderzoeken of afstrooien niet de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid negatief beïnvloedt, zijn CPX, Becker en RSAT-proeven uitgevoerd.
Uit dit onderzoek bleek dat met deze afstrooitechniek zowel de aanvangsstroefheid als de
remvertraging duurzaam verbeterde, zonder dat dit een negatief effect had op de geluids
reductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.
Stoppunten

Het bevoorraden van de spreidmachine met afstrooimateriaal had een negatief effect, omdat
het ongeveer tien minuten duurde. Stoppunten hebben een negatief effect op de levensduur
van asfalt. Het was bemoedigend om te constateren dat afstrooien vanaf de spreidmachine
de natte aanvangsstroefheid en -remvertraging duurzaam kon verbeteren. Maar omdat de
bevoorrading van het afstrooimateriaal stoppunten creëerde, was de conclusie dat dit nog
niet de ideale oplossing vormde.
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Figuur 15 Oppervlak van vóór de eerste walsgang afgestrooid ZOAB+ (foto genomen na het walsproces).

7.4.7 Afstrooien vanaf wals en verwijderen bitumenfilm: verbetering aanvangsstroefheid ZOAB+
Nu bleek dat afstrooien met een geringe hoeveelheid fijnscherp afstrooimateriaal vóór de
eerste walsgang een duurzame oplossing bood voor de natte aanvangsstroefheid en -remvertraging, is gezocht naar andere methoden zonder stoppunten. In 2008 zijn op de A15 bij
Barendrecht tweelaags ZOAB-proefvakken aangelegd. Het afstrooien gebeurde met verschillende hoeveelheden brekerzand vanaf de wals. Zie voor meer achtergrondinformatie [12].
De wens bestond om ook correctieve verbetermethoden te hebben als een wegvak niet aan
de eisen voldoet voor natte aanvangsstroefheid of -remvertraging voor openstelling voor
verkeer. Daarom zijn ook proeven gedaan om de bitumenfilm te verwijderen met straal- en
slijptechnieken. Zie tabel 2 en tabel 3 voor de toegepaste technieken voor afstrooien en bitumenfilm verwijderen.
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Tabel 2 Toegepaste verbetertechnieken A15 Hoofd Rijbaan Rechts (HRR).
Proefvak

Km

Lengte

Methode

A

Km 55.650.55.950

300 m

Planeren

B

Km 55.950 -56.250

300 m

Waterstralen (Van Galen)

C

Km 56.250 -56.775

525 m

Afstrooien brekerzand 1/3 200 g/m2 nat

D

Km 56.775 -57.300

525 m

Afstrooien brekerzand 1/3 100 g/m2 nat

E

Km 57.300 -57450.

150 m

Afstrooien brekerzand 0/2 200 g/m2 droog

Staalstralen

Het staalstralen (proefvak F), het opruwen van het oppervlak met fijne stalen kogeltjes, had
op dichte deklagen al succes gehad. Een afzuigmechanisme verwijdert de stalen kogeltjes
weer van het oppervlak. Deze methode was echter nog niet geschikt voor ZOAB vanwege de
hoge holle ruimte. Omdat het proefvak F mislukt was, zijn er geen metingen op verricht.
Tabel 3 Toegepaste verbetertechnieken A15 Hoofd Rijbaan Links (HRL).
Proefvak

Km

Lengte

Methode

A

Km 57.420 -57.045

375m

Afstrooien brekerzand 1/3 150 g/m2 nat
nabehandelen middels vegen

B

Km 54.045 -56.670

375 m

Afstrooien brekerzand 1/3 150 g/m2 nat
nabehandelen met ZOAB cleaner

C

Km 56.670 -56.295

375 m

Afstrooien brekerzand 1/3 75 g/m2 nat
nabehandelen middels vegen

D

Km 56.295 -55.920

375 m

Afstrooien brekerzand 1/3 75 g/m2 nat
nabehandelen met ZOAB cleaner

E

Km 55.920 -55.620

300 m

Brandpuntwaterstralen (ROWI)

F

Km 57.420 -57.220

vluchtstrook

Staalstralen (Klaruw)

Figuur 16 laat een voorbeeld zien van afstrooien vanaf een wals, figuur 17 van planeren.
Figuur 18 en 19 tonen voorbeelden van waterstralen en brandpuntwaterstralen.
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Figuur 16 Afstrooien vanaf de wals

Figuur 17 Planeren van tweelaags ZOAB

Figuur 18 Waterstralen

Figuur 19 Brandpuntwaterstralen

Figuren 20 en 21 geven de resultaten weer van de stroefheidsmetingen en de figuren 22 en 23
die van de remproeven.
Duurzame verbetering

Alle toegepaste technieken, behalve waterstralen, verbeterden de natte aanvangsstroefheid
duurzaam. Wel is de terugval in stroefheid na een dag verkeer opvallend.
Ook verbeterden alle toegepaste technieken, behalve waterstralen, de droge remvertraging
duurzaam. Er is geen verklaring gevonden waarom op HRR de remvertraging na een dag
verkeer toeneemt en op HRL juist afneemt.

stroefheid
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Figuur 20 Verloop van stroefheid in de tijd A15 HRR.
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Goede resultaten

Ook is onderzocht of afstrooien, planeren en waterstralen een negatief effect hebben op de
geluidsreductie, de waterdoorlatendheid en de duurzaamheid. Omdat maar met geringe
hoeveelheden fijn materiaal is afgestrooid, bestond er geen verschil in deze eigenschappen
in vergelijking met niet-afgestrooid tweelaags ZOAB. Ook planeren en waterstralen hebben
geen effect op de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.
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Figuur 21 Verloop van stroefheid in de tijd A15 HRL.
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Figuur 22 Verloop van remvertraging in de tijd A15 HRR.
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Figuur 23 Verloop van remvertraging in de tijd A15 HRL.
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Planeren en brandpuntwaterstralen

Op basis van de goede resultaten viel te concluderen dat afstrooien voor de eerste walsgang
met brekerzand een geschikte techniek is om zowel de natte aanvangsstroefheid als de aanvangsremvertraging duurzaam te verbeteren zonder de functionele eigenschappen (geluidsreductie en waterdoorlatendheid) en de duurzaamheid negatief te beïnvloeden.
Een andere conclusie was dat als de natte aanvangsstroefheid of de -remvertraging niet voldoen aan de eisen, er correctieve methoden beschikbaar zijn om dit te verbeteren. Met succes is aangetoond dat planeren en brandpuntwaterstralen de bitumenfilm kan verwijderen
zonder dat de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid negatief te beïnvloeden. Zo is een goede verbetermethode beschikbaar.

7.5
Afstrooien: verbetering aanvangsstroefheid SMA en
combinatiedeklaag
ASTRA
De CROW werkgroep Aanvangsstroefheid Asfaltverhardingen (ASTRA) onderzocht van 2000
tot 2004 een aantal proefvakken steenmastiekasfalt (SMA) en combinatiedeklaag met verschillende afstrooitechnieken [13]. Daarbij is steeds op verschillende momenten de natte
stroefheid gemeten volgens Standaard RAW Bepalingen 2000 proef 150, zowel in het rechterwielspoor als tussen de wielsporen. De resultaten zijn telkens het gemiddelde van drie
herhalingsmetingen per meetspoor. Deze paragraaf toont alleen de resultaten in het rechterwielspoor. Zie [13] voor de andere resultaten.
SMA 0/11

In 2000 zijn vier proefvakken SMA 0/11 type 2 aangelegd op de A6 bij St Nicolaasga:
• Niet afgestrooid.
• Afgestrooid met brekerzand.
• Afgestrooid met steenslag 2/6, onder 110°C asfalttemperatuur.
• Afgestrooid met steenslag 2/6, boven 110°C asfalttemperatuur.
Asfalttemperatuur
De resultaten van de stroefheidsmetingen staan in figuur 24. Het niet-afgestrooide vak was
bij aanvang onvoldoende stroef (<0,38). De afgestrooide vakken hadden wel voldoende
stroefheid, maar het brekerzand en steenslag 2/6 dat bij lage temperaturen is aangebracht
had slechts enkele dagen effect. Hieruit blijkt het belang van een voldoende hoge asfalt
temperatuur op het moment van afstrooien, zodat het afstrooimateriaal zich goed kan
inbedden. Op basis hiervan is een afstrooiprocedure ontwikkeld, met twee strooigangen bij
de juiste temperatuur. Deze is gevalideerd op een extra proefvak SMA 0/11 type 2 op de N346
in 2002.
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SMA 0/8

In 2002 zijn vier proefvakken SMA 0/8 type 2 aangelegd, met de ontwikkelde afstrooi
procedure, op de N342 in Overijssel:
• Niet afgestrooid.
• 1,6 kg/m² brekerzand.
• 2,0 kg/m² steenslag 1/3.
• 2,4 kg/m² steenslag 2/6.
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Figuur 24 Verloop van de stroefheid van het rechter wielspoor van de proefvakken SMA 0/11 op de A6 [14].

Gemiddelde stroefheid

Figuur 25 toont het stroefheidverloop. Hier had het niet-afgestrooide proefvak wel voldoende aanvangsstroefheid. Alle afstrooimaterialen gaven een verhoging van de
aanvangsstroefheid.
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Figuur 25 Verloop van de stroefheid van het rechterwielspoor van de proefvakken SMA 0/8 op de N342 [14].
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SMA 0/6 en 0/8

In 2003 zijn vier proefvakken SMA 0/8 type 2 en SMA 0/6 aangelegd, met de ontwikkelde
afstrooiprocedure, op de N740 in Overijssel:
2003 Proefvakken N740 Overijssel SMA 0/6 en SMA 0/8
• SMA 0/8 niet afgestrooid.
• SMA 0/6 niet afgestrooid.
• SMA 0/6: 1,6 kg/m² brekerzand.
• SMA 0/6: 2,0 kg/m² steenslag 1/3.
Figuur 26 toont hiervan het stroefheidsverloop. Beide afstrooimaterialen gaven een aanzienlijke verhoging van de aanvangsstroefheid. Deze bevinding is in 2004 geverifieerd op SMA
0/6 op de N783 in Gelderland.
Algemeen en conclusies, SMA

Op alle proeflocaties was in het rijspoor na ongeveer drie tot zes maanden nauwelijks meer
sprake van stroefheidsverschil tussen de verschillend afgestrooide proefvakken, afhankelijk
van de verkeerscondities. Tussen de rijsporen duurde het circa een jaar voor de stroefheidsverhoging van afstrooien niet meer merkbaar was.

Stroefheidswaarde [-]

Bij geen van de onderzochte proefvakken is verstoring van het asfaltmengsel door het
afstrooien geconstateerd. En uit geluidmetingen (tussen één en drie jaar na aanleg) bleek
geen verschil tussen de afgestrooide en niet-afgestrooide vakken.
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Figuur 26 Stroefheidsverloop van de proefvakken SMA 0/8 type 2 en 0/6 op de N740 [14].
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SMA afstrooien
Op basis hiervan heeft CROW aanbevolen om SMA af te strooien, gebruikmakend van de
ontwikkelde afstrooiprocedure en afstrooimateriaal aangepast op het type SMA:
• SMA 0/11 type 1 en 2: Steenslag 2/6 (2,4 kg/m²) of steenslag 1/3 (2,0 kg/m²).
• SMA 0/8 type 1 en 2 en SMA 0/6: Steenslag 1/3 (2,0 kg/m²) of brekerzand (1,6 kg/m²).
Naar de droge aanvangsstroefheid (remvertraging) heeft ASTRA geen onderzoek gedaan.
In haar rapport meldde ASTRA wel dat ander onderzoek aantoonde dat soms ook op afgestrooide SMA-verhardingen lage remvertragingen zijn gemeten. Mogelijk is dit afhankelijk
van de afstrooiwijze, -hoeveelheid of -materiaal.
Combinatiedeklaag

In 2002 legde de werkgroep ook nog proefvakken aan met een combinatiedeklaag (extra
open ZOAB, gevuld met kunststofcementslurry) op de N32:
• Niet afgestrooid (ook niet gebezemd).
• Afgestrooid met brekerzand 0/2.
• Afgestrooid met basalt steenslag 1/3.
Het stroefheidsverloop is te zien in figuur 27. Ook hier heeft het afstrooien, met beide materialen, een zeer gunstig effect op de stroefheid in het eerste halfjaar, die zonder afstrooien
ongeveer twee maanden lang te laag was. De steenslag 1/3 hechtte beter aan de
kunststofcementslurry.
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Figuur 27 Stroefheidsverloop van de proefvakken combinatiedeklaag op de N32 [14].
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7.6
Is aanvangsstroefheid op het lab te meten?
Wehner/Schulze-proef
Alle proeven ter verbetering van de aanvangsstroefheid zijn uitgevoerd op proefvakken.
De aanleg van zulke vakken is kostbaar en veroorzaakt verkeershinder, mede omdat verkeersmaatregelen nodig waren voor het uitvoeren van remproeven.
Ook zijn de gevolgen groot als blijkt dat het proefvak niet de eisen haalt voor de aanvangsstroefheid. Daarom is met de Wehner/Schulze-proef (zie figuur 28) onderzocht of deze een
voorspellend vermogen heeft voor de remvertraging in de praktijk.

Figuur 28 Wehner/Schulze-proef

Polierwert Wehner/Schulze
Boorkernen (diameter 22,5 cm) uit proefvakken, beschreven in paragraaf 7.4.7, zijn onderzocht met een relatief hoge (mengsel B2- 5,96 m/s2) en met een relatief lage (mengsel A2 5,15 m/s2) aanvangsremvertraging.
In de Wehner/Schulze draaien de meetrubbers met een snelheid van 100 km/u rond en
komen op het proefstuk neer om de wrijvingscoëfficiënt van 100 tot 0 km/u te bepalen.
De waarde bij 60 km/u heet de Polierwert Wehner/Schulze. Eerst vindt een nulmeting plaats
(Stufe 0). Daarna wordt de boorkern gepolijst met 90.000 omwentelingen om Stufe 1 te
bepalen. Vervolgens vindt er zandstraling plaats van de boorkern om de bitumenfilm te
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verwijderen. Zo is Stufe 2 te bepalen. Als laatste wordt de boorkern met nogmaals 90.000
omwentelingen gepolijst om Stufe 3 te bepalen. Stufe 3 heeft een voorspellend vermogen
voor de lange termijn stroefheid. De aanname was dat Stufe 0 mogelijk een voorspellend vermogen had voor de aanvangsremvertraging. Figuur 29 toont de resultaten van de proeven.
PWS in relatie tot remvertraging
met 95% betrouwbaarheidsinterval
0,70

A
B

PWS

0,60

0,50

0,40
5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

remvertraging [m/s ]
2

Figuur 29 Relatie tussen remvertraging en PWS (Stufe 0).

Figuur 29 laat zien dat de Polierwert Wehner/Schulze (PWS) van Stufe 0 totaal geen onderscheidend vermogen heeft voor hoge en lage remvertraging. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij de remproef de band van het remvoertuig telkens een nieuw stuk asfalt ziet en
dat bij de Wehner/Schulze de meetrubbers telkens hetzelfde asfalt overglijden, waarbij de
bitumenfilm afslijt.
Omdat er geen verband bestond tussen remvertraging en PWS van Stufe 0 is geconcludeerd
dat de Wehner/Schulze proef voor wat betreft Stufe 0 geen voorspellend vermogen heeft voor
de remvertraging.
auteur: Jan Voskuilen
met inhoudelijke bijdragen van: Erik Vos, Paul Kuijper, Thijs Bennis, Frank Bouman en Jacob Groenendijk
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8
Stroefheid en
materialen
levensduur
aanvang

8.1
Inleiding
Om veilig over ons hoofdwegennet (HWN) te rijden is het van belang dat wegdekken niet
alleen bij aanvang, maar ook op lange termijn voldoende stroef zijn. De samenstelling van
het asfaltmengsel bepaalt in hoge mate de stroefheidontwikkeling van een wegdek.
Dit hoofdstuk gaat in op de invloed van de diverse componenten van het asfaltmengsel op de
stroefheidsontwikkeling. De focus ligt op stroefheid bij een nat wegdek, omdat bij een droog
wegdek de lange termijn stroefheid zelden een probleem vormt.

droog
nat

ZOAB
De deklagen van het hoofdwegennet bestaan in 2014 voor bijna 85% uit open deklagen,
een- of tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Bij deze mengsels bepalen vooral de grove
steenkorrels de stroefheid. De resterende 15% van de wegdekken is voorzien van diverse
typen dichte deklagen. Bij deze mengsels bepalen niet alleen de grove steenkorrels de stroefheid, maar ook de kleinere steenkorrels en het zand in de mastiek.
Duurzaamheid
Voor het steenslag voor deklagen van het hoofdwegennet gelden sinds 1967 eisen voor de hoeveelheid gebroken oppervlakken en de weerstand tegen polijsten. Deze eisen garanderen een
duurzame stroefheid. Onder invloed van weer en verkeer wordt het oppervlak van de toegepaste steen, met name in de rijsporen, minder ruw en ziet het er meer glanzend en gepolijst uit.

Wat is polijsten? Van Dale online woordenboek geeft de volgende beschrijving:
po·lijs·ten (polijstte, heeft gepolijst) 1 glanzend maken door oneffenheden weg te slijpen
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Een voorbeeld hiervan is Figuur 1. Als gevolg van de verminderde (micro)ruwheid neemt de
natte stroefheid af. De weerstand tegen polijsten is uitgedrukt in het polijstgetal op basis van
een internationaal gestandaardiseerde PSV-proef.

Figuur 1a. ongepolijst Augitporphyrit

Figuur 1b. gepolijst Augitporphyrit

Polijsten wegdek
De snelheid en het resultaat van het polijsten van een wegdek hangt af van de intensiteit van
het slijpen. Vertaald naar de situatie op de weg bestaan er diverse factoren waardoor polijsting optreedt en de stroefheid van het wegdek afneemt. Deze factoren zijn de zwaarte van het
verkeer, de hoeveelheid stof, vuil en water en de polijstgevoeligheid van het steenslag.
Afhankelijk van de hiervoor genoemde factoren bereikt elk wegdek een verschillend
eindniveau.
Steenslag en polijsten
Dit hoofdstuk zoomt vooral in op de variabiliteit in het steenslag. Ook reikt het handvatten
aan om meer zekerheid te verkrijgen over het polijstgetal.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
8.2 Historie
8.3 Proefmethoden voor weerstand tegen polijsten
8.4 Gedragsmodellen
8.5 Bijdrage van de mineralogie
8.6 Keuring steenslag
8.7 Literatuur

8.2
Historie
Historische ontwikkeling
De historie in dit hoofdstuk betreft uitsluitend de eigenschappen van het steenslag, die van
invloed zijn op de stroefheidsontwikkeling van deklagen. De historie begint in 1934 [3].
Eerdere eisenboekjes van Rijkswaterstaat zijn niet teruggevonden.
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Het boekwerkje vermeldt voor steenslag voor grof asfaltbeton:
“Men gebruikt basalt- of porfierslag, of een ander door de Directie goed te keuren materiaal, het mag niet door
andere stoffen zijn verontreinigd en moet voldoen aan de volgende eischen: …”
Er volgen eisen aan de korrelverdeling, het gehalte aan platte stukken en de weerstand tegen
verbrijzeling. De tekst verandert in de versie van 1953, namelijk:
“Steenslag voor asfaltbeton moet zijn porfier, yvoir, kiezelslag of een ander door de directie goed te keuren
materiaal. Het mag geen verontreinigingen en geen ongebroken materiaal bevatten.”
Gestelde eisen
Tot en met 1972 schreef Rijkswaterstaat de aard van het materiaal voor. Daarna gaf
Rijkswaterstaat tot en met 2000 aan, dat het materiaal van natuurlijke oorsprong moest zijn.
In 2005 mocht het daarnaast ook van kunstmatige oorsprong, bijvoorbeeld hoogovenslak of
fosforslak, zijn. Vanaf 2010 stond de aard van het materiaal niet meer vast, maar golden er
uitsluitend eisen aan een aantal technische aspecten.
Ontwikkeling eisen tot 2005
Tabel 1 geeft een globaal overzicht van de ontwikkeling van de eisen. De tabel vermeldt alleen
die jaargangen waarin iets wijzigde ten opzichte van de voorgaande jaargang. Van de periode
1938 – 1953 bestaan geen gegevens meer. De tabel vermeldt de eisen voor steenslag verwerkt
in de deklagen voor autosnelwegen. Contractueel is er ruimte voor afwijkende eisen.
Tabel 1: ontwikkeling materiaaleisen steenslag in deklagen op autosnelwegen.
Aspect
(autosnelwegen)

1934
[3]

1953
[5]

1962
[7]

1967
[8]

1972
[9]

1978
[10]

1995
[13]

2000
[14]

2005
[15]

Polijstgetal

-

-

-

-*

55

53

53

53

58

Ronde stukken (%(m/m))

-

≤5

≤5

≤5

≤5

≤1

-

≤1

0

Korrels met meer dan 50%
gebroken oppervlak (%((m/m))

-

-

-

-

-

-

≥90

≥90

100

Ongebroken stukken (%(m/m))

-

-

≤2

≤2

≤2

-

-

-

-

* Geen waarde, maar de tekst ‘Grote weerstand tegen polijsten’.

Modelbestekken Variabel Onderhoud
In de modelbestekken Variabel Onderhoud, die vanaf 2003 in gebruik kwamen, bestonden
in eerste instantie geen eisen voor het polijstgetal en het gehalte aan gebroken
stukken. Na 2004 geldt de eis van 58 voor het polijstgetal van steenslag verwerkt in deklagen
van autosnelwegen [1]. Naar aanleiding van nader onderzoek daalde deze eis voor nietautosnelwegen weer naar 53 [18].
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Nederlandse steenslag en Morene steenslag (Kiezelslag)
Tot 2005 kwamen Nederlandse steenslag en Morene steenslag veelvuldig voor in de asfaltdeklagen. Het grind voor Nederlandse steenslag komt uit winplaatsen langs de Maas in
Limburg en bestaat uit van nature gepolijst grind. De wingebieden van het grind voor
Morene steenslag liggen langs de Boven-Rijn. Om dit materiaal geschikt te maken voor het
gebruik in deklagen wordt dit na de winning gebroken.

Figuur 2. Zand- en grindwinning in de Kraaijenbergse Plassen.

Verschil in steenslagen
De verschillen tussen de beide steenslagen kwamen na uitgebreid onderzoek in 1975 naar
voren [19]. Tabel 2 geeft deze verschillen weer.
Tabel 2: verschillen tussen Nederlandse steenslag en Morene steenslag [14].
Aspect
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Nederlandse steenslag

Morene steenslag

Mineralogische samenstelling:
• Zandsteen (%(m/m))
• Kwartsiet (%(m/m))
• Vuursteen (%(m/m))
• Kalksteen (%(m/m))

54
29
9
-

39
37
15

Polijstgetal

54

52

Ronde stukken (%(m/m))

2,6

1,7

Ongebroken stukken (%(m/m))

0,2

0,4
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In vergelijking met de eisen weergegeven in tabel 1, blijkt dat beide steenslagen al vanaf 1985
niet meer aan deze eisen voldoen. Van beide steenslagen was het gehalte aan ronde stukken
te hoog. Daarnaast was het polijstgetal van het Morene steenslag gemiddeld te laag.
Recent onderzoek
In 2002 volgde een vergelijkbaar onderzoek [20]. Uit dat onderzoek kwam onder andere de
conclusie dat door wijzigingen in de PSV-proef (NEN-EN 1097-8), het polijstgetal twee tot drie
punten hoger ligt. Ten aanzien van het gehalte aan ronde stukken volgde de conclusie dat
het gehalte bepaald volgens proef 52.1 van de Standaard RAW-Bepalingen enerzijds en de in
NEN-EN 33-5 beschreven methode anderzijds geen vergelijkbare resultaten opleveren. Ook in
2004 is onderzoek verricht naar de verschillen tussen Nederlandse steenslag en Morene
steenslag [21]. Dit onderzoek richtte zich vooral op het op eenvoudige wijze vaststellen of een
geleverde steenslag Nederlandse steenslag dan wel Morene steenslag betrof.
Groevemateriaal
Groevemateriaal bestaat uit verschillende soorten gesteente, zoals dieptegesteente,
vulkanisch gesteente en sedimentair gesteente.
Dieptegesteente

Het dieptegesteente of plutoniet is een stollingsgesteente dat diep onder het aardoppervlak
stolt. Bekende dieptegesteenten zijn Graniet en Gabbro. De naam plutoniet stamt van de
Romeinse god van de onderwereld, Pluto.
Vulkanisch gesteente

Het vulkanisch gesteente of vulkaniet is ook een stollingsgesteente, maar dit gesteente stolt
in tegenstelling tot het dieptegesteente op het aardoppervlak. Bekende vulkanische gesteenten zijn Rhyoliet, Andesiet en Basalt. De naam vulkaniet stamt van de Romeinse god van het
vuur, Vulcanus.
Sedimentair gesteente

Het sedimentair of afzettingsgesteente ontstaat door gesteentevorming van afgezet
sediment of organisch materiaal. Sediment is de benaming voor door wind, water en/of ijs
afgezet materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand en silt. Bekende
voorbeelden van sedimentaire gesteente zijn zandsteen en kalksteen.
Aanscherping eisen steenslag
In 2004 kwam bij de stroefheidsmetingen voor de jaarlijkse RWSonderhoudsprogrammering voor verhardingen (MJPV) naar voren dat een groot aantal wegvakken in twee wegendistricten onverwachts een lage stroefheid hadden. Naar aanleiding
van deze onverwachte stroefheidsdaling volgde een uitvoerig onderzoek. [1, 2]. Door de
resultaten van het onderzoek veranderden in 2005 de eisen voor steenslag voor toepassing in
RWS-asfaltdeklagen:
• Het gehalte aan gebroken stukken verhoogde van 90% naar 100% (steenslag 3). De hiervoor
beschreven kiezelslagen voldoen niet aan deze eisen, omdat er altijd een rond oppervlak aan
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de gebroken stukken achterblijft. Hierdoor werd de toepassing in deklagen onmogelijk.
• De eis voor de minimale waarde voor het polijstgetal verhoogde van 53 naar 58.
Consequenties veranderde eisen
Een consequentie van de aangescherpte eisen is dat vanaf 2005 het gebruik van Nederlandse
steenslag en Morene steenslag in deklagen van het hoofdwegennet niet meer mogelijk is.
De materialen voldeden niet aan de strengere eisen voor het gehalte aan gebroken korrels en
het polijstgetal. Vanaf dat moment is alleen groevemateriaal nog toegelaten voor de hoogste
verkeerscategorie. Dit materiaal komt uit steengroeven. Gehele rotswanden worden door
middel van springstof opgeblazen. Daarna verfijnen brekerinstallaties de grove brokstukken
tot diverse korrelgraderingen. Deze wijze van produceren zorgt ervoor dat het materiaal 100%
gebroken is.

Figuur 3. Voorbeeld van de winning van steenslag in een steengroeve.

Andesiet
In 2010 ontstonden opnieuw stroefheidproblemen op het hoofdwegennet. Onderzoek wees
uit dat het materiaal Augitporphyriet (Andesiet) hiervan de oorzaak was. Hierop startte
Rijkswaterstaat een omvangrijk onderzoek waarin ze onder andere monsters van wegvakken
namen [22] en een aantal groeven bezochten [23 t/m 27]. Opvallend is dat het materiaal
onder de naam Augitporphyriet naar Nederland kwam, maar dat de groeven het zelf Andesiet
noemden. De geanalyseerde monsters leverden de in tabel 7.3 vermelde resultaten op.
Ook laat deze tabel het door de leverancier gedeclareerde polijstgetal zien.
Tabel 3: resultaat bemonsterde groeven met vulkanisch materiaal.
Aspect

Steengroeve
Dönstedt

Ellenberg*

Flechtingen

Langenthal*

Mammendorf

Materiaal

Andesiet

Andesiet

Rhyolith

Andesiet

Andesiet

Polijstgetal gedeclareerd
[17 t/m 20]

60

59

57

48

53

Polijstgetal gemeten [16]

56

64

57

50

54

0

0

0

0

0

Ongebroken stukken
(%(m/m))

* Deze groeve levert niet aan Nederland.
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Levering steenslag
In vergelijking met de in tabel 1 weergegeven eisen blijkt dat op basis van het gemeten
polijstgetal de materialen, met uitzondering van dat uit Ellenberg, vanaf 2005 niet meer
geschikt waren voor toepassing. Dat dit toch gebeurde, is te verklaren door het onduidelijke
leveringstraject van het steenslag [22]. Levering van de Duitse producent aan de Nederlandse
asfaltcentrale geschiedt via één of meer leveranciers. Daarnaast vertrouwt Rijkswaterstaat op
het CE-merk van het door de producent gedeclareerde polijstgetal, terwijl het onduidelijk is
of deze waarde nog past bij het geleverde materiaal. Met behulp van fingerprints [22] bleek het
mogelijk om aan te tonen, dat het geleverde materiaal vaak uit andere groeven kwam.
Een hulpmiddel hierbij is het Streckeisendiagram (figuur 4), waarin de plaats van een steenslag staat weergegeven op basis van de verhouding in de gehalten Alkaliveldspaat, Kwarts en
Plagioklaas.

Q

Handelsnaam:

Mammendorf

Augitporphyrit of
Andesit

Mammendorf

Rhyolit

Mammendorf

60

60

Ellenberg
Langental
Dönstedt
Flechtingen

20

20

A
Figuur 4. Proefstukken bepaling polijstgetal
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8.3
Proefmethoden
Om gedurende de gebruiksfase van een weg niet op negatieve verrassingen te stuiten, is het
voor zowel de opdrachtgever als -nemer van belang of het toegepaste asfaltmengsel gedurende de beoogde levensduur voldoende stroef blijft. Dit betekent dat het mengsel en de
toegepaste componenten voor gebruik op geschiktheid moeten worden beoordeeld.
Deze paragraaf beschrijft twee methoden om groevemateriaal te beoordelen. Beide methoden bezitten vooral voor steenskeletmengsels over een goed voorspellend vermogen voor de
verwachte stroefheidsontwikkeling. Bij dichte asfaltbetondeklagen is het voorspellende
vermogen minder, omdat dan ook het zand in de mastiek een rol speelt bij de stroefheids
ontwikkeling. De paragraaf gaat niet in op de bepaling van het gehalte aan ronde en gebroken stukken (NEN-EN 933-5) omdat deze per definitie al aan de eis moeten voldoen.
Bepaling van het polijstgetal
De proef gaat conform NEN-EN 1097-8 [28] en bepaalt de zogenoemde Polished Stone Value
(PSV). De PSV (het polijstgetal) geldt in Nederland al decennialang als maat voor de weerstand tegen polijsten. De norm claimt dat de proefomstandigheden de polijstende werking
van voertuigbanden nabootst, onder condities die vergelijkbaar zijn met omstandigheden
bij het wegoppervlak. Het materiaal van de proefstukken bestaat uit steenslag, dat fijner is
dan 10 mm, maar grover dan 8 mm (8/10). Figuur 5 toont twee voorbeelden van
proefstukken.

Figuur 5. Proefstukken bepaling polijstgetal.
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PSV-proef
De proef bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de proef ondergaan de proefstukken
een polijsting. Figuur 6a geeft de hiervoor benodigde apparatuur weer. Eerst polijst een wiel
met een massieve rubberband de proefstukken drie uur lang, met toevoeging van grove amarilkorrels. Daarna volgt nog eens drie uur met een ander rubber wiel en fijn polijstpoeder.
Na de tweede stap meet een SRT-apparaat de stroefheid van de proefstukken (figuur 6b).
De prestatiekenmerken van de proef zijn volgens [15] als volgt:
Herhaalbaarheid (r) = 3
Reproduceerbaarheid (R) = 5

Figuur 6a. Polijstapparaat

Figuur 6b. SRT-apparaat

Friction After Polishing test
Een nadeel van de bepaling van het polijstgetal is, dat de proef een fractie 8/10 van het toe te
passen steenslag gebruikt (zie figuur 5). De Friction After Polishing test (FAP-test) beproeft
het gehele asfaltmengsel (figuur 7).

Figuur 7. Proefstukken voor de FAP-test.
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De proef gaat conform NEN-EN 12697-49:2014 [29]. De proef maakt gebruik van de Wehner/
Schulze proefopstelling (figuur 8) en is de internationale opvolger van de Wehner/Schulze
proef. Deze laatstgenoemde proef bespreekt dit hoofdstuk niet.
Proefopstelling FAP-test
De proefopstelling voor de FAP-test beproeft zowel laboratoriumvervaardigde proefstukken
(platen) als boorkernen uit de weg. Als er sprake is van proefstukken waarop nog een bitumenfilm aanwezig is, dan verwijdert de opstelling deze door middel van zandstralen. Net als
bij de bepaling van het polijstgetal bestaat de test uit twee delen. In het eerste deel wordt het
proefstuk gepolijst. De norm geeft een keuzemogelijkheid uit verschillende aantallen
polijstovergangen.

Figuur 8. Proefopstelling Wehner/Schulzeproef en FAP-test.

Uit het validatieonderzoek [30] blijkt, dat 90.000 polijstovergangen voldoende onderscheid
geven tussen goed en slecht presterende mengsels qua stroefheidsontwikkeling. Een meetkop meet na het polijsten de wrijvingsweerstand. De meetkop remt door de wrijving af, vanaf
een snelheid van 100 km/u tot stilstand, onder toevoeging van water. De wrijvingsweerstand
die optreedt bij 60 km/u na 90.000 polijstovergangen, wordt µFAP genoemd. De proef is in
2013 gevalideerd [30]. Het voorspellend vermogen voor de te verwachten stroefheidontwikkeling van ZOAB 0/16 deklagen op het hoofdwegennet is vergelijkbaar met de PSV-proef.
Goede en slechte asfaltmengsels
De proef onderscheidt op het gebied van de stroefheidsontwikkeling goede en slechte asfaltmengsels. Een goed asfaltmengsel is gedefinieerd als een mengsel, dat een totale belasting
van minimaal 450 miljoen voertuigen aankan, voordat deze het interventieniveau voor
onderhoud bereikt (stroefheidsindex (SI) < 0). Bij een verkeersbelasting van 20.000 voertuigen per etmaal bedraagt de levensduur van een dergelijk mengsel dan minimaal 20 jaar.
Bij een richtwaarde van 0,45 voor de µFAP keurt de proef in 20 procent van de gevallen een
goed mengsel onterecht af. In 15 procent van de gevallen keurt de proef een fout mengsel
onterecht goed. Op ZOAB 0/16 en ZOAB 0/8 bestaat nog geen ervaring met de proef en ook
voor andere typen deklagen bestaan nog geen richtlijnen [30].
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De prestatiekenmerken van de proef zijn volgens [31] als volgt:
• Herhaalbaarheid (r) = niet bekend.
• Reproduceerbaarheid (R) voor ZOAB 0/16 = 0,080.
• Reproduceerbaarheid (R) voor ZOAB 0/8 = 0,065.

8.4
Gedragsmodellen voor open deklagen
Een aantal modellen dient als hulpmiddel om de restlevensduur van open deklagen te schatten. De gedragsmodellen voorspellen de restlevensduur van het wegdek met metingen van
de wrijvingsweerstand en de verkeersintensiteit.
Voorspellen restlevensduur op basis van actuele stroefheid
Het primaire doel voor de ontwikkeling van de gedragsmodellen is het ontwikkelen van
gereedschap om planjaren ten behoeve van de MJPV (MeerJarenPlanning Verhardings
onderhoud) te bepalen. Planjaren zijn het aantal jaren vanaf de meetdatum voordat de harde
norm wordt overschreden. De gedragsmodellen geven een betrouwbaarheid van circa 1 jaar.
Ontwikkeling model
De ontwikkeling van het model is beschreven in [32] en [33]. Hierbij is gebruik gemaakt van
circa 7.000 meetgegevens op DAB en 25.000 meetgegevens op ZOAB. De gemeten stroefheid
bij 70 km/u verloopt lineair ten opzichte van de logaritme van de cumulatieve verkeersintensiteit. Het verband tussen beide grootheden is voor ZOAB weergegeven in Figuur 9. Voor DAB
bestaat er een vergelijkbaar verband, maar dat loopt minder stijl en is minder nauwkeurig.
ZOAB
0.6
0.58
0.56
str 0.54
70
0.52
0.5
0.48
0.46
0.01

0.1
1
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10

Figuur 9. Relatie tussen stroefheid en verkeersintensiteit op ZOAB.
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De relatie voor ZOAB is te schrijven volgens het model:
Str70 = 0,470 – 0,0845 × 10log (totale intensiteit in mln/365)
Nu het model bekend is, is het mogelijk om op basis van een meetgeneratie (dat is een aaneensluitende serie metingen op een wegvak) de restlevensduur in jaren te voorspellen.
Het einde van de levensduur qua stroefheid is in dit geval bereikt, wanneer de stroefheid een
waarde heeft, die lager is dan de gestelde eis. De restlevensduur volgt uit de volgende
formule:

Hierin is:
Δl = Restlevensduur in jaren.
It = Cumulatieve intensiteit op moment t.
it = Intensiteit op moment t.
yc = Harde norm voor de stroefheidwaarde.
yt = Gemeten stroefheid op moment t.
b =	Helling van het lineaire verloop van de stroefheid met de log(cumulatieve intensiteit).
In Tabel 4 staat een voorbeeld voor twee willekeurige wegvakken.
Tabel 4. Voorbeelden berekening restlevensduur [32, 33].
Wegvak

Aanlegjaar

Meetjaar

Stroefheid
yt

Harde
norm
yc

Cum.
Intensiteit
It

Intensiteit
It

Helling
b

Restlevensduur
Δl

1

2005

2010

0,44

0,42

155.000

31.000

–0.0845

1

2

2006

2010

0,59

0,42

108.000

27.000

–0.0845

> 20

Het model maakt het mogelijk om met een nauwkeurigheid van 1 jaar de restlevensduur te
voorspellen. Door de onnauwkeurigheid van de stroefheidmeting (yt) is de voorspelling van
de restlevensduur echter aanzienlijk minder nauwkeurig, namelijk plus of min circa vijf jaar.
De laatste jaren geldt ten behoeve van de MJPV de stroefheidindex (SI). Dit is een gemiddelde
stroefheidwaarde over de laatste drie meetjaren.
Voorspellen maximum aantal aslasten op basis van µFAP
[33] geeft het verband weer tussen de stroefheid en de logaritme van de cumulatieve verkeers
intensiteit. De FAP-test toont een vrijwel identiek verband [34].
De relatie is te schrijven als: FAP = 0,371 – 0.0813 × log10 (miljoenen omwentelingen). Uit [34]
volgt verder, dat één polijstovergang van de FAP-test overeenkomt met een cumulatieve
intensiteit van 15,5 × 365 voertuigpassages per dag.
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Dit maakt het mogelijk om op basis van de µFAP een voorspelling te doen van de levensduur
qua stroefheid van een asfaltmengsel. Tabel 5 geeft de voorspellingen weer voor een aantal
wegvakken op basis van [33] en het model volgens de FAP-test:
Log10(max) = 4,48 + 9,32 × µFAP
Tabel 5. Voorspellen maximum aantal voertuigpassages.
wegvak

kwaliteit qua stroefheid
ontwikkeling in de praktijk

Model HWN [32]
(aantal ×106)

Model µFAP [33]
(aantal × 106)

A

slecht

48

-*

B

slecht

195

235

C

slecht

100

85

D

slecht

175

90

E

goed

4.075

1.000

F

slecht

235

205

G (verbindingsweg)

slecht

13

220

H

goed

1.740

1.025

I

goed

740

1.950

J

slecht

50

155

K

slecht

115

310

L

slecht

250

165

*

van dit wegvak waren geen kernen beschikbaar voor de beproeving met de FAP-test.

Stroefheid bij een maximum aantal voertuigen
Het voorspelde aantal maximum voertuigpassages geeft bij beide methoden een min of
meer vergelijkbaar beeld. Paragraaf 8.3 geeft aan, dat goede asfaltmengsels in staat moeten
zijn om minimaal 450 miljoen voertuigpassages te weerstaan voordat ze het interventie
niveau voor onderhoud voor stroefheid bereiken. Uit tabel 5 blijkt, dat de voorspelling
volgens het model µFAP dezelfde indeling maakt ten opzichte van deze waarde, als de in de
praktijk voorspelde waarden volgens het model HWN. De twee modellen verschillen in het
berekende maximum aantal voertuigen, maar de indeling wat betreft goede en slechte
stroefheid is bij beide modellen gelijk.

8.5
Bijdrage van de mineralogie
Het toegepaste steenslag bepaalt met name de stroefheidontwikkeling van open deklagen.
Mineralogisch onderzoek kan daarom een indicatie geven van de polijstgevoeligheid van het
steenslag. Uit onderzoek blijkt dat het polijstgetal afhankelijk is van het kwartsgehalte in
het gesteente. Stollingsgesteente bevat minder dan 40 procent kwarts. Bij dit gesteente is er
een zeer zwak verband tussen de hoeveelheid kwarts en de hoogte van het polijstgetal waarStroefheid op rijkswegen | 187
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neembaar. Het polijstgetal stijgt naarmate het gesteente meer kwarts bevat (de blauwe lijn in
figuur 10). Bij sedimentgesteente is het juist omgekeerd: hoe meer kwarts in het gesteente,
hoe lager het polijstgetal (roze lijn in figuur 10). In tegenstelling tot het stollingsgesteente is
er hier sprake van een sterk verband. Een uitzondering vormt kalksteen. Dit sediment
gesteente bevat nagenoeg geen kwarts, maar heeft een zeer laag polijstgetal (de rode punt
links onder in figuur 10).
Doordat stollingsgesteente en sedimentgesteente anders reageren op de hoeveelheid kwarts
bestaat er voor beide typen gesteente een model. In totaal zitten er in de beide typen
gesteente 36 verschillende mineralen. Uit een stapsgewijze regressieanalyse ontstonden
twee modellen, die het verband tussen het polijstgetal en de mineralogische samenstelling
van het gesteente beschrijven.
75

Verband Kwartsgehalte-polijstgetal
stollingsgesteente
sedimentgesteente
eis
kalksteen

70

Polijstgetal

65

R2= 0,0686

60
55
R2= 0,514

50
45
40
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00 50,00 60,00 70,00

Gehalte kwarts
Figuur 10. Verband kwartsgehalte-polijstgetal.

Stollingsgesteente
Het verband tussen het polijstgetal en de mineralogische samenstelling is bepaald op de
monsters, afkomstig uit de in [23] t/m [27] beschreven bezoeken.
Polijstgetal = c + 0,168Al + 6,287Bi – 5,994RA, waarin
C		 = 51,911.
Al		 = Gehalte aan Alkaliveldspaat.
Bi		 = Gehalte aan Biotiet.
RA = Gehalte aan Rutiel + Anataas.
De formule verklaart 99,4% van de variantie en het verband is dus uitzonderlijk sterk.
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Alkaliveldspaat is een groep harde mineralen, bestaande uit onder andere Sanidien,
Microclien, Orthoklaas en Albiet. Kenmerkend aan deze mineralen is dat ze een perfecte
splijting hebben langs de ribben van het rooster. De mineralen Rutiel en Anataas zijn eveneens harde mineralen, maar deze splijten vooral langs de zijvlakdiagonalen. Biotiet behoort
tot de micagroep en is een zacht mineraal.
Figuur 11 toont het verband tussen het gemeten polijstgetal en de op basis van het model
berekende waarden voor respectievelijk stollingsgesteente en sediment gesteente.
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Figuur 11. Relatie gemeten polijstgetal en modelmatig voorspelde waarden voor stollingsgesteente en
sedimentgesteente.

Sedimentgesteente
Het verband tussen het polijstgetal en de mineralogische samenstelling is bepaald op negentien monsters, afkomstig uit het in [22] en [34] beschreven onderzoek.
Polijstgetal = c + 0,293WM + 0,673An + 0,107Al – 0,132Z, waarin
C		
WM
An
Al		
Z		

= 54,986.
= Gehalte aan Witte Mica.
= Gehalte aan Ankeriet.
= Gehalte aan Alkaliveldspaat.
= Gehalte aan zachte mineralen.

De formule verklaart 84,0% van de variantie en het verband is dus zeer sterk.
Ook bij sedimentgesteente is de Alkaliveldspaatgroep een voorspeller van het polijstgetal.
Daarnaast zijn de zachte mineralen Witte Mica en Ankeriet plus het totale gehalte aan zachte
mineralen voorspellers voor het polijstgetal.

Stroefheid op rijkswegen | 189

vorige weergave

8.6
Keuring steenslag
Rijkswaterstaat keurt zelf geen steenslag. Contractueel dient de aannemer steenslag te
leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Uit [16] is echter gebleken dat Rijkswaterstaat
regelmatig het vereiste niet geleverd krijgt. Zo voldeed vaak het op het teruggewonnen
steenslag bepaalde polijstgetal niet aan de minimale eis van ≥ 58 en de op het aangeleverde
CE-certificaat vermelde waarde. Ook de aard en herkomst van het steenslag week in de
praktijk vaak af van de door de aannemer aangeleverde informatie (CE).
Productieketen
Deze constatering geeft aan, dat de keten van productie tot verwerking van steenslag niet
waterdicht is. Deze keten bestaat grofweg uit producent-leverancier-asfaltcentrale-aannemer-eindgebruiker. De tot nu toe bij Rijkswaterstaat gevolgde werkwijze staat hieronder
beschreven.
1	Producent
De producent produceert steenslag en levert dat af aan een leverancier, samen met een
CE-certificaat. Dit certificaat vermeldt naast de producent en de herkomst (groeve) ook een
aantal belangrijke aspecten, zoals onder andere het polijstgetal en het gehalte gebroken
stukken.
2	Leverancier
De leverancier neemt de partij steenslag en het CE-certificaat in ontvangst en transporteert
het steenslag naar de asfaltcentrale, een tussenopslag of een andere leverancier. Hierbij
geeft hij het CE-certificaat (of een kopie daarvan) af.
3	Asfaltcentrale
De asfaltcentrale slaat het geleverde steenslag op om er te zijner tijd asfalt van te produceren. De asfaltcentrale neemt het door de leverancier afgegeven CE-certificaat in ontvangst
en voert een ingangscontrole uit op vooral de korrelverdeling. Aspecten zoals de weerstand tegen polijsten (polijstgetal of µFAP) komen vrijwel nooit aan de orde.
4	Aannemer
De aannemer verwerkt het asfalt in het hoofdwegennet. Hierbij overhandigt hij het
CE-certificaat (of een kopie daarvan) aan Rijkswaterstaat.
5	Eindgebruiker (Rijkswaterstaat)
Rijkswaterstaat archiveert het ontvangen CE-certificaat. De stroefheidsontwikkeling toetst
Rijkswaterstaat jaarlijks door middel van stroefheidmetingen conform proef 72 van de
Standaard RAW-Bepalingen 2010. Er vindt geen toetsing van de bouwstoffen plaats.
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Prestatieverklaring fabrikant
De leden uit deze keten zijn gehouden aan verordening van de Europese Commissie Nr.
305/2011 [29]. Dit betekent dat de fabrikant een prestatieverklaring opstelt. De verklaring
formuleert de prestaties van bouwproducten met betrekking tot hun essentiële kenmerken.
Producten waarvoor een prestatieverklaring is afgegeven ontvangen een CE-markering.
Met het aanbrengen van deze markering geeft de fabrikant te kennen, dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties.
Er zijn verschillende systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van een product. Voor asfalt (en de diverse bouwstoffen) koos Nederland voor systeem
4, de zogenoemde fabrikant eigen verklaring. Hierbij voert de fabrikant onder andere een
typeonderzoek uit en een productiecontrole bij de asfaltcentrale. Er vindt geen controle door
een extern instituut plaats.
Betrouwbaarheid levering steenslag
Met de invoering van verordening 305/2011 krijgen de diverse schakels in de keten meer
verantwoordelijkheid. Een waterdicht systeem is het echter nog steeds niet. De levering van
steenslag geschiedt in Nederland onder systeem 4. Levering van steenslag onder minimaal
systeem 2+ verhoogt de betrouwbaarheid aanzienlijk. In dat geval bewaakt een certificerende
instelling de kwaliteit van de producten aan de hand van een beoordelingsrichtlijn (BRL).
Er bestaat voor steenslag een BRL 2502 [30], waarin de kwaliteit van steenslag gewaarborgd is
vanaf de productie tot en met de aflevering bij de asfaltcentrale.

auteur: Paul Kuijper
met inhoudelijke bijdragen van: Erik Vos, Frank Bouman en Jan Voskuilen
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9
Stroefheid en
onderhouds
maatregelen en
verbeterings
technieken
levensduur
aanvang
droog
nat

9.1
Inleiding
Oorzaak nagaan
Als de natte of droge stroefheid van een wegdek niet aan de normen voldoet, is een verbetering noodzakelijk. Het is belangrijk om de oorzaak van de te lage stroefheid na te gaan.
Komt het door externe omstandigheden (bijvoorbeeld vervuiling die in lange droge perioden kan optreden, of een oliespoor) dan kan het wegdek reinigen voldoende zijn. Ligt de
oorzaak in de verharding dan zijn er verschillende mogelijkheden om de stroefheid te verbeteren, afhankelijk van de situatie.
Bij aanleg
Als de natte of droge stroefheid bij aanleg onvoldoende is, betekent dit bij open deklagen
meestal dat er een bitumenhuid aanwezig is. Bij dichte deklagen is het tegen te gaan door het
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oppervlak af te strooien met brekerzand, maar het kan voorkomen dat het brekerzand onvoldoende hecht aan de bitumen. Voor beide gevallen bestaan de volgende mogelijkheden om
de stroefheid te verbeteren:
• Planeren, ook wel schuren: met diamant schuren van het wegdek, waardoor de bitumenfilm verdwijnt en de natte of droge stroefheid verbetert.
• Brandpunt waterstralen: bij deze techniek spuit water onder hoge druk op het wegdek,
waardoor de bitumenfilm verdwijnt.
• Kogelstralen: kleine stalen kogels schieten onder hoge druk op het wegdek. Hierdoor
ontstaan kleine oneffenheden op de stenen.
• Afstrooien: ook een open deklaag is (op een aangepaste wijze) af te strooien met
brekerzand.
In de gebruiksfase
Als de natte stroefheid in de gebruiksfase onvoldoende is, is verbetering noodzakelijk.
• Afhankelijk van de onderhoudsprogrammering is er keuze voor rijstrookbrede vervanging
van de deklaag over een bepaalde lengte. Mogelijkheden zijn:
-	Een zogenaamde uit/in-vervanging van de deklaag.
-	Een dunne asfaltinlage: hierbij wordt 20 tot 25 millimeter van de te behandelen open
deklaag weggefreesd en komt 20 tot 25 millimeter fijnere open deklaag daarvoor in de
plaats.
-	Emulsie asfaltbeton (EAB) aanbrengen. Op een te gladde DAB of SMA kan het aanbrengen van EAB of EAB+ de natte stroefheid verbeteren. Dit gebeurt door in één werkgang
eerst een bitumenemulsie met een verjongingsmiddel (is de +) aan te brengen en daarna de EAB. Door de + neemt de kwaliteit van de bestaande deklaag toe en ontstaat een
betere hechting tussen de dichte deklaag en de EAB.
• Als rijstrook- of rijbaanbrede vervanging binnen korte termijn in de onderhoudsplanning
staat, is een verbeteringstechniek te overwegen die een tijdelijke verbetering van de natte
stroefheid geeft. Dat is voldoende tot de echte deklaag vervanging plaatsvindt. Eerder kwamen al planeren, brandpunt waterstralen en kogelstralen aan bod. Er valt ook te denken
aan:
-	Boucharderen: een mechanische behandeling waarbij punthamers op het oppervlak
slaan. Hierdoor ontstaan putjes in de stenen, waardoor de textuur toeneemt.
-	Slijpen: het oppervlak van beton slijpen met een rij diamantbladen. Hierdoor ontstaan
kleine groeven in langsrichting wat de macrotextuur vergroot en de natte stroefheid
(vooral in dwarsrichting) verbetert.
-	Kogelstralen. Door het oppervlak te bestralen met kleine stalen kogeltjes, kan de natte
stroefheid van dichte asfaltdeklagen en betondeklagen duurzaam verbeteren. In het
kader van het InnovatieTestCentrum (ITC) van Rijkswaterstaat vindt momenteel onderzoek plaats naar de vraag of kogelstralen ook een geschikte techniek is voor het duurzaam verbeteren van de natte stroefheid van open asfaltdeklagen.
Dit hoofdstuk bespreekt alleen de verbeteringstechnieken die het oppervlak van de deklaag
verbeteren.
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Sprake van overvulling
Deze opruwtechnieken zijn overigens niet in alle situaties toepasbaar. Ligt de oorzaak van
lage natte stroefheid bij een overvulling van het mengsel (te weinig holle ruimte en/of te veel
bitumen, waardoor vette plekken (vetslaan) aan het oppervlak zichtbaar zijn) dan is verwijdering van het bitumen een tijdelijke oplossing. Omdat dit niet de oorzaak aanpakt, komen de
vette plekken waarschijnlijk terug. Bij het kiezen van een verbeteringstechniek is het daarom
noodzakelijk altijd te kijken naar de oorzaak van de onvoldoende natte of droge stroefheid.

9.2
Keuze soort verbeteringstechniek
Eenvoudig kiezen
Tabel 1 toont van de diverse technieken de potentiële toepassingsmogelijkheden en een
beoordeling van de effecten. Hierdoor is snel een eerste keuze voor een verbeteringstechniek
te maken. In paragraaf 9.3 t/m 9.8 volgt een uitgebreidere beschrijving van alle technieken.
Verschil dicht en open
Bij afstrooien bij aanleg is er verschil tussen afstrooien van dichte en open asfaltdeklagen.
Het afstrooien van open asfaltlagen gebeurt met een geringere hoeveelheid en fijner
afstrooimateriaal dan dichte asfaltdeklagen. Ook vindt het afstrooien van open asfaltdek
lagen bij voorkeur plaats voor de eerste walsgang voor een duurzame aanvangsstroefheid 
(zie hoofdstuk 7).
Duur, geluidsproductie en kosten
Op het kruispunt van de rijen (techniek) en kolommen (soort probleem) is te zien voor welke
typen deklagen die combinatie geschikt is. De kolommen vijf en zes geven met blauw een
indicatie van de duur van de verbetering. Tot slot laat de tabel een schatting zien voor toe- of
afname van de geluidsproductie en een indicatie van de kosten.
Andere schades
De keuze voor een techniek hangt ook af van de aanwezigheid van andere schades (rafeling,
scheurvorming, spoorvorming). Bij matige of ernstige rafeling is bijvoorbeeld planeren niet
zinvol, omdat daardoor meer schade zal ontstaan. Ook is planeren niet toe te passen bij een
bepaalde mate van spoorvorming, omdat de diamantschijven dan niet het hele oppervlak
kunnen planeren.
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Tabel 1 Toepasbaarheid van verschillende verbeteringstechnieken.

DAB

CB

ZOAB

CD

Reinigen

CB
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0

7.000 – 10.000
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ZOAB
DAB
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+

CB
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ZOAB
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op geluid
(+ =
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CB

Boucharderen
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CB = Cementbeton
CD = Combinatiedeklaag
DAB = Dicht Asfaltbeton
ZOAB = Zeer Open Asfaltbeton (ook ZOAB+ en tweelaags ZOAB)
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9.3
Wegdek reinigen
ZOAB-cleaner (reinigen)
Een vervuild oppervlak is te reinigen met een ZOAB-cleaner. Het gangbare voertuig heeft een
2,5 meter brede zuigmond en een sproeibalk met zo’n twintig roterende hogedruksproeikoppen. Hiermee is zowel reiniging van het oppervlak als dieptereiniging mogelijk. De druk
bedraagt maximaal 170 bar bij 300 liter per minuut.

Figuur 1 ZOAB-cleaner

Ervaringen wegdek reinigen met ZOAB-cleaner:
• Kosten: € 20,00 tot € 40,00 per kilometer rijstrook.
• Snelheid: 2 à 4 km/u per rijstrook.
• Voor welke verhardingen geschikt: de methode is voor alle verhardingen geschikt om
acute verontreinigingen (olie, zand) te verwijderen. Ook voor open deklagen om verstopping van de poriën te voorkomen en de waterafvoer te garanderen.
• Tijdsduur behoud verbetering: meestal verdwijnt de vervuiling en is de verbetering dus
definitief. Toch kan er, afhankelijk van de situatie, op kortere of langere termijn opnieuw
vervuiling ontstaan.
• Effect op duurzaamheid verharding: geen negatief effect op de duurzaamheid van de
verharding.
• Geluid: positief effect door verbetering absorptie-eigenschappen.
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9.4
Opruwen door te planeren
Open deklagen en beton
Bij deze techniek schuren horizontaal ronddraaiende schijven (tot 1 meter in diameter), met
daarop diamanten, het wegdek. Hiermee is in één werkgang tot 5000 m2/u en tot 3,4 meter
breedte te behandelen. De techniek is op open asfaltdeklagen en beton toe te passen. Het is
niet geschikt voor combinatiedeklagen. De techniek is ook bruikbaar voor het creëren van de
vereiste aanvangsstroefheid (zie voorbeeld A2 Eindhoven – Den Bosch), omdat de bitumenlaag aan het oppervlak verdwijnt door het schuren. Zo kunnen de banden direct contact
maken met het steenoppervlak, waardoor geen bituplaning meer kan optreden.

Figuur 2 Planeren van een deklaag.

Ervaringen
Ervaringen met opruwen van een deklaag door planeren:
• Kosten: € 7.000 tot € 10.000 per kilometer rijstrook (ZOAB), € 17.000 tot € 25.000 per kilometer rijstrook (dichte verhardingen) exclusief verkeersmaatregelen en reinigen van het
wegdek.
• Benodigde tijd (afhankelijk van oppervlak: 450 tot 1000 m/u): het is in heel korte tijd uit te
voeren, omdat er voor het uitvoeren van de maatregel vaak geen volledige afsluiting noodzakelijk is.
• Voor welke verhardingen geschikt: de methode is vooral bedoeld voor ZOAB, tweelaags
ZOAB en cementbeton.
• Tijdsduur behoud verbetering: afhankelijk van de kwaliteit asfalt/steenslag houdt de
maatregel ongeveer één tot drie jaar stand. Daarna is een deklaagvervanging nodig.
Als planeren meerdere keren achter elkaar plaatsvindt, is het vanwege de kosten van de
verkeersmaatregelen al gauw duurder dan het vervangen van de deklaag.
• Effect op duurzaamheid verharding: bij wegvakken met matige tot ernstige rafeling is
planeren niet mogelijk.
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• bijzonderheden: planeren is alleen tussen de rijstrookmarkeringen mogelijk. Na afloop is
het nodig het wegdek te reinigen. Planeren lijkt niet op alle steenslagen een positief effect
te hebben. Dit moet echter nog verder onderzocht worden.
• geluid: geen effect.

9.5
Opruwen door te boucharderen
Voor dichte deklagen
Het oppervlak van dichte deklagen, zowel asfalt- als betonverhardingen, is met speciale
hamers mechanisch te bewerken. Zo ontstaat een gelijkmatige stroeve structuur zonder het
wegdek overmatig te beschadigen. De machine heeft een horizontaal aangedreven as met
daarop onder een hoek gemonteerde nokken. Door deze nokken zitten radiale assen, op
die assen zijn speciale gehard-metalen schijven met zogeheten wideastiften aangebracht.
Deze schijven kunnen zich om deze as enigszins verplaatsen en verdraaien.
Slag-en-krasbewerking
Doordat de hoofdas met hoge toeren ronddraait, ontstaat er een zogenoemde slag-en-krasbewerking op het oppervlak. Deze slag-en-krasbewerking zorgt ervoor dat de toppen van de
gepolijste toeslagstoffen afsplinteren. Als het opruwen in de rijrichting plaatsvindt, wat het
meest gebruikelijk is, ontstaan afhankelijk van de plaatsing van de werktuigen kleine langsgroefjes. Die verlengen de levensduur van het geruwde oppervlak.
Ervaringen
Ervaringen met boucharderen met schijven:
• Voor welke verhardingen geschikt: de methode is geschikt voor dichte deklagen (DAB, CB
en combinatiedeklagen).
• Tijdsduur behoud verbetering: meer dan twee jaar.
• Effect op duurzaamheid verharding: op dichte deklagen geen effect op de duurzaamheid.
Op ZOAB is het risico op steenverlies te groot, daarom daar niet toepasbaar.
Gereguleerde hamers
Ook een ander systeem is toepasbaar op dichte deklagen. Dat bestaat uit gereguleerde
hamers waarmee het wegdek in verschillende gradaties is op te ruwen. De capaciteit van één
machine bedraagt 800 m2/u. Het systeem is niet geschikt voor open deklagen, omdat door de
intensieve behandeling de steentjes aan het oppervlak gemakkelijk los kunnen raken.
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Figuur 3 Voertuig voor boucharderen met behulp van hamers.

Ervaringen
Ervaringen met boucharderen met hamers:
• Benodigde tijd (afhankelijk van het oppervlak): 800 m2/u.
• Voor welke verhardingen geschikt: de methode is geschikt voor dichte deklagen (DAB, CB
en combinatiedeklagen).
• Tijdsduur behoud verbetering: meer dan twee jaar.
• Effect op duurzaamheid verharding: op dichte deklagen geen effect op de duurzaamheid.
Op ZOAB is het risico op steenverlies te groot, daarom daar niet toepasbaar.
• Geluid: negatief effect door ruwere textuur.

9.6
Opruwen door brandpunt waterstralen
Bijna alle soorten asfalt
Hierbij spuit water onder hoge druk (variabel tot 2500 bar) op het wegdek, wat de micro
textuur verbetert. Door de speciale techniek van het brandpunt waterstralen, is de kracht in
hoogte te regelen. Het is mogelijk in één keer 2,60 meter breed te behandelen. De techniek
is op alle soorten asfalt toepasbaar. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van de cementhuid op combinatiedeklagen of van de bitumenhuid op ZOAB, ter verbetering van de
aanvangsstroefheid.

Figuur 4. Voertuig voor brandpunt waterstralen.
Stroefheid op rijkswegen | 201

vorige weergave

Ervaringen
Ervaringen met brandpunt waterstralen:
• Kosten: € 5.000 tot € 16.000 per kilometer rijstrook afhankelijk van de hoeveelheden.
• Benodigde tijd: snelheid 500 tot 2500 m2/u (vooral type asfalt en dikte van de bitumenlaag
zijn bepalend).
• Voor welke verhardingen geschikt: geschikt voor alle deklagen, behalve cement beton.
• Tijdsduur behoud verbetering: maximaal twee jaar.
• Effect op duurzaamheid verharding: indien goed uitgevoerd geen negatief effect op de
duurzaamheid.
• Geluid: geen effect.

9.7
Opruwen door kogelstralen
Extra textuur
Deze techniek gebruikt geen water om het wegdek op te ruwen, maar stalen kogeltjes. Kleine
stalen kogels schieten met kracht (ca. 180 bar) op het oppervlak, waardoor er extra textuur
ontstaat op de stenen. Als gevolg daarvan wordt de natte stroefheid verhoogd. De kogeltjes
worden samen met het weggestraalde materiaal opgezogen en verder in het systeem gescheiden. Een magneet verzamelt de kogeltjes voor hergebruik. Met deze techniek is een breedte
van 1,15 meter in één keer te behandelen. Een alternatieve techniek gebruikt grotere kogeltjes en werkt rijstrookbreed.

Figuur 5. Twee technieken voor kogelstralen.

Ervaringen
Ervaringen met kogelstralen:
De techniek heeft zich bewezen op dichte asfalt- en betondeklagen. De methode is ook zeer
geschikt voor het verwijderen van de cementhuid op combinatiedeklagen. ITC onderzoekt
momenteel of kogelstralen ook de natte stroefheid van open deklagen duurzaam in de tijd
verbetert. Een proefvak op RW016 [1] toonde aan dat deze behandeling ook op ZOAB toepasbaar is zonder rafeling te veroorzaken, mits de behandeling niet te krachtig plaatsvindt (een
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snelheid van 22 à 23 m/min). Een halfjaar na de behandeling was nog steeds een verhoogde
natte stroefheid waarneembaar.
• Kosten: € 35.000 tot € 42.000 per kilometer rijstrook, exclusief verkeersmaatregelen,
personeelskosten en brandstof. De prijs is afhankelijk van het te stralen oppervlak (zo is er
een groter verbruik van kogels op ZOAB).
• Benodigde tijd: snelheid 1500 m2/u (op open deklagen) tot 3000 m2/u (op dichte dek
lagen). De eerste methode is geschikt om maximaal 1,15 meter breedte in één keer te
behandelen. Om een volledige rijstrook te behandelen, is herhaling dus nodig.
• Voor welke verhardingen geschikt: het is voor alle dichte verhardingen (en wellicht ook
open verhardingen) geschikt.
• Tijdsduur behoud verbetering: langer dan twee jaar.
• Effect op duurzaamheid verharding: bij goede uitvoering geen negatief effect op de duurzaamheid. Een te krachtige toepassing kan op ZOAB leiden tot steenverlies.
• Geluid: geen effect.

9.8
Opruwen door slijpen
Verticale slijpschijven
Met een slijpmachine zijn (weg)oppervlakken heel nauwkeurig weg te slijpen. Zo is het
mogelijk oneffenheden te verwijderen, of een groevenpatroon aan te brengen om de waterafvoer en daarmee de natte stroefheid te verbeteren. Een groot aantal verticaal geplaatste
slijpschijven bewerken het oppervlak van de weg. De diepte is zeer nauwkeurig in te stellen.
De werkbreedte is maximaal 1,25 meter.

Figuur 6 Machine voor het slijpen van een wegverharding
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Ervaringen
Voor welke verhardingen geschikt: deze methode is geschikt voor dichte deklagen (DAB, CB
en combinatiedeklagen).
• Tijdsduur behoud verbetering: meer dan twee jaar.
• Effect op duurzaamheid verharding: op dichte deklagen geen negatief effect op de
duurzaamheid.
• Geluid: veelal een positief effect.

auteur: Thijs Bennis en Frank Bouman
met inhoudelijke bijdragen van: Erik Vos, Ron van der Aa, Mart Lavrijsen en Jan Voskuilen
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1	J. Voskuilen, T. Bennis en R. van Vliet, Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken,
CROW Infradagen 2014.
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Verklarende
woordenlijst
Actuele Stroefheidscore, AS
De Actuele Stroefheidsscore AS is een maat voor de natte stroefheid van een hectometervak
en is met name bedoeld voor toepassing in contractsituaties.
Berekening van de AS gaat op basis van het gemiddelde van twee metingen, die direct na
elkaar zijn uitgevoerd en wordt uitgedrukt als een verschil met de norm.
De Actuele Stroefheidscore AS is verplicht voor metingen bij openstelling bij alle contractsoorten. Ook wordt hij gebruikt bij de eisstelling voor het bepalen van de stroefheid bij einde
garantieperiode in UAV-GC-contracten en voor de eisstelling voor de stroefheid in de
gebruiksfase bij DBFM-contracten.
ABS
Een antiblokkeersysteem (meestal afgekort tot ABS of soms ABS-systeem) is een elektronisch
geregelde variant van "pompend remmen". Het voorkomt dat de wielen van een voertuig
blokkeren bij krachtig remmen, bijvoorbeeld bij een noodstop.
Augitporphyrit of Andesiet
De aanduiding voor een steenslag, soms toegepast in asfalt lagen. Dit is een vulkanisch
gesteente.
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
De Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) is een van de toonaangevende onderzoeks- en
adviesinstituten in Europa op het gebied van wegenbouw. Opgericht in 1951 als onderdeel
van de Duitse overheid. Op het gebied van stroefheid heeft de BASt het toezicht op de kwaliteitsborging van metingen in Duitsland.
Becker proef
Een proef om in-situ en in het laboratorium de waterdoorlatendheid (drainerend vermogen)
van open deklagen te bepalen.
Centrale Informatie Voorziening, CIV
Organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening.
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CE-merk
De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op
het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de
letters C en E. Veel industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt
verschijnen, moeten een CE-markering hebben.
Close Proximity methode, CPX
De Close-Proximity Methode (CPX) is een akoestische meetmethode, die het contactgeluid
tussen band en wegoppervlak meet door met een meetaanhangwagen met een meetsnelheid van 50 tot 80 km/h over de weg te rijden. Doel van de methode is om zowel de geluidsproductie als de homogeniteit van een wegverharding over een bepaald traject te evalueren.
Comité Européen de Normalisation, CEN
Het Comité Européen de Normalisation (Engels: European Committee for Standardization)
is een standaardiseringsorganisatie, opgericht in 1961 door de nationale standaardiseringscomités in de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandels Associatie.
De normen van het CEN staan bekend als Europese Norm (EN).
Het werk van de CEN draagt bij tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese
Economische Ruimte met vrijwillige technische standaarden (EN-standaarden) ter promotie
van vrijhandel, veiligheid van werknemers en consumenten, interoperabiliteit van netwerken, milieubescherming, uitvoering van Onderzoek & Ontwikkeling-programma's en
publieke bemiddeling.
CROW werkgroep ASTRA
Werkgroep van het CROW over AanvangsSTRoefheid Asfaltverhardingen, opgericht in 2002.
Design Built Finance & Maintain, DBFM
Een Design, Build, Finance and Maintain-contract is een contractvorm waarbij de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de
financiering en het totale onderhoud gedurende de gehele looptijd ervan (veelal 20 jaar of
langer). Het is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer maximale ruimte
krijgt om zijn kennis en creativiteit toe te passen.
Dichtasfaltbeton, DAB
Dicht asfaltbeton (DAB) is een deklaagtype, vooral gebruikt op stadswegen en provinciale
wegen, en steeds minder op autosnelwegen in Nederland. Het behoort tot de categorie dichte deklagen. Door een continue gradering van het granulaat (steenslag, zand en vulstof )
heeft DAB een dragend korrelskelet en een gering percentage holle ruimte en daarmee een
dichte structuur. DAB 0/16 wordt gezien als het referentiewegdek, waarmee geluidsreducerende eigenschappen van andere wegdektypen, zoals ZOAB, SMA, dunne deklagen, tweelaags ZOAB en andere typen, kunnen worden vergeleken.

Stroefheid op rijkswegen | 207

vorige weergave

Dichte deklagen
Een dichte deklaag heeft een gesloten of dichte structuur. Het percentage holle ruimte van
een dichte deklaag is laag (< 8%). Voorbeelden van dichte deklagen zijn dicht asfaltbeton
(DAB) en steenmastiekasfalt (SMA).
Droge remvertraging
De droge remvertraging, uitgedrukt in m/s2, is een maat voor de stroefheid van een wegdek
onder droge condities. Voor de bepaling van de droge remvertraging zijn in Nederland twee
verschillende methoden ontwikkeld, die uitwisselbaar zijn: de methode ‘droge remvertraging middels remproeven’ en de methode ‘droge remvertraging middels meting onder
verkeer’.
Droge stroefheid
Zie bij stroefheid droog wegdek.
EmulsieAsfalt Beton, EAB
Emulsieasfaltbeton (EAB) is een koud, energievriendelijk bereid mengsel van mineraal
aggregaat (steenslag, brekerzand en vulstof ), een gemodificeerde bitumenemulsie, cement
en water. Bereiding en verwerking van EAB vindt op locatie op de weg in een continu mengproces plaats met één en dezelfde machine.
Estimated Texture Depth, ETD
Theoretische benadering voor de zandvlekdiepte van de zandvlekmethode met behulp van
textuurmetingen. Bij de zandvlekmethode wordt een afgemeten volume fijn zand of glas
pareltjes in een cirkel over het wegoppervlak uitgesmeerd. Het oppervlak van de cirkel en het
afgemeten volume bepalen de gemiddelde textuurdiepte.
European Friction Index, EFI
Gemeenschappelijke schaal voor stroefheid ontwikkeld binnen HERMES en bedoeld voor
harmonisatie van stroefheid meetsystemen. Zie verder bij HERMES.
Forum of European Highway Research Laboratories, FEHRL
Het Forum of European National Highway Research Laboratories is een internationale
organisatie, opgericht in 1989 met als doel om samen te werken op onderzoek voor wegen.
FEHRL omvat 30 deelnemers vanuit Europese landen (landelijke onderzoeksinstituten op het
gebied van de wegenbouw) en heeft nauwe contacten met de VS, Zuid Afrika, Australië en
Israël.
Friction After polishing test, FAP test
Testmethode om de polijstgevoeligheid van een deklaag onder herhaalde belasting te onderzoeken aan de hand van kernen uit de weg of een proefstuk uit het laboratorium. De proef
beproeft in tegenstelling tot de PSV-proef het gehele mengsel. Een CEN-norm is in 2014
verschenen (NEN-EN 12697-49:2014). De proef is een doorontwikkeling van de Wehner/
Schulze proef.
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Grote Projecten en Onderhoud, GPO
Organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor het beschikbaar
stellen en houden van de netwerken. Dit gebeurt door de realisatie van grote aanleg- en
onderhoudsprojecten. GPO is onderdeel van de RWS-keten en werkt samen met anderen.
Harmonisation of European Routine and Research Measuring Equipment for Skid
Resistance, HERMES
Harmonisation of European Routine and Research Measuring Equipment for Skid Resistance
is een co-operatief pre-normatief onderzoek, uitgevoerd in de periode 2002-2006 door
FEHRL, dat gericht is op het harmoniseren van stroefheidmeetmethoden op Europees
niveau. Belangrijkste doel was om nauwkeurigheid en haalbaarheid te onderzoeken van het
invoeren van een gemeenschappelijke schaal (common scale) voor natte stroefheid, de
zogenaamde EFI (European Friction Index). De conclusie was dat dit doel met de kennis die
op dat moment beschikbaar was niet tot bevredigende resultaten leidde.
Herhaalbaarheid
Herhaalbaarheid is de mate van variatie in meetresultaten of uitwerkingen daarvan in een
reeks kort op elkaar volgende metingen met hetzelfde apparaat, dezelfde meettechnicus en
dezelfde meetomstandigheden. Hoe beter de herhaalbaarheid, hoe kleiner de toevallige
fout. Voor wegmetingen is het gebruikelijk de herhaalbaarheid uit te drukken in een 95%
betrouwbaarheidsinterval voor het verschil van twee metingen. Dit is gelijk aan 2,82 maal
de herhaalbaarheid standaardafwijking. De herhaalbaarheid wordt aangeduid met het
symbool ’r’.
Hoofdwegennet (HWN)
Tot het hoofdwegennet behoren alle wegen die in bezit zijn van het Rijk. Deze wegen worden
ook wel rijkswegen genoemd. Wegen die niet tot het hoofdwegennet behoren, vallen onder
het onderliggende wegennet.
Innovatieprogramma Geluid, IPG
Omvangrijk ontwikkelprogramma (2002- 2007) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
en VROM voor maatregelen om Nederland betaalbaar stiller te maken.
Het IPG ontwikkelde maatregelen, die verkeerslawaai van weg en rail aanpakken bij de bron.
Innovatie Testcentrum, ITC
Het ITC is het Rijkswaterstaatloket voor innovaties binnen de GWW-sector voor het bedrijfsleven. Doel is het in gezamenlijkheid uitvoeren van validatieonderzoek van (bijna) implementatierijpe innovaties.
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Mean Profile Depth, MPD
De Mean Profile Depth is een getalswaarde, die de macrotextuur van een wegdek karakteriseert. De macrotextuur betreft de ruwheid van het wegdek in het golflengtegebied tussen 0,5
en 50 mm. De MPD geeft de gemiddelde waarde van de textuurdiepte over een bepaalde
lengte volgens een gestandaardiseerde methode, beschreven in de norm EN ISO 13473-1.
MeerJarenPlanningVerhardingsonderhoud, MJPV
Het MeerJarenPlanningVerhardingsonderhoud betreft een jaarlijks door Grote Projecten
Onderhoud van Rijkswaterstaat (GPO) opgesteld advies aan de regio en districten over het
variabele onderhoud voor de eerstkomende vijf jaar. Doel van de planning is om ervoor te
zorgen dat de bestaande verharding op rijkswegen goed wordt beheerd en onderhouden.
Uitgangspunt van de planning is dat wordt voldaan aan centraal vastgestelde kwaliteits
kenmerken als stroefheid, spoorvorming, vlakheid, scheurvorming en rafeling.
Natte stroefheid
Zie bij Stroefheid nat wegdek.
Open deklagen
Een open deklaag heeft een open structuur. Het percentage holle ruimte van een open
deklaag is hoog (> 20%). Voorbeelden van open deklagen zijn eenlaags- en tweelaags-ZOAB.
Outliers
Onder uitbijter of uitschieter (outlier) verstaat men in de statistiek en data-analyse een waarneming die niet bij de overige lijkt te passen. Meestal betreft het één van de data die relatief
ver van de overige data verwijderd ligt. Statistieken, afgeleid uit data met uitbijters, kunnen
een sterk vertekend beeld geven van de werkelijkheid.
Plan-Do-Check-Act cyclus, PDCA
Plan-Do-Check-Act cyclus, ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd, is een creatief
hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. De cirkel beschrijft vier
activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten
zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.
Proef 150
Proef 150 betreft de proefomschrijving voor het bepalen van de natte stroefheid van weg
verhardingen, die is opgenomen in de Standaard RAW-Bepalingen vanaf de versie 1985 tot en
met 2005. De proef geeft de specificaties voor het toe te passen meetsysteem, de RWSstroefheidsmeter en de specificaties voor de uitvoering van de metingen. Vanaf 2010 wordt
de proef opgevolgd door Proef 72.
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Proef 72
Proef 72 betreft de proefomschrijving voor het bepalen van de natte stroefheid van wegverhardingen, die is opgenomen in de Standaard RAW-Bepalingen vanaf 2010. De proef geeft de
specificaties voor het toe te passen meetsysteem, de RWS-stroefheidsmeter en de specificaties voor de uitvoering van de metingen. Proef 72 verschijnt voor het eerst in de RAW-2010 en
wordt gezien als de opvolger van Proef 150. Inhoudelijke verschillen zijn: een verhoging van
de standaardmeetsnelheid van 50 km/h naar 70 km/h en de toepassing van een andere referentie voor de meetband. Hierdoor wijzigen de meetwaarden.
Polymeer geModificeerde Bitumen, PMB
Polymeer geModificeerd Bitumen, kortweg PMB, zijn speciale bitumina die zijn ontwikkeld
om de duurzaamheid van onze wegen te vergroten.
Polished Stone Value, PSV
Een gestandaardiseerde laboratoriumproef om de polijstgevoeligheid van steenslag fijner
dan 10 mm maar grover dan 8 mm te bepalen. De proef claimt de polijstende werking van
voertuigbanden na te bootsen.
Reproduceerbaarheid
Reproduceerbaarheid kan worden omschreven als de variatie, bereikt bij herhaalde metingen met verschillende meetsystemen van hetzelfde sensortype onder dezelfde meetcondities. Voor wegmetingen is het gebruikelijk de reproduceerbaarheid uit te drukken in een 95%
betrouwbaarheidsinterval voor het verschil van twee metingen. Dit is gelijk aan 2,82 maal de
reproduceerbaarheid standaardafwijking. De reproduceerbaarheid wordt aangeduid met het
symbool ’R’.
PIARC-meetband
De PIARC-meetband is een gestandaardiseerde meetband, toegepast voor het uitvoeren van
stroefheidsmetingen. PIARC-meetbanden worden sinds 2009 regelmatig gefabriceerd door
Specialty Tyre of America conform de ‘Specification for a standard test tyre for friction coefficient measurement of a pavement surface’. Deze specificaties zijn vastgesteld door PIARC
Technical Committee 1 Surfaces characteristics in 2004. De World Road Association-PIARC is
in 1909 opgericht en brengt wegbeheerders bij elkaar van 122 overheden.
Root Mean Square, RMS
Theoretische benadering voor de kwadratisch gemiddelde textuurdiepte van de zandvlek
methode met behulp van textuurmetingen. Bij de zandvlekmethode wordt een afgemeten
volume fijn zand of glaspareltjes in een cirkel over het wegoppervlak uitgesmeerd.
Het oppervlak van de cirkel en het afgemeten volume bepalen de gemiddelde textuurdiepte.
RSAT proef
Een laboratoriumproef om de weerstand tegen rafelen van (open) wegdekken te bepalen als
gevolg van de herhaalde schuifbelasting van voertuigbanden.
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SeitenKraftMessverfahren, SKM
SeitenKraftMessverfahren (SKM) is de naam van een meetsysteem om de natte stroefheid van
een wegdek te kunnen meten volgens het principe scheefstaand meetwiel (Side Way Force
methode). De Duitse BASt houdt toezicht op de specificaties van het meetsysteem en verzorgt
de kwaliteitsborging. Anno 2015 wordt de SKM toegepast in twee Europese landen: Duitsland
en Zwitserland. Metingen met de SKM worden meestal uitgevoerd onder verwijzing naar de
Duitse FGSV-standaard ‘Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen in
StrassenBau (TP Griff-StB), teil SKM, Ausgabe 2007’.
Side Way Force methode, SWF
Methode waarbij met een scheefstaand meetwiel (20 graden ten opzichte van de rijrichting)
de natte stroefheid van een wegdek in de snelheidsrange tussen 25 en 90 km/u kan worden
bepaald.
Op het meetwiel is een gestandaardiseerde profielloze meetband gemonteerd. De methode
is omstreeks 1960 in Engeland door TRL ontwikkeld onder de naam SCRIM.
Toepassingsgebied is netwerkmonitoring, opleveringscontrole, garantiemetingen en onderzoek. Anno 2015 wordt deze methode toegepast in negen Europese landen (Engeland,
Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Slovenië), Australië, Nieuw
Zeeland, Argentinië en Chili. Van deze methode zijn twee implementaties bekend: de
Engelse SCRIM en de Duitse SKM. De technische specificaties van het meetsysteem bij SCRIM
en SKM verschillen slechts op details. Specificaties en inrichting van kwaliteitsborging verschillen meer. Door de Europese standaardisatieorganisatie CEN zijn in 2009 een tweetal
Technical Specifications opgesteld (15901 series): één voor de Engelse SCRIM en één voor de
Duitse SKM. In 2014 is een aanvang gemaakt met de integratie van beide Technical
Specifications in één EN standard. De scope betreft met name de technische specificaties van
het meetsysteem.
Side Way Force Coefficient Routine Investigation Machine, SCRIM
Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) is de naam van een door
TRL in Engeland ontwikkeld meetsysteem om de natte stroefheid van een wegdek te kunnen
meten volgens het principe scheefstaand meetwiel (Side Way Force methode). Het Engelse
TRL houdt toezicht op de specificaties van het meetsysteem en verzorgt de kwaliteitsborging
van de meetsystemen. Anno 2015 wordt de SCRIM toegepast in zeven Europese landen
(Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Slovenië), Australië, Nieuw Zeeland,
Argentinië en Chili. Metingen met de SCRIM worden meestal uitgevoerd onder verwijzing
naar de British Standard BS 7941-1:2006.
Skid Resistance Tester, SRT
Draagbaar meetapparaat, bestaande uit een slinger en een rubber blokje, om de natte stroefheid te bepalen van een proefstuk in een laboratorium of van een weg in-situ.
Veel gebruikte toepassing is voor vloeren, straatklinkers en wegmarkeringen. Voor het uitvoeren van de proef zijn diverse standaarden in omloop. De proef wordt ook wel aangeduid
met pendulum of slingerproef.
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Standaard RAW-bepalingen
De Standaard RAW-Bepalingen is een boek dat elke vijf jaar door het CROW wordt uitgegeven.
Het bevat een doordacht en dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische
voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de grond-, weg- en waterbouw.
De basis ligt in de RAW-systematiek, waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid bij de
opdrachtgever ligt (UAV-1989 of 2012). RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering
Grond-, Water- en Wegenbouw.
Steenmastiekasfalt, SMA
Steenmastiekasfalt is een deklaagtype, dat op stadswegen en op provinciale wegen wordt
toegepast en in beperkte mate ook op rijkswegen. Het behoort tot de categorie dichte dek
lagen. SMA is net als ZOAB discontinu gegradeerd en bevat ook een hoog percentage gebroken materiaal met een diameter groter dan 2 mm. De ontstane holle ruimten worden vrijwel
geheel gevuld door mastiek (zand, vulstof en bitumen). SMA heeft een grote weerstand tegen
vervorming, zowel onder invloed van zware aslasten als remkrachten en wringing. Dat resulteert in hoge duurzaamheid.
Stichting Wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid, SWOV
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is een onafhankelijk
Nederlands wetenschappelijk onderzoekinstituut op het gebied van verkeersveiligheid.
De kennis van de SWOV bestrijkt alle onderwerpen op het gebied van de verkeersveiligheid,
zoals infrastructuur, handhaving of technische ontwikkelingen van vervoermiddelen
Streckeisendiagram
Een diagram dat wordt gebruikt om stollingsgesteenten op basis van mineralogische samenstelling te classificeren op basis van de verhouding in de gehalten Alkaliveldspaat, Kwarts en
Plagioklaas.
Stroefheid
De stroefheid van een wegdek geeft het vermogen aan om wrijving over te brengen in het
contactvlak tussen band en wegdek. Stroefheid is nodig om de horizontale krachten op te
vangen, die bij voertuigbewegingen (optrekken, remmen en sturen) in het contactvlak band
en wegdek optreden. Om veilig over een weg te rijden is het van belang dat zowel bij natte als
droge condities een wegdek voldoende stroefheid heeft.
Stroefheid droog wegdek
Stroefheid van een wegdek onder droge condities. In Nederland wordt de stroefheid van een
droog wegdek uitgedrukt in een remvertragingswaarde gemeten onder gestandaardiseerde
condities. Deze waarde heeft de dimensie m/s2 en wordt de droge remvertraging genoemd.
Voor onderzoeksituaties kan ook een overeenkomstige wrijvingscoëfficiënt worden bepaald.
Deze waarde is dimensieloos en is qua getalswaarde goed om te rekenen
(remvertraging = 9,81 × wrijvingscoëfficiënt).
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Stroefheid nat wegdek
Stroefheid van een wegdek onder natte condities. In Nederland wordt de stroefheid van
een nat wegdek uitgedrukt in een wrijvingscoëfficiënt, gemeten onder gestandaardiseerde
condities. Deze waarde is dimensieloos en wordt de natte stroefheid genoemd.
StroefheidsIndex, SI
De StroefheidsIndex SI is een maat voor de natte stroefheid van een hectometervak en is met
name bedoeld voor toepassing van periodieke monitoring, zowel voor de reguliere situatie
waarin RWS zelf de regie voert over de onderhoudsplanning als bij DBFM-contracten. De SI
wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van stroefheidsmeetresultaten tot
maximaal twee jaar terug en wordt uitgedrukt als een verschil met de norm. Een stroefheidsindex van bijvoorbeeld 0,03 betekent dat de gewogen gemiddelde stroefheid 0,03 hoger is
dan de norm.
Technical Specifications, TS
Een Technical Specification (TS) is een door het Comité Européen de Normalisation (CEN)
opgesteld en vastgesteld normatief document en via een gewogen stemming door de CENnationale leden goedgekeurd. Voor een TS kan worden gekozen als de tijd nog niet rijp is om
een akkoord over een Europese norm (EN) te verkrijgen, of omdat de techniek zich nog in het
ontwikkelstadium bevindt. Een TS kan worden aangenomen als een nationale norm, maar
tegenstrijdige nationale normen mogen blijven bestaan.
Thermoplastische Polyester elastomeren, TPE
Thermoplastische polyester elastomeren (TPE) vormen een groep blokcopolymeren met
harde kristallijne en zachte rubbersegmenten. Ze hebben daardoor zowel thermoplastische
als elastomere eigenschappen, die sterk worden beïnvloed door de verhouding tussen de
harde en zachte segmenten en de aard daarvan. TPE wordt toegepast als de omstandigheden
zwaar zijn en er bijvoorbeeld een hoge elasticiteit is vereist in combinatie met een hoge
mechanische sterkte en levensduur.
Transport Research Laboratory, TRL
TRL is een van de toonaangevende onderzoeks- en adviesinstituten in Europa op het gebied
van de wegenbouw. Oorspronkelijk opgericht in 1933 als onderdeel van de Britse overheid, is
TRL geprivatiseerd in 1996 tot een volledig onafhankelijke private onderneming.
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Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (tweelaags ZOAB)
Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (tweelaags ZOAB) is een doorontwikkeling van eenlaags
ZOAB en behoort tot de categorie open deklagen. Sinds 2007 wordt tweelaags ZOAB naast
eenlaags ZOAB toegelaten als standaarddeklaag voor rijkswegen. Deze deklaag heeft een
hogere geluidsreductie dan eenlaags ZOAB, waardoor bespaard kan worden op geluids
schermen. Standaard bestaat tweelaags ZOAB uit een toplaag met steenslag 4/8 van 25 mm
dikte en een ontwerp holle ruimte van 20% en een grove onderlaag met steenslag 11/16 van
45 mm dikte en een 25% ontwerp holle ruimte. In 2014 is ook tweelaags ZOAB fijn, dat een
nog betere geluidsreductie heeft dan standaard tweelaags ZOAB, vrijgegeven voor toepassing
op rijkswegen. Tweelaags ZOAB fijn bestaat uit een toplaag met steenslag 2/6 van 20 mm
dikte en een ontwerp holle ruimte van 20% en een grove onderlaag met steenslag 11/16 van
50 mm dikte en 25% ontwerp holle ruimte.
UAV-GC contracten
De Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC2005 lenen zich goed als voorwaarden voor opdrachten, waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd, desgewenst gecombineerd met meerjarig onderhoud. Een juiste toepassing biedt ruimte voor innovatieve oplossingen en past daarmee in het overheidsbeleid voor innovatief aanbesteden.
Voorschriften voor Uitvoering en Controle van wegverhardingen, VUCW
Voorschriften door Rijkswaterstaat in 1975 opgesteld ten behoeve van de uitvoering en
controle van wegverhardingen voor rijkswegen.
Wehner/Schulze
Een gestandaardiseerde proef om de stroefheid na polijsting van een asfaltmengsel te bepalen. De proef claimt de polijstende werking van voertuigbanden na te bootsen. De proef is
in de jaren ’60 van de vorige eeuw in Duitsland aan de Technische Universiteit van Berlijn
ontwikkeld als een alternatief voor de PSV-proef. In tegenstelling tot de PSV-proef wordt
het gehele mengsel beproefd. De proef kan worden uitgevoerd op een proefstuk uit een
laboratorium of een boorkern uit een weg.
Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB of eenlaags ZOAB)
Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) is de meest toegepaste deklaag op de rijkswegen en behoort
tot de categorie open deklagen. ZOAB bestaat uit een deklaag met een hoog percentage holle
ruimte (ontwerp holle ruimte minimaal 20%). Standaard wordt in ZOAB een granulaat
(steenslag) met een maximale korreldiameter van 16 mm toegepast en in één laag aangebracht met een dikte van 50 mm. ZOAB met een maximale korreldiameter van 11 mm wordt
in een laagdikte van 40 mm aangebracht. De porositeit en de open structuur wordt bereikt
door een discontinue gradering van de steenslag. Voordelen van ZOAB ten opzichte van een
dichte deklaag zijn de geluidsreductie, verminderde spat- en stuifwater, een betere weerstand tegen spoorvorming en het niet optreden van aquaplaning tijdens regen. De geluids
reducerende werking van ZOAB vermindert na verloop van tijd door optreden van rafeling en
vervuiling.
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