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Samenvatting
Vorstschade komt elke winter voor, maar de afgelopen twee winters is Rijkswaterstaat
geconfronteerd met meer vorstschade aan asfalt dan normaal. Dat is vervelend voor de
weggebruiker, want dit kan schade opleveren aan voertuigen en leiden tot
snelheidsbeperkingen met verkeershinder als gevolg. Ook reparatie van vorstschade kan
leiden tot verkeershinder. Dat is slecht voor het imago van RWS en de reparaties kosten meer
budget. De omvang van vorstschade wordt bepaald door de kwaliteit en leeftijd van het asfalt,
de weersomstandigheden en de verkeersbelasting. In deze bijdrage wordt ingegaan op de
oorzaken en vormen van vorstschade en hoe vorstschade is te repareren.

1. Inleiding
Algemene achtergrond
Door een vorstperiode in de winter neemt de kans op vorstschade aan asfalt toe, dit geldt in
het bijzonder voor deklagen. Vorstschade manifesteert zich meestal in de vorm van overmatig
steenverlies (rafeling), gaten en openstaande (langs)naden. Ook kan er schade optreden aan
bitumineuze voegovergangen en aan voegvulling van lussen. Deze twee schadebeelden
worden in deze bijdrage niet verder behandeld.
De omvang van vorstschade aan asfalt is een combinatie van de volgende factoren:
• Asfaltkwaliteit. Hoe slechter de asfaltkwaliteit, hoe gevoeliger het is voor vorstschade. Zo
is asfalt dat tegen einde levensduur aanzit gevoeliger voor vorstschade, maar ook een
jonger asfalt, dat een slechte kwaliteit heeft, is in potentie vorstgevoelig. Een slechte
kwaliteit van jong asfalt kan worden veroorzaakt door keuze van kwalitatief mindere
bouwstoffen, fouten in het mengselontwerp, fouten tijdens de productie (bv. te hoge
mengtemperatuur, waardoor het bindmiddel reeds is verouderd en brosser is geworden),
transport (indien asfaltwagens slecht zijn geïsoleerd of als de transportafstand te lang is,
kan het asfalt in de hoeken van de asfaltwagen afkoelen. Indien deze koude brokken
worden verwerkt, worden dit potentiële probleemplekken, omdat te koud asfalt slecht is te
verdichten en slecht hecht aan de tussenlaag), verwerking (bv. stopplaatsen bij stagnatie
van toevoer asfalt en verdichting (het gevolg van te lichte of te zware verdichting levert
asfalt met een te hoge holle ruimte cq. verbrijzeling van aggregaat in asfalt op).
• Weersomstandigheden. Hoe lager de temperatuur, hoe meer kans op vorstschade. Dit wordt
nog versterkt als zo’n strenge vorstperiode wordt gevolgd door een periode met vorts/dooi
cycli in combinatie met vocht
• Verkeersbelasing. Het zal duidelijk zijn dat hoe zwaarder de verkeersbelasting is, hoe meer
kans op vorstschade.
Oude open deklagen, zoals ZOAB, zijn nog gevoeliger voor vorstschade dan oude dichte
deklagen. Ook ontwikkelt zich de vorstschade in open deklagen agressiever dan in dichte
deklagen. Dat heeft te maken met het feit dat het rafelingsproces zich onder normale
omstandigheden ook al exponentieel ontwikkelt in de tijd. Lange tijd blijft de weerstand tegen
rafeling hoog, maar als de eerste stenen uit het oppervlak verdwijnen, neemt de
rafelingsweerstand snel af. Dit komt omdat de stenen aan het oppervlak geen steun meer
hebben van hun “buurman”.
Steenverlies, ernstige rafeling, openstaande naden en gaten hebben een negatief effect op de
veiligheid en comfort voor de weggebruiker. Om ongevallen te voorkomen zijn
wegbeheerders zeer alert op het waarnemen van vorstschade en ondernemen direct actie voor
noodzakelijke noodreparaties of verkeersmaatregelen om weggebruikers te waarschuwen.
Indien de weggebruiker niet is gewaarschuwd voor vorstschade of er zijn geen adequate
maatregelen genomen en het voertuig ondervindt schade als gevolg van vorstschade aan
asfalt, kan de bestuurder deze schade claimen bij de wegbeheerder. De voertuigschade kan
variëren van sterretjes in autoruiten, gebroken autoruiten tot kapotte koplampen of nog erger.
Speciale aandacht dient te worden gegeven aan de veiligheid van motorrijders, want deze
vormen een kwetsbare groep als het gaat om schade in de vorm van gaten.
Indirecte gevolgen zijn files en verkeersstremmingen. Tijdelijke afsluiting van rijstroken of
rijbanen is nodig voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Snelheidsbeperkingen
kunnen worden ingesteld om de veiligheid te garanderen, waardoor de mobiliteit negatief kan
worden beïnvloeden.
Al deze aspecten vragen extra aandacht van de wegbeheerder gedurende een vorstperiode,
speciaal als een aanzienlijk deel van het areaal bestaat uit oudere open deklagen.

1.1. Achtergrond keuze ZOAB.
De eerste ZOAB proefvakken heeft RWS aangelegd in begin jaren zeventig. Jarenlang zijn de
functionele eigenschappen ervan in de tijd gemeten en is de levensduur bepaald. Op basis van
de proefvakgegevens heeft RWS in 1987 besloten om ZOAB op beperkte schaal toe te passen
om het aantal verkeerongevallen drastisch te verminderen. ZOAB zou veiliger zijn omdat er
geen aquaplaning kan optreden. Er blijft tijdens neerslag door de hoge holle ruimtes geen
waterfilm op het oppervlak. Door het waterbergend vermogen treedt er tijdens neerslag ook
een reductie van spat- en stuifwater op. Achteraf is uit een onderzoek van SWOV gebleken
dat op wegvakken met ZOAB net zoveel ongevallen plaats vinden als op wegvakken met
dichte deklagen. Een verklaring hiervoor is dat weggebruikers tijdens neerslag op ZOAB
wegvakken harder rijden dan op wegvakken met dichte deklagen. Hierdoor wordt de extra
veiligheid van ZOAB opgeconsumeerd.
Omdat ZOAB ook geluid reduceert, is het beleid van RWS sinds 1990 om heel het
hoofdwegennet van stille wegdekken te voorzien, meestal in de vorm van ZOAB. Momenteel
heeft meer dan 80% van het hoofdwegennet ZOAB als deklaag. De gemiddelde levensduur
van ZOAB voor de rechter rijstrook is 11,8 jaar en voor de linker rijstrook 16 jaar.
Naast geluidsreductie, geen aquaplaning, reductie van spat- en stuifwater en betere capaciteit
tijdens neerslag is gebleken dat ZOAB nog een belangrijk voordeel heeft t.o.v. dicht deklagen.
ZOAB heeft een grote weerstand tegen permanente vervorming. De nadelen van ZOAB
waren de lage aanvangsstroefheid en de kortere levensduur in vergelijking met dichte
deklagen. RWS heeft getracht daar verbetering in aan te brengen. D.m.v. onderzoek aan
proefvakken is gebleken dat er een aantal methoden zijn waarmee de aanvangsstroefheid
duurzaam is te verbeteren [1]. Ook is uit proefvakken gebleken dat door het toevoegen van
1% meer bitumen en afdruipremmend middel aan het standaard ZOAB, de levensduur met 2
tot 3 jaar kan worden verlengd [2]. Dit nieuwe mengsel, duurzaam ZOAB of ZOAB+
genoemd, schrijft RWS sinds 2007 voor in haar contracten.
Uit de ervaring van RWS met ZOAB is niet gebleken dat ZOAB in normale winterse
omstandigheden extra gevoelig is voor vorstschade. Oud ZOAB is bij een strenge winter wel
extra gevoelig voor vorstschade. Omdat een strenge winter statistisch gezien eenmaal in de
tien jaar voorkomt, is het voor RWS een ingecalculeerd risico. De extra vorstschade die aan
oud ZOAB optreedt bij een strenge winter kan niet worden voorkomen, maar wel sterk
worden beperkt door het geplande onderhoud bv. twee jaar eerder uit te voeren. RWS kiest
hier niet voor omdat de kosten hiervoor aanzienlijk meer zijn dan de totale kosten aan
vorstschade. Eerder vervangen van ZOAB levert wel meer verkeershinder op dan het
repareren van vorstschade. Bovendien is het kapitaalvernietiging indien er zich zachte winters
voordoen.
1.3 Klimaat in Nederland
Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. De gemiddelde maand temperatuur ligt rond de
17ºC in juli en ongeveer 3ºC in januari. De eerste weken van 2009 waren de temperaturen in
Nederland significant lager dan normaal De laagste temperatuur werd gemeten in januari en
was -20ºC, gevolgd door een vorst/dooi periode. Gedurende deze periode is uitgebreid
vorstschade waargenomen. . De kans op een dergelijke winter is volgens de statistiek een keer
in 10 jaar.
De winter van 2009/2010 kenmerkte zich door een zeer lange vorstperiode met veel neerslag
in de vorm van sneeuw. Daarna was er een lange periode met vorst/dooi cycli. De gevolgen
van vorstschade voor Rijkswaterstaat tijdens de extreme winters van 2008/2009 en 2009/2010
waren:

-

Vermindering van de doorstroming
Negatief de aandacht in de nationale pers (met inbegrip van TV-nieuws), met gevaar van
verlies van het imago van Rijkswaterstaat
Meer onderhoudskosten
Schade claims van weggebruikers (extra kosten voor Rijkswaterstaat)
Extra werk voor Rijkswaterstaat medewerkers
Problemen met de reparatie methoden onder het vriespunt

2. Alles over vorstschade
2.1 Oorzaken van vorstschade
Hoe lager de temperatuur en hoe meer cycli rond het vriespunt in combinatie met vocht, des te
groter de kans op vorstschade aan asfaltmengsels. Ook de leeftijd speelt een belangrijke rol,
oudere deklagen zijn gevoeliger voor vorstschade. Dit geldt voor alle types deklagen, maar
specifiek voor open deklagen. Open deklagen zijn gevoeliger voor vorstschade als gevolg van
de open structuur. Hierdoor is het bindmiddel toegankelijk voor zuurstof, water en UV,
waardoor het sneller veroudert dan in dichte deklagen. Wat meespeelt is dat de rafelingsschade van open deklagen zich van vanaf een (on)bepaald tijdstip progressiever ontwikkelt in
de tijd, wat het voorspellen van het juiste tijdstip voor onderhoud lastiger maakt. Rekening
houdend met het gegeven dat 80% van het hoofdwegennet is voorzien van ZOAB en
aangenomen dat de gemiddelde levensduur van ZOAB 13 jaar is, betekent dit dat jaarlijks
gemiddeld 7% van de totale oppervlak aan ZOAB aan het einde van zijn levensduur zit en
gevoelig is voor vorstschade bij een strenge winter.
De kritische factor in de schadeontwikkeling van ZOAB is de dunne bitumen (mastiek) film,
met name aan de bovenkant van de ZOAB laag, die zorgt voor de hechting tussen de stenen
van het steenskelet. In de eerste jaren fungeert het bitumen als een taaie lijm, maar door de
klimaatbelasting (regen, zon, temperatuur) veroudert het bitumen en wordt het bros. Door de
inwerking van zuurstof, water, UV en hoge temperaturen verandert het bitumen op
micro/moleculair niveau. Het asfaltmengsel veroudert hierdoor en wordt stijver.
Als gevolg van zwaar verkeer wordt de mastiek in het asfaltmengsel in de tijd bloot gesteld
aan relatief hogere belastingen. Op de lange termijn zullen als gevolg hiervan de eerste
microscheurtjes of adhesiebreuken in het asfaltmengsel ontwikkelen, die verder zullen groeien
tot er breuk optreedt en er stenen uit het oppervlak loslaten. Bij lagere temperaturen zal het
bindmiddel nog brosser zijn, waardoor bij temperatuurverlaging de temperatuurspanningen
minder snel relaxeren, waardoor het breukproces al dan niet in combinatie met verkeer nog
zal versnellen. Als er vocht aanwezig is in de scheuren en de temperatuur komt onder het
vriespunt, dan zal dit water bevriezen. Door volume-expansie zou de scheurgroei nog
agressiever kunnen worden. Hoe ouder de deklaag en hoe lager de temperatuur, hoe groter de
kans op vorstschade. Nachtvorst gevolgd door een dag met temperaturen boven het vriespunt
kan deze vorstschade starten. Wanneer overdag de temperatuur boven het vriespunt komt, zal
de koude deklaag ‘s nachts nat worden door condensatie. Dit vocht kruipt via capillaire
werkingin de eerste scheuren, bevriest ’s nachts en de uitzetting doet zijn schadelijke werk.
Hoe meer vorts/dooi cycli, hoe sneller de schadeontwikkeling. Waarschijnlijk is een lange
vorstperiode minder schadelijk dan een aantal korte perioden met vorst/dooi cycli in
combinatie met vocht. Door zout te strooien in de winter kan het vriespunt worden verlaagd
tot maximaal -12º C. Bij lagere temperaturen verliest het zout zijn werking.
De afname van bitumen- en mengseleigenschappen is verschillend voor elke type asfalt-

mengsel. Voor alle soorten asfaltmengsels zal het resulteren in het verlies van de stenen aan
het oppervlak in de tijd. Dit proces zal echter bij open deklagen sneller verlopen, omdat de
effecten van het weer dieper in de open deklagen zullen dringen in vergelijking met die van
dichte deklagen. Zodra de eerste steen verdwijnt, verliezen de omliggende stenen hun steun,
wat resulteert in een domino-effect. Als er eenmaal steenverlies ontstaat, versnelt het
rafelingsproces agressief. Hoewel, bij oudere dichte deklagen die door scheurvorming water
hebben doorgelaten naar de onderliggende delen, kunnen zeer snel leiden tot gaten in het
wegdek, zoals de afgelopen winter bij vele gemeentes is waargenomen.
2.2 De geconstateerde schade
Tijdens de laatste twee winters is meer vorstschade waargenomen op bepaalde delen van het
Nederlandse hoofdwegennet dan gebruikelijk. De vorstschade is opgetreden in alle soorten
deklagen, maar deed zich vooral voor in oude ZOAB deklagen. In dichte deklagen als dichtasfaltbeton, steenmastiekasfalt en emulsieasfaltbeton ontstonden meestal gaten als vorstschade en oude ZOAB deklagen waren meestal overmatig gerafeld of hadden openstaande
naden. In de figuren 1, 2, 3 en 4 worden voorbeelden gegeven van dergelijke vorstschade in
ZOAB.

Figuur 1: Voorbeeld ernstige rafeling

Figuur 2: Verschil tussen oud/nieuw ZOAB

Figuur 3: Voorbeeld van gaten

Figuur 4: Openstaande langsnaad

Daarnaast is er ook vorstschade opgetreden aan bitumineuze voegovergangen en lussen. Bij
bitumineuze voegovergangen is onthechting in de flanken waargenomen en bij lussen is
voegvulmassa losgeraakt. Deze twee typen schade worden verder niet behandeld in deze
bijdrage.

3. Achtergrondinformatie
3.1 Veroudering bitumen
In [2] is de afname van de penetratie in de tijd van het teruggewonnen bitumen uit
verschillende ZOAB proefvakken weergegeven. Naast de standaard bitumen 70/100 zijn ook
ZOAB proefvakken onderzocht met rubberbitumen, EVA en SBS gemodificeerde bitumina en
een zachter bitumen 160/210. In figuur 5 is een voorbeeld gegeven van de resultaten van de
ZOAB proefvakken met 4,5% bindmiddel op 100% aggregaat (= 4,2% in het mengsel). De
ZOAB proefvakken met 5,5% bindmiddel op 100% aggregaat (= 5,2% in het mengsel) gaven
ongeveer dezelfde resultaten. Uit figuur5 kan worden opgemaakt dat alle bitumina sterk
verouderen de eerste 3 jaar en na 9 jaar na aanleg ongeveer dezelfde penetratie hebben
ondanks verschillen bij aanvang.
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Figuur 5: Verandering
van de penetratie bitumen in de tijd [2].
In figuur 6 wordt aangetoond dat de veroudering van de bovenste zone strenger is dan de
veroudering van het bindmiddel in de gehele laagdikte. Voor deze test worden de kernen van
50 mm hoog horizontaal in tweeën gezaagd en slechts een deel van het bitumen van het
bovenste deel werd terugwonnen voor het testen.

Figuur 6: Verandering in de penetratie van teruggewonnen bitumen van praktijk kernen t/ m
12 jaar [5].

Het effect van de veroudering op de temperatuurafhankelijkheid van laboratorium verouderd
bindmiddel en van praktijkverouderd bitumen uit de vluchtstrook is mooi weergegeven in
figuur 7.

Figuur 7: Penetratie van labverouderd bitumen vergeleken met praktijk verouderd bitumen
vergeleken in de BTDC [5].
Een horizontale verschuiving in de temperatuur afhankelijkheid van de eigenschappen kan
worden waargenomen, dat suggereert een hogere temperatuur waarbij het bitumen bros wordt.
vinden.

3.2 Gedrag ZOAB in de tijd
In figuur 8 is aangetoond dat de rafelingsweerstand van ZOAB constant hoog is tot ongeveer
8 jaar na aanleg en daarna sterk daalt tot het einde van de levensduur. De daling van de
rafelingsweerstand wordt veroorzaakt door de initiatie van scheuren in de mastiek. De
scheurvorming wordt veroorzaakt doordat de sterk verouderde mastiek (hechtbrug tussen
stenen) de rekken als gevolg van verkeers- en klimotologische belasting niet meer kunnen
opnemen. Daarnaast kan onthechting tussen mastiek en steen als gevolg van water (stripping)
een rol spelen. Dit proces gaat door totdat de eerste steen losraakt en er begin van rafeling
optreedt. Doordat stenen hun “buurman” missen, neemt het steenverlies progressief toe in de
tijd. Wanneer ZOAB tegen einde levensduur aan zit, zal het tijdstip van einde levensduur
eerder plaats vinden bij strenge vorst gevolgd door vries/dooi cycli. Het verouderde bitumen
is bij lagere temperaturen nog brosser en gevoelig voor scheurvorming. De vorst/dooi cycli in
combinatie met vocht versnellen het degradatieproces.

Figuur 8: Schematische weergave van het presteren van ZOAB op rechtstanden, vluchtstroken
en bochten (inclusief verloop in de tijd van penetratie en verwekingspunt van bitumen) [5].
3.3 Degeneratie van de mastiek in de tijd.
Door een combinatie van veroudering van het bindmiddel, vervuiling van de holle ruimtes en
hoge druk die kan optreden in de met water gevulde holle ruimte van ZOAB, kan de kwaliteit
van de mastiek achteruit gaan in de tijd. Dit is onafhankelijk van elkaar bepaald door het
Danish Road Institute [3] en de Technische Universiteit van Aken [4]. De hoge waterdruk in
de holle ruimte kan fungeren als een hogedrukspuit en kan mede door de anwezige vervuiling
de mastiek beschadigen. Dit is bepaald door het analyseren vervuiling in dunne plakjes oud
ZOAB. Hiertoe zijn holle ruimtes van boorkernen van oud ZOAB eerst verzadigd met een
fluoriserend epoxyhars. Uit de studie is gebleken dat een bepaald gedeelte van de vervuiling
bestaat uit zand afkomstig uit de mastiek. Door het verlies van materiaal in de tijd is de
mastiek verandert in een soort micro ZOAB, dat ook gevoelig is voor vorstschade. In de
figuren 9 en 10 worden voorbeelden gegeven van de achteruitgang van mastiek in ZOAB.

Figuur 9:
Voorbeeld van achteruitgang van
mastiek in oud ZOAB [3].

Figuur 10:
Voorbeeld achteruitgang van
mastiek in oud ZOAB [4].

4. Onderhoudstechnieken (strategie, mogelijkheden)
4.1 Preventieve methoden
Preventief onderhoud door het frezen van de oude ZOAB deklaag, 2 tot 3 jaar voor einde
levensduur, en terugbrengen van nieuw ZOAB zal de vorstschade sterk kunnen verminderen.
Dit is echter niet rendabel, omdat er een kleine kans is dat er ernstige vorstschade zal
ontstaan, want statistisch gezien komt een strenge winter slechts een keer in tien jaar voor.
Normaal zijn de winters zijn zacht en treedt er nauwelijks vorstschade op. Rijkswaterstaat
neemt een ingecalculeerd risico met de huidige onderhoudsstrategie, die tot nu toe
beheersbaar is gebleken. Dit is de meest kosteneffectieve methodiek, want preventief
onderhoud is kapitaalvernietiging indien er geen strenge winter volgt. Er wordt dan geen
gebruik gemaakt van de potentiële restlevensduur van 2 jaar of meer. Bovendien zal
preventief onderhoud niet alle vorstschade wegnemen en zal extra verkeershinder opleveren.
Belangrijk is het om onderhoud uit te voeren voor de winter als dit onderhoud al gepland is.
Vertraging van onderhoud aan ZOAB kan zeer ernstige gevolgen hebben, omdat oud ZOAB
gevoeliger is voor vorstschade. Dus, indien als gevolg van budgettaire problemen bepaald
onderhoud niet kan worden uitgevoerd, is het van belang dat het management weet wat de
gevolgen zijn van uitgesteld onderhoud aan ZOAB. In dergelijke gevallen is het beter om te
kiezen voor een uitstellen van onderhoud aan dichte deklagen in plaats van aan ZOAB.
Als de vluchtstroken van oude ZOAB wegvakken vervuild zijn, kan mogelijk eerder
vorstschade optreden in de rijstroken vanwege de kans dat water bevriest in de holle ruimte
van het ZOAB. In dergelijke gevallen kunnen ZOAB vluchtstroken beter worden gecleand
net voor een vorstperiode.
Als bekend is dat het bindmiddel sterk is verouderd in ZOAB, kan men overwegen om het
bindmiddel zachter te maken voor een vorstperiode door het te behandelen met een
conserveringsmiddel dat verjongingsolie bevat.
4.2 Reparatie technieken
Gaten kunnen worden gevuld met koudasfalt, warme gietasfalt of met innovatieve
reparatiemiddelen, die speciaal voor ZOAB zijn ontwikkeld. Deze laatstgenoemde middelen
reageren met water en zijn open, wat ze speciaal geschikt maken voor reparaties van
openstaande langsnaden. Koudasfalt is minder duurzaam in vergelijking met de warme
reparaties, maar zijn altijd beschikbaar en eenvoudig in gebruik.
In de winter 2008/2009 besloot RWS op enkele oude ZOAB wegvakken met ernstige rafeling
niet te repareren tijdens de vorstperiode, omdat het verwerken van nieuw ZOAB onder het
vriespunt tot een slechte kwaliteit leidt. Ook wilden aannemers geen garantie geven. Vanwege
veiligheidsredenen besloot RWS de beschadigde deklaag te frezen. Het verkeer moest over
gefreesd asfalt rijden met een snelheidsbeperking van 90 km/u totdat de
weersomstandigheden het weer mogelijk maakten om te asfalteren. Dit leidde tot files en
ontevreden weggebruikers, maar er zijn geen onveilige situaties ontstaan.
Om de weg beschikbaar te houden, zijn soms op locaties met veel gaten tijdelijke reparaties
uitgevoerd met koud of warm asfalt totdat de weersomstandigheden zodanig waren dat er
duurzaam kon worden gerepareerd.
Een andere onderhoudstechniek voor ZOAB is de dunne inlage. De bovenste 20 mm van
gerafeld ZOAB wordt weggefreesd en er wordt 20 mm van een geluidsreducerende dunne
deklaaf teruggebracht. Als er vorstschade is, wordt er geen dunne inlage geadviseerd omdat
de onderste 30 mm ook kan zijn beschadigd door de vorst.

5. Aanbevelingen om vorstschade te verminderen
Het wordt sterk aanbevolen om reeds gepland onderhoud aan oud ZOAB uit te voeren, omdat
deze wegvakken zeer gevoelig zijn voor vorstschade. Het management dat beslist over het
onderhoud en onderhoudsbudget moet zich terdege bewust zijn van de gevolgen als
onderhoud aan ZOAB wordt uitgesteld en er zich weer een strenge winter voordoet.
Aanbevolen wordt om als het kan preventief onderhoud uit te voeren. Dit moet dan net voor
een vorstperiode worden uitgevoerd.
Een belangrijke aanbeveling is ook om de vervuilde vluchtstroken net voor de winter te
reinigen, omdat dit het bevriezen kan voorkomen.
Een andere mogelijheid is om preventief de samenstelling van ZOAB zodanig te wijzigen dat
het mengsel ongevoeliger wordt voor vorstschade. tegen degeneratie.
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