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Samenvatting
In Nederland worden veel wegen ’s avonds en ‘s nachts verlicht. Dit gebeurt zowel binnen als
buiten de bebouwde kom en van fietspaden tot snelwegen. Voor deze openbare verlichting is
een enorme hoeveelheid energie nodig, wat ook een forse CO2-emissie betekent. Dura
Vermeer heeft Luminumpave, een lichtgekleurd asfalt, ontwikkeld om de openbare
verlichting te reduceren. De lichtere kleur ten gevolge van een lichtgekleurde steen en een
blank bitumen heeft ook een effect op de verkeersveiligheid en op de thermische
eigenschappen van het asfalt.
In het kader van een ITC-samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat is in september
2011 op de A35 ter hoogte van Hengelo een proefvak aangelegd. Naast een referentievak van
een standaard toplaag van tweelaags ZOAB 8 zijn drie varianten Luminumpave aangebracht
(ZOAB 8 met zwart bitumen, ZOAB 8 met blank bitumen en SMA 11 met blank bitumen)
met een totale lengte van 625 meter. Het doel hiervan was het onderzoeken van de
geschiktheid als deklaag op een snelweg en het kwantificeren van het effect op de openbare
verlichting. De uitgevoerde onderzoeken en metingen hebben zich geconcentreerd op:
 de civieltechnische eigenschappen om de toepasbaarheid te beoordelen;
 de lichtreflectie eigenschappen om de reductie in verlichting te kwantificeren.
Uit het civieltechnisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat Luminumpave geschikt is
voor toepassing op snelwegen. Uit het verlichtingsonderzoek is gebleken dat een reductie van
de openbare verlichting van ruim 40% mogelijk is. Dit zou een enorme energiebesparing en
daarmee samenhangende reductie van de CO2-emissie betekenen. Ook op onverlichte wegen
lijkt een lichtgekleurde deklaag zeer interessant. De zichtbaarheid van een lichtgekleurd
wegdek is namelijk veel beter dan dat van een standaard (donkergekleurd) wegdek.
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1. Inleiding

Lichtgekleurd asfalt heeft een effect op:
 De openbare verlichting
Vanwege de lichtere kleur en geoptimaliseerde oppervlaktextuur wordt een betere
zichtbaarheid van het wegdek verkregen. Als gevolg kan de openbare verlichting worden
gedimd. Een reductie in verlichting betekent een vermindering van het energieverbruik en
daarmee een emissiebesparing (zoals CO2). Bovendien wordt de ‘lichtvervuiling’ voor
mens en dier verminderd;
 De verkeersveiligheid
Een betere zichtbaarheid van het wegdek onder alle omstandigheden kan leiden tot een
vermindering van het aantal verkeersongevallen. Bij het in- en uitrijden van een tunnel
kan de verkeersveiligheid worden verbeterd door een minder abrupte overgang van
daglicht naar kunstlicht De reflectie van licht kan ook een prettigere leefomgeving
(sociale veiligheid) betekenen;
 De thermische eigenschappen van een asfaltverharding
Vanwege de reflectie van zonlicht zal de temperatuur van een lichtgekleurde
asfaltverharding en de onderliggende asfaltlagen waarschijnlijk lager zijn dan bij een
standaard donkergekleurde asfaltverharding. Dit kan leiden tot een langere levensduur
(minder spoorvorming) en vermindering van het Urban Heat Island effect (opwarming
van steden ten gevolge van de bebouwde omgeving). Andere opwarming- en
afkoelingeigenschappen hebben misschien ook een effect op de gladheidbestrijding.
Een lichtere kleur kan worden gerealiseerd met een lichtgekleurde steen, lichtgekleurde
pigment en (eventueel) een blank bitumen. Lichtgekleurd asfalt kan in veel varianten worden
geleverd:
 Lichtgekleurd asfalt kan met een zwart of met een blank bitumen worden geproduceerd.
Met een blank bitumen is de lichtere kleur meteen na aanleg zichtbaar. Bij een zwart
bitumen zal de lichtere kleur van de steenslag pas verschijnen nadat de bitumenhuid er
door het verkeer is afgereden. Dit zal in het wielspoor eerder gebeuren dan tussen de
wielsporen, hierdoor kan er visueel een raar (zebra)patroon ontstaan. Indien de zwarte
bitumenhuid meteen na aanleg wordt verwijderd (brandpuntwaterstralen of planeren) is de
lichte kleur wel meteen zichtbaar, bovendien resulteert dit in een visueel homogeen beeld;
 Afhankelijk van de verkeersintensiteit kan een polymeer gemodificeerd blank bitumen
worden toegepast;
 Het lichtgekleurde steenslag kan voor 100% in het mengsel worden toegepast maar
menging met andere steenslagsoorten is mogelijk;
 Behalve de lichte kleur is ook de oppervlaktextuur belangrijk in verband met verstrooiing
van het licht en de retroreflectie van het licht uit de koplampen. Luminumpave kan als
ZOAB 8 in de toplaag van een tweelaags ZOAB worden toegepast en als SMA 5, 8 en 11.
Dura Vermeer heeft Luminumpave, een lichtgekleurd asfalt, ontwikkeld. Op de Innovatieestafette 2009 is hiermee de publieksprijs voor de ‘Beste innovatie van morgen’ gewonnen.
Na een bespreking met het Loket V&W en een workshop in het LEF Future Centre is besloten
om een aanvraag te doen bij het Innovatie Test Centrum (ITC) van Rijkswaterstaat. In deze
publicatie wordt de aanleg van het proefvak beschreven gevolgd door een overzicht van de
uitgevoerde onderzoeken en metingen in het kader van de ITC-samenwerkingsovereenkomst
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inclusief enkele onderzoeksresultaten. Tot slot worden de ervaringen tot op heden en enkele
conclusies en stellingen beschreven.
2. Proefvak

Lichtgekleurd asfalt wordt al enige decennia toegepast, vooral in (stedelijke) tunnels vanwege
een betere zichtbaarheid. De toepassing met blanke polymeergemodificeerde bitumen,
lichtgekleurde steenslag en pigment in de deklaag op snelwegen is nieuw. Het benodigde
onderzoek naar de civieltechnische eigenschappen op een toplaag van tweelaags ZOAB en
een SMA conform de Standaard RAW Bepalingen 2010 is summier. Vanwege de beperkte
ervaring met Luminumpave was het noodzakelijk om een aantal onderzoeken uit te voeren
om aan te tonen en vertrouwen te geven dat het mengsel kan functioneren als toplaag van
tweelaags ZOAB of SMA op een snelweg. Verlichtingsonderzoek moet worden uitgevoerd
om te kwantificeren in welke mate de openbare verlichting eventueel kan worden
gereduceerd. Een proefvak is nodig om deze onderzoeken en metingen op Luminumpave uit
te voeren. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de onderzoeken en metingen in het kader
van de ITC-samenwerkingsovereenkomst gepresenteerd. Onderzoeken naar een eventuele
verbeterde verkeersveiligheid zijn niet in dit deze overeenkomst opgenomen. De meerkosten
per vierkante meter lichtgekleurd ZOAB 8 zijn afhankelijk van eerder vermelde afwegingen,
als indicatie kan tussen de twee en zeven Euro worden gehanteerd. Een energiebesparing op
de openbare verlichting betekent een directe kostenbesparing voor de wegbeheerder, een
langere levensduur ook. Eventuele minder ongevallen betekenen een indirecte
kostenbesparing. Een concrete en realistische businesscase opstellen is lastig, dat maakt geen
deel uit van dit onderzoek
Het doel van het onderzoek is:
De geschiktheid van Luminumpave als deklaag op een snelweg onderzoeken en het effect
op de openbare verlichting kwantificeren.
Tijdens de ontwikkeling van het product is al veel laboratoriumonderzoek uitgevoerd, dit
heeft geleid tot een optimale mengselsamenstelling. Vanwege de toepassing op een snelweg
wordt een polymeer gemodificeerd bitumen gebruikt. Een mengsel van witte steen en
standaard steenslag 3 resulteert in een optimale prijs/prestatie verhouding. De uitgevoerde
onderzoeken en metingen op Luminumpave in het kader van de ITCsamenwerkingsovereenkomst bestaan uit de bepaling van de civieltechnische eigenschappen
en de lichtreflectie eigenschappen.
Een proefvak is nodig om deze eigenschappen te bepalen, een locatie op de A35 tussen de
aansluitingen Delden en Hengelo-Zuid ter hoogte van de brug over het Twentekanaal is
geselecteerd (HRR km 59,1 en km 59,6). De snelweg A35 loopt van Wierden naar Enschede
en is vooral belangrijk voor de ontsluiting van zowel het regionale verkeer als het doorgaande
verkeer richting Duitsland. Het traject ligt in een niet-stedelijk gebied en is niet voorzien van
openbare verlichting.
De aanleg van het proefvak heeft plaatsgevonden in de week van maandag 26 september tot
en met zaterdagochtend 1 oktober 2011. Naast een referentievak (vak A) zijn er drie
verschillende varianten Luminumpave (vakken B, C en D) aangelegd:
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A. 30 mm standaard toplaag ZOAB 8 met Grauwacke en zwarte polymeer gemodificeerde
bitumen als referentiemengsel;
B. 30 mm Luminumpave ZOAB 8 met een mengsel van Reflexing White en Grauwacke en
zwarte polymeer gemodificeerde bitumen;
C. 30 mm Luminumpave ZOAB 8 met een mengsel van Reflexing White en Grauwacke en
blanke polymeer gemodificeerde bitumen;
D. 30 mm Luminumpave SMA 8 met een mengsel van Reflexing White en Grauwacke en
blanke polymeer gemodificeerde bitumen.
De lengte van de eerste drie vakken bedraagt ongeveer 175 m per vak, het vierde vak bevindt
zich op het brugdek met een lengte van ongeveer 100 m. Om een visuele indicatie van het
eindresultaat te krijgen is op de vluchtstrook van elk vak op een paar vierkante meter de
bitumenhuid verwijderd door middel van planeren. De eerste civieltechnische metingen en het
eerste verlichtingsonderzoek hebben op donderdagnacht 29 september en vrijdagnacht 30
september 2011 plaatsgevonden. Het gehele uitvoeringsproces is gefotografeerd, bovendien
zijn er gedurende de asfaltverwerking thermografische foto’s gemaakt.

Figuur 0-1. De eerste meters Luminumpave met blanke bitumen (vak C) op de A35

Figuur 0-2. Zichtbaarheid van standaard (links) en lichtgekleurd asfalt
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Figuur 0-3. Teletekstvermelding na aanleg proefvak

3. Onderzoek

De uitgevoerde onderzoeken en metingen op Luminumpave in het kader van de ITCsamenwerkingsovereenkomst bestaan uit de bepaling van:
 de civieltechnische eigenschappen om de toepasbaarheid te beoordelen;
 de lichtreflectie eigenschappen om de reductie in verlichting te kwantificeren.
In deze publicatie wordt beknopt ingegaan op enkele specifieke eigenschappen. Het volledige
onderzoek en resultaten is beschreven in de ITC-Luminumpave Eindrapportage
(LUP.13.R1.def, 26 juli 2013).
Civieltechnische eigenschappen
Om de geschiktheid van lichtgekleurd asfalt als deklaag op een snelweg aan te tonen, is het
noodzakelijk om een onderzoek uit te voeren naar de civieltechnische eigenschappen. De
volgende eigenschappen zijn bepaald:
 aanvangsstroefheid en remvertraging
 stroefheid na één jaar
 oppervlaktextuur en langsvlakheid
 stroefheid van het mengsel in proefvak met SRT slingermethode
 waterdoorlatendheid in proefvak met Becker
 visuele inspectie (bij oplevering en na één jaar)
 opwarming- en afkoelingeigenschappen gedurende één jaar door middel van
thermokoppels in deklaag en temperatuursensoren langs de snelweg
 watergevoeligheid
 hergebruiksmogelijkheden
 weerstand tegen rafeling (ARTE)
 stroefheid van het mengsel op boorkernen met Wehner Schulze
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 hechting aan de onderliggende laag op boorkernen (Leutner afschuifproeven)
 hechting markering aan deklaag (directe trekproeven)
De remvertraging van het referentievak A bleek niet direct te voldoen aan de eis, bij de
tweede hermeting enkele maanden later wel. Alle overige civieltechnische eigenschappen
voldoen aan de verwachtingen en eisen. In deze publicatie wordt (vanwege ruimtegebrek)
alleen ingegaan op de opwarming- en afkoelingeigenschappen omdat dit het enige ‘niet
standaard’ onderzoek is.
Opwarming- en afkoelingeigenschappen
Vanwege de reflectie van zonlicht zal de temperatuur van een lichtgekleurde asfaltverharding
en de onderliggende asfaltlagen op een zonnige dag waarschijnlijk lager zijn dan bij een
standaard donkergekleurde asfaltverharding. Dit kan leiden tot een langere levensduur
(minder spoorvorming) en vermindering van het Urban Heat Island effect. Gedurende koude
dagen hebben andere afkoelingeigenschappen misschien ook een effect op de
gladheidbestrijding. Om deze mogelijke effecten te onderzoeken zijn gedurende één jaar de
opwarming- en afkoelingeigenschappen gemeten door middel van thermokoppels in de
deklaag en door temperatuursensoren lans de snelweg voor de buitentemperatuur. Een
thermologger in de berm slaat continu (elke tien minuten) de gemeten waarden van de
thermokoppels en temperatuursensoren op. Omdat de afstand van de thermokoppels in alle
vier de vakken naar één thermologger te groot is, zijn er twee thermologgers geplaatst. Eén
thermologger op de grens van vakken A en B en één thermologger op de grens van vakken C
en D. De thermokoppels zijn geplaatst in de deklaag op ongeveer één cm onder het oppervlak.
Vak D ligt op een brugdek, de ervaring leert dat het temperatuurverloop van een wegdek op
een brugdek een ander temperatuurgedrag vertoont dan ervoor en erachter. Zeker op koude
dagen met temperaturen rond het vriespunt is dat belangrijk voor weggebruikers. Bij warme
dagen is er misschien ook wel een verschil maar dat is veel minder relevant voor
weggebruikers. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat er eigenlijk op koude dagen
geen verschil optreedt in temperatuur van het wegdek van de verschillende vakken. Dat blijkt
ook uit provisorisch labonderzoek en belangrijker, uit ervaringen van weggebruikers en de
wegbeheerder (zie volgend hoofdstuk). Op basis van deze informatie hoeft het strooiregime
derhalve niet te worden aangepast ten opzichte van de standaard wegvakken. Daarentegen
blijkt uit een analyse van het temperatuurverloop op warme dagen dat er wel een verschil
optreedt. Het ‘donkergekleurde’ referentievak A blijkt telkens het warmste te zijn, gevolgd
door vakken B, C en D. Vanwege de ligging op het brugdek is de laagste temperatuur voor
vak D verklaarbaar. Het lichtgekleurde vak C is telkens beduidend lager in temperatuur dan
het ‘donkergekleurde’ vak A. Vak B zit er tussen in, hier begint de lichte kleur van de steen al
een beetje zichtbaar te worden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het slechts één
thermokoppel per vak betreft en dat de exacte hoogteligging in het wegdek ook bepalend kan
zijn (in principe liggen ze één cm onder het oppervlak).

Verlichtingsonderzoek
Een lichtgekleurde deklaag kan een positief effect hebben op de zichtbaarheid van het wegdek
voor de weggebruiker. Mogelijk kan de openbare verlichting worden gereduceerd terwijl de
zichtbaarheid minimaal hetzelfde blijft. Bij een onverlichte weg wordt de zichtbaarheid van
het wegdek mogelijk sterk verbeterd. Om deze eventuele effecten te onderbouwen is een
verlichtingsonderzoek uitgevoerd. Deze analyse van de optisch fotometrische reflectieeigenschappen van asfalt (uitgevoerd door Light Surface Control) bestaat uit de bepaling van:
• dag-nachtzichtbaarheid bij hemellicht (Qd)
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•
•

nachtzichtbaarheid bij koplampverlichting (Rl)
nachtzichtbaarheid bij openbare verlichting (gemiddelde luminantiecoëfficiënt Q0-S1-S2)

Figuur 0-4. Dag-nachtzichtbaarheid bij hemellicht (Qd). Bron: Zehntner

Figuur 0-5. Nachtzichtbaarheid bij koplampverlichting Rl. Bron: Zehntner

Figuur 0-6. Nachtzichtbaarheid bij openbare verlichting (gemiddelde luminantiecoëfficiënt Q0-S1-S2)
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Direct na aanleg heeft een eerste verlichtingsonderzoek plaatsgevonden. Er bevinden zich
geen lichtmasten op dit deel van de A35. Voor het deel van het verlichtingsonderzoek waarbij
de standaard armaturen worden vergeleken met LED-verlichting zijn twee keer tijdelijk
lichtmasten geplaatst: op vrijdagnacht 4 november 2011 en op donderdagnacht 20 september
2012. De voornaamste bevindingen zijn:
 Met Luminumpave is een energielabel B te behalen voor openbare verlichting (elektrisch
verbruik circa 3.600 watt/km) ten opzichte van traditioneel donkergekleurd tweelaags
ZOAB met energielabel E (elektrisch verbruik circa 7.800 watt/km). Door het toepassen
van lichtgekleurd asfalt schuift de energielabeling op naar een meer energie-efficiënt
label. Dit is interessant voor overheden in verband met Duurzaam Inkopen.
 Luminumpave met het blanke bitumen (vakken C en D) reflecteert tot circa twee keer
zoveel licht richting een automobilist van zijn eigen koplampverlichting ten opzichte van
tweelaags ZOAB met een zwarte bitumen (vak A). Nader onderzoek zal moeten aantonen
wat deze verhoogde zichtbaarheid van het wegverloop in de praktijk betekent in verband
met veiligheid.
 Voor de dagzichtbaarheid Qd zijn met de metingen dezelfde verhoudingen als met de
gemiddelde luminantie-coëfficiënt Qo (openbare verlichting) te zien. Dit betekent dat met
Luminumpave bij maan- en hemellicht een hogere luminantie van het asfalt richting een
automobilist wordt verkregen. Hierdoor is het wegverloop-alignement van de weg verder
zichtbaar. Dit is zeker van belang voor wegen zonder openbare verlichting.
4. Ervaringen

In 2011 heeft Rijkswaterstaat besloten om samen met Dura Vermeer een proefvak met
lichtgekleurd asfalt (Luminumpave) aan te leggen op de rijksweg A35 vanwege:
 een verwachte reductie van de energiekosten van de openbare verlichting;
 een verwachte langere levensduur ten opzichte van standaard donkergekleurd ZOAB
(vanwege reflectie van het zonlicht zal de volledige asfaltconstructie een lagere
temperatuur hebben);
 een plezieriger en rustiger wegbeeld door een lichtere omgeving.
In afgelopen winterseizoenen is het proefvak als standaard tweelaags ZOAB meegenomen
tijdens de gladheidbestrijding (14 gram zout/m2). Het Luminumpave heeft zich ook als
standaard tweelaags ZOAB gedragen. In 2012 lag de gemiddelde werkdagintensiteit voor dit
traject op ongeveer 35.000 motorvoertuigen. Op 13 februari 2013 is de spoorvorming van
rijstrook 2 gemeten. Deze lag tussen de 2 en 5 mm. Behoudens een velgschade uit 2012 is tot
op heden in het proefvak geen significante schade waar te nemen.
Aandachtspunten zijn het wegslijten van het zwarte bitumen in de wielsporen van vak B. Het
rijspoor is hierdoor beduidend lichter van kleur geworden (zie onderstaande foto’s). Vak C
(met het blank bitumen) was direct na aanleg lichter van kleur dan nu drie jaar later. Door
rubbervervuiling van banden en/of het wegslijten van het blanke bitumen (zie onderstaande
foto’s) lijkt het wegdek minder reflecterend dan voorheen. De deklaag blijft echter wel
significant lichter van kleur dan een traditioneel uitgevoerde deklaag.
Ook het contrast tussen een lichtgekleurde deklaag en de witte thermoplast markering is een
aandachtspunt, hier zijn geen normen voor. Vooral de as markering lijkt op de lange afstand
en bij duisternis wat minder zichtbaar te worden. Mogelijk speelt hierbij ook mee dat de weg
opgaand is richting de brug over het Twentekanaal.
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Figuur 0-7. Overgang vak B naar vak C, februari 2014

Figuur 0-8. Detail overgang vak B naar vak C, februari 2014

Lichtgekleurd asfalt is niet zomaar bij een asfaltmenginstallatiete verkrijgen. Lokale spoed- of
noodreparaties zullen dus met traditionele mengsels moeten worden uitgevoerd. Tot op heden
is hiermee nog geen ervaring opgedaan.
Vooral direct na aanleg heeft Rijkswaterstaat veel positieve reactie van gebruikers ontvangen.
Onder andere een automobiliste met een lichte vorm van nachtblindheid meldde dat zij het
proefvak als zeer prettig ervaart. Als lerares van een avondopleiding gebruikte ze de A35
vooral in de avonduren. Ter plaatse van het Luminumpave vak was het voor haar altijd een
hele verademing. Wat haar betreft mocht het hele land op deze wijze worden geasfalteerd.
Dergelijke reacties van weggebruikers zijn meer ontvangen.
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5. Conclusies en stellingen

Voorafgaande aan de ITC-samenwerkingsovereenkomst was al laboratoriumonderzoek op
Luminumpave uitgevoerd. Uit het typeonderzoek op laboratoriumgemengd materiaal bleek
het tweelaags ZOAB te voldoen aan de eisen conform de Richtlijn Tweelaags ZOAB van
VBW-A en SMA te voldoen aan de eisen uit de Standaard RAW Bepalingen 2010.
De remvertraging van het referentievak A bleek niet direct te voldoen aan de eis, bij de
tweede hermeting enkele maanden later wel. Alle overige civieltechnische eigenschappen
voldoen aan de verwachtingen. Uit het opwarmings- en afkoelingsonderzoek kan worden
geconcludeerd dat de oppervlaktemperatuur tijdens koude dagen niet verschilt tussen de vier
varianten. Maar tijdens de hete dagen lijken de, bij aanvang al, lichtgekleurde wegvakken C
en D (beide met blanke bitumen) beduidend minder warm.
→ Uit de civieltechnische onderzoeken en metingen wordt geconcludeerd dat Luminumpave
geschikt is voor toepassing op snelwegen.
Uit het verlichtingsonderzoek is gebleken dat een reductie van de openbare verlichting van
ruim 40% mogelijk is. Dit zou een enorme energiebesparing en daarmee samenhangende
reductie van de CO2-emissie betekenen. Het witte steenslag, het witte pigment en de polymeer
gemodificeerde blanke bitumen maken het echter wel een kostbaar mengsel. Een businesscase
moet uitwijzen of lichtgekleurd asfalt kosteneffectief is. Uit kostenoverwegingen is het zinvol
de laagdikte zo dun mogelijk te houden. In tunnels met 24 uur per dag verlichting kan het
eerder interessant zijn. Vanwege het verdwijnen van het bitumen aan het oppervlak worden de
vakken in de loop der tijd steeds lichter van kleur. Het wordt daarom aanbevolen om het
verlichtingsonderzoek later nog eens uit te voeren.
Op onverlichte wegen lijkt een lichtgekleurde deklaag zeer interessant. De zichtbaarheid van
een Luminumpave wegdek is veel beter dan een standaard wegdek. Dit komt door de hogere
retroreflectie van de koplampverlichting. Bij maan- en hemellicht is het wegverloop op
langere afstand beter zichtbaar. Wel verdient het contrast tussen een lichtgekleurde deklaag en
de witte thermoplast markering aandacht, hier zijn geen normen voor. Ook de
verkeersveiligheid op incidentgevoelige locaties op snelwegen kan misschien worden
verbeterd met lichtgekleurd asfalt. Hier is echter in dit kader geen onderzoek naar gedaan.
Aanvullend specialistisch onderzoek moet hier uitsluitsel over geven.
→ Uit het verlichtingsonderzoek wordt geconcludeerd dat Luminumpave kan leiden tot een
besparing op openbare verlichting, dit betekent lagere energiekosten en minder CO2uitstoot. Op onverlichte wegen verbetert Luminumpave de zichtbaarheid van het wegdek.
Stellingen
Toepassing van lichtgekleurde wegdekken op onverlichte wegen verbetert de
verkeersveiligheid en zou daarom standaard moeten worden toegepast.
Bij verlichte wegen, wegen de meerkosten van lichtgekleurd asfalt waarschijnlijk niet op
tegen de besparing op de energiekosten. Vanwege de betere zichtbaarheid (ook een vorm van
rijcomfort) en de CO2-reductie zou dit toepassing echter niet in de weg moeten staan.
Een uniforme meetmethode voor de reflectie-eigenschappen van asfaltverhardingen is
gewenst om eenduidigheid in de vraagstellingen en de aanbiedingen te krijgen.
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