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Bij de start van het tiende BRIOS-jaar informeren we u traditioneel over onze activiteiten in
het afgelopen jaar via een jaarverslag.
Er wordt verslag gedaan van een aantal opgestarte, lopende en afgeronde zaken.
Geen spectaculaire werken en ontwikkelingen in 1995. Wel zijn enkele
belangwekkende zaken in gang gezet zoals een onderzoek naar de
noodzaak van het blankstralen van de stalen brugdekken bij
renovatieprojecten en het onderzoek naar de relatie
tussen stijfheid van staal- en asfaltconstructie.
In dit jaarverslag informeren wij u over
deze zaken alsmede over de BRIOS-plannen
voor 1996.
T. Pronk
Voorzitter BRIOS.
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1.

INLEIDING

1.1

De werkgroep BRIOS

1.1.1

Medio 1987 werd de werkgroep BRienenoord Onderzoek Slijtlaag (BRIOS) samengesteld met
als doelstelling een ZOAB-slijtlaag voor het orthotrope stalen brugdek van de nieuwe
v.Brienenoordbrug te ontwikkelen. Aansluitend werd op basis hiervan een ZOAB-laagopbouw
ontworpen voor de te renoveren oude v.Brienenoordbrug. Hiermee was het Bricor-project en
daardoor de BRIOS-doelstelling voltooid.
In September 1990 werd besloten, de activiteiten van de werkgroep te continueren. Dit moest
gebeuren op brede niet projectgebonden gronden met een lange termijn doelstelling.

1.1.2

De werkgroep vergadert voltallig maximaal acht maal per jaar op verschillende lokaties.
Zonodig worden sub-werkgroepjes gevormd om veel tijd vergende zaken voor te bereiden.

1.2

Samenstelling van de werkgroep
De samenstelling van de werkgroep was in 1995 als volgt:
-Ing. T. Pronk (voorz), H. v.d. Hurk (seer) en E. Koop van de Bouwdienst,
hoofdafdeling Projectuitvoering en Diensten;
-Ing. E. Suister van de Bouwdienst, hoofdafdeling Natte Infrastructuur, afdeling Staalbouw;
-Ing. H. v. Leuverden en Drs. H. Verburg van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde,
hoofdafdeling Materialen;
-Ir. N. Bax van Smits Neuchatel (voorheen Multitechniek);
-Ir. H. Dijkink van Aveco;
Door zijn uitdiensttreding is E. Koop in oktober met zijn activiteiten voor BRIOS gestopt.
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1.3

De werkgroepacties in 1995
De werkgroep heeft naast de uitwisseling van kennis en ervaring een aantal onderzoeken
afgerond zoals:
onderzoek naar de gevolgen van de temperatuurschok door het asfalteren;
onderzoek naar de effecten op de hechting tussen asfalt en stalen brugdek door
minder intensief stralen;
bruikbaarheid van alternatieve stofvrij straalmethoden (werpstralers);
*

technische verbeteringen voor het afstrooien van gietasfaltdeklagen;
op stalen brugdekken toegepaste speciale asfaltmengsels en proefvakken
gei'nspecteerd en gerapporteerd;
onderzoek naar het composiet gedrag van ZOAB met een stalen brugdek in gang
gezet.

2.

BEGELEIDEN. AANPASSEN EN VERBETEREN VAN ASFALTCONSTRUCT1ES

2.1

Ervaringen met de BRIOS-laagopbouw (ZOAB-deklaag)

2.1.1

In 1995 werden geen slijtlagen op stalen brugdekken gerenoveerd waarbij werd
overgeschakeld op een ZOAB-laagopbouw. Hierdoor waren er voor BRIOS geen activiteiten
in de zin van begeleiden en adviseren van werken in voorbereiding en uitvoering.
Wel werden de gedragingen bestudeerd, in enkele gevallen na een jarenlange
verkeersbelasting.

2.1.2

Tot nu toe werden de volgende zeven stalen brugdekken voorzien van een BRIOSlaagopbouw met ZOAB deklaag.
-de Middachtenbrug in de weg Arnhem-Zutphen bij De Steeg (uitvoering in 1987);
-de nieuwe v. Brienenoordbrug (uitvoering in 1989) en de oostelijke v. Brienenoordbrug
(uitvoering in 1991) in rw. A16 over de Oude Maas te Rotterdam
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-de twee stalen bruggen in rw. A12 over de IJssel bij Arnhem (uitvoering in 1991);
-de brug in rw. A10 over het A'dam-Rijnkanaal bij Muiden (uitvoering in 1991 en 1992);
-de Merwedebrug in rw. A27 te Gorinchem (uitvoering in 1994).

2.1.3

Gebleken is dat de algemene trent van lichte scheurvorming en uitrijden van steen in de
ZOAB-deklaag zich langzaam voortzet. Dit geschiedt geenszins in verontrustende vorm. Het
in verband hiermee gewijzigde ZOAB-mengsel op de Merwedebrug is nog te kort in gebruik
om te kunnen vaststellen of dit ook werkelijk een verbetering is.
Nergens werd spoorvorming waargenomen.

2.2

Verbetering, studie en onderzoek

2.2.1

Of de op de Merwedebrug uitgevoerde wijziging van het ZOAB-mengsel een verbetering is
wordt de komende tijd bestudeerd.
Over de door BRIOS gebruikte combinatie SBS en Evatane wordt door deskundigen al jaren
gediscusseerd. Er is in Frankrijk een laboratorium dat zegt aan te kunnen tonen dat deze
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combinatie chemisch niet juist is. BRIOS gaat hiervoor op onderzoek uit. Mogelijke
optredende negatieve gevolgen voor levensduur en kwaliteit van het asfaltmengsel
worden dan opgespoord waarna bijstelling van de mengsels kan plaatsvinden.
Ook de discussie/onderzoek over het al dan niet achterwege laten van de 2e folielaag wordt
voortgezet. Hiermee kan namelijk belangrijke winst in uitvoeringsduur en geld worden
behaald.
Mogelijk kunnen de ervaringen met het proefvak Middachtenbrug helderheid in deze discussie
verschaffen.
2.2.2

De inspectieresultaten van het proefvak Middachtenbrug zijn de directe oorzaak van een in
1995 gestart onderzoek naar de oorzaak van de optredende scheurvorming in de ZOAB-laag.
Hiervoor werden tijdens de uitvoering van het project Merwedebrug proefplaten gefabriceerd.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de staalafdeling van de Bouwdienst en DWW in
overleg met TU Delft.
In deel 4 van dit verslag wordt nader op dit onderzoek ingegaan.

"Grafiek T.U.Delft"
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Er werd onderzoek verricht naar de gedragingen van bestaande conserveringslagen aan de
onderzijde van stalen brugdekken. Dit in verband met de mogelijke gevolgen van een door
het asfalteren optredende hoge temperatuurschok.
Een laboratoriumonderzoek werd uitgevoerd door TNO Delft.
Op de brug te Elsloo werd door Aveco b.v. en TU Delft een praktijkonderzoek gedaan.
De uitkomsten gaven aan dat er voor wat betreft een achteruitgang in de kwaliteit van de
onderdekse conserveringslagen geen reden tot ongerustheid is.
De uitkomsten van de beide onderzoeken worden nader uitgewerkt.

2.2.4

In bijna alle gevallen blijken na verwijderen van oude asfaltlagen de stalen brugdekken
nauwelijks te zijn aangetast door corrosie. Dit gegeven bracht een discussie op gang over de
noodzaak van het bij onderhoudswerk steeds weer metalliek blank stralen van de stalen
ondergrond.
Op de Moerdijkbruggen werden eenvoudige proeven met een licht gestraald brugdek
uitgevoerd. De uitkomsten waren zodanig dat op deze bruggen eind 1994 een proefvak in het
verkeer werd gemaakt van circa 100 m2. In 1995 werd in dit proefvak de hechting tussen
asfalt en stalen dek gemeten.
Aanvullend werd een proevenserie in het laboratorium uitgevoerd door Aveco.
De uitkomsten van alle onderzoeken zijn zodanig gunstig, dat BRIOS adviseert het 100%
blank stralen achterwege te laten bij de renovatie van stalen brugdekken.
Naar een geschikt werk wordt uitgekeken.
De te behalen voordelen zijn financieel gewin voor de opdrachtgever, een vermindering van
verbruik van smeltslakgrit en een belangrijke verkorting van de uitvoeringsduur.

2.2.5

Op de Moerdijkbruggen werd een proef gedaan met bitumineuze foliematerialen van
verschillende fabrikaten. Doel van de proef was de geschiktheid aan te tonen van andere
fabrikaten dan de tot nu toe gebruikelijke foliematerialen.
De gegevens uit dit proefvak moeten nog nader worden uitgewerkt.

2.2.6

De resultaten met de huidige straalmethodiek (eenmalig te gebruiken smeltslakgrit als
straalmiddel) staan niet ter discussie. Om milieuredenen wordt er echter landelijk naar
gestreefd het gebruik van dit straalmiddel te beperken. Ook moet omvangrijke apparatuur
worden gebruikt om met dit straalmiddel stofvrij te kunnen werken.
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Op een aantal stalen, houten en betonnen brugdekken werd onderzoek gedaan naar de
toepasbaarheid van mobiele werpstraalmachines. Deze zijn aanmerkelijk minder omvangrijk
en werken met herbruikbare staalkorrels als straalmiddel.
De resultaten werden door de Bouwdienst verzameld en in een rapport uitgewerkt. Dit rapport
is in januari 1996 beschikbaar gekomen.

2.2.7

Er wordt mede door BRIOS een kwaliteitsverbetering van het te produceren gietasfalt
afgedwongen. Hiervoor zijn een aantal acties op de asfaltcentrale in Amsterdam in werking
gezet. Er is bijvoorbeeld een ervaren medewerker aangesteld die de kwaliteit gaat bewaken
en verbeteren. Ook worden een aantal investeringen gepleegd om de productie beter in de
hand te krijgen.
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3.

STAND VAN ZAKEN MET DE INNOVATIEVE SLIJTLAGEN

3.1

Lichtgewicht gietasfalt

3.1.1

De toepassing van de ZOAB-laagopbouw op stalen bruggen betekent een laagdiktevergroting
van circa vijf naar zeven centimeter. Om te voorkomen dat het maximum toelaatbare
asfaltgewicht wordt overschreden is in 1991 een gietasfaltmengsel ontwikkeld onder de
merknaam Liafalt, dat in vergelijking tot het gebruikelijke gietasfalt 40% lichter is.
Na uitgebreid productie- en praktijkonderzoek werd in 1992 op de stalen brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Muiden met dit materiaal een duurteproef gerealiseerd. In een
rijstrook werd Liafalt als onderlaag verwerkt in plaats van gietasfalt.

3.1.2

De nu drie jaar oude praktijkproef op de brug te Muiden wordt door BRIOS nauwlettend
gevolgd. De ervaringen zijn tot op heden positief. Er zijn geen verschillen waargenomen
tussen de proefrijstrook en de ZOAB-laagopbouw met standaard gietasfaltonderlaag.
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In 1993 werd door de producent een variant op het bestaande Liafalt-mengsel gerealiseerd.
Het nieuw ontwikkelde mengsel (Liafalt S) is nog lichter en beter verwerkbaar geworden.
Bij de RWS is er nog geen aanleiding geweest het lichtgewicht gietasfalt op een kunstwerk
toe te passen. BRIOS volgt de ontwikkelingen en verwerkingservaringen bij andere
toepassingen (parkeerdaken) en zal in voorkomende gevallen op brugdekken desgevraagd
een werk begeleiden en ondersteunen.

3.2

Zeer open kunststofbeton

3.2.1

Zoals vermeld in vorige jaarverslagen is op het gebied van waterbergende deklagen een
geheel nieuwe ontwikkeling in gang gezet. Het betreft een zeer open kunststofbeton (ZOKB)
op basis van steenslag, vulstoffen en een vochthardende poly-urethaan als bindmiddel.
Het mengsel kan in grote lijnen worden samengesteld op de bouwplaats en wordt hierna
machinaal verwerkt met een normale machine voor asfaltverwerking.
Het bindmiddel werd ontwikkeld in het laboratorium van Bolidt Kunststoftoepassingen B.V.
Daarna ontwikkelde dit bedrijf met KWS Multitechniek een mengsel voor brugdekken.
De in Nederland gerealiseerde proefvakken waren geen succes. Daarom werden beheerders
van bruggen terughoudend om met dit materiaal verder te experimenteren op onze overvolle
rijkswegen.

3.2.2

BRIOS was bij vermelde proefvakken nauw betrokken. Ook de ontwikkelingen met dit
materiaal in het buitenland worden gevolgd. Momenteel wordt een aantal verbeteringen
ontwikkeld tijdens toepassingen in Australie en Nieuw Zeeland. Een oud lid van de werkgroep
is hierbij nauw betrokken. Hij doet in overleg met de leverancier regelmatig verslag van zijn
ervaringen.
Wellicht zijn de ervaringen elders zodanig gunstig dat in ons land op een brug de draad met
het Zeer Open Kunststofbeton weer kan worden opgepakt.

3.3

BRIOS-laagopbouw op de Middachtenbrug

3.3.1

De in november 1987 aangelegde laagopbouw met ZOAB deklaag ziet er over het geheel
gezien nog redelijk uit.
In de linkerrijstrook en in de vlucht/uitvoegstrook is geen schade waargenomen.
In de rechterrijstrook komt veel scheurvorming voor over de gehele bruglengte. Ter plaatse
van de scheuren treedt steenveriies op.
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Recente zaagproeven hebben aangegeven, dat alleen de ZOAB-toplaag is gescheurd.
Het scheurpatroon vertoont de zelfde geometrie als het verstijvingspatroon van het stalen
brugdek.

3.3.2

Omdat dit proefvak voor BRIOS een belangrijk leerobject is wordt er naar gestreefd de
vervanging van de ZOAB deklaag zo lang mogelijk uit te stellen door plaatselijk herstel uit te
voeren.
Met de wegbeheerder van deze brug (provinciale waterstaat Gelderland) en met de regioafdeling van de Bouwdienst worden hiervoor afspraken gemaakt.
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4

RELATIE TUSSEN STIJFHEID VAN DE STALEN BRUGCONSTRUCTIE EN DE
ASFALTCONSTRUCTIE

4.1

Asfaltconstructies op orthotrope stalen brugconstructies moeten o.a. aan de volgende eisen
voldoen:
de optredende rekken in de asfaltconstructie als gevolg van de bewegingen van het
stalen brugdek moeten zodanig zijn dat er geen schade (scheurvorming) optreedt in
het asfalt;
de asfaltconstructie moet waterdicht zijn om corrosie van het stalen brugdek te
voorkomen;
de asfaltconstructie moet bij hoge temperaturen voldoende stijf zijn tegen vervorming
door het verkeer (spoorvorming) en anderzijds mag deze bij lage temperaturen niet
scheuren of loslaten van het stalen brugdek.

4.2

Bij de jaarlijkse BRIOS-inspecties van de proefvakken op de Middachtenbrug is gebleken dat
de ZOAB-toplaag veel schade (zoals scheurvorming in lengterichting) vertoont. Deze schade
is zodanig dat verbetering noodzakelijk geacht wordt.
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Op de Middachtenbrug werden twee laagopbouwen toegepast, te weten een brugdeel met
alleen een membraan tussen gietasfaltonderlaag en stalen dek alsmede een brugdeel met
een membraan tussen gietasfalt en stalen dek en tussen gietasfalt en ZOAB.
Uit inspectie en onderzoek is duidelijk geworden dat de diepte van de scheuren in de beide
systemen nagenoeg gelijk is, maar dat in het gedeelte met de twee membranen een groter
aantal scheuren optreedt.
4.3

Om enige uitspraak te kunnen doen over het ontstaan van deze scheurvorming is het
noodzakelijk een goed inzicht te verkrijgen in de diverse materiaalparameters op de rek in de
uiterste bovenvezel van het asfalt en moet een rekenmodel ontworpen worden, dat de
werkelijkheid zo goed mogelijk benadert.
Het onderzoek naar het juiste rekenmodel wordt uitgevoerd door de staalafdeling (NIS) van
de Bouwdienst. Het is gericht op het modelleren van een asfaltconstructie op een stalen
brugdek en het berekenen van de optredende spanningen, rekken en verplaatsingen. Voor
deze berekeningen zijn de juiste materiaalparameters nodig. Met name van belang is de
dynamische stijfheidsmodulus van ZOAB en van gietasfalt bij verschillende temperaturen.

4.4

Voor wat betreft de stand van zaken met dit BRIOS-onderzoek kan worden vastgesteld, dat
de bepaling van de dynamische stijfheidsmodulus van het asfalt bij verschillende
temperaturen in 1995 door DWW werd afgerond. Begin 1996 komt het rapport hiervan
beschikbaar.
Voor de bepaling van het juiste rekenprogramma en de uit te voeren berekeningen wordt bij
de Bouwdienst een plan van aanpak opgesteld er van uitgaande, dat de werkzaamheden eind
1996 zijn afgerond.

4.5

Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de stalen brugconstructie.
De Vakgroep Slijtlagen van de Bouwdienst bereidt een soortgelijk onderzoek voor waarbij de
asfaltconstructie als uitgangspunt wordt genomen.
De uitkomsten van de beide onderzoeken bieden mogelijk een oplossing voor de toekomst
voor wat betreft duurzame asfaltconstructies op stalen brugdekken.
BRIOS waakt er voor dat de geen dubbel onderzoek wordt uitgevoerd maar dat e.e.a elkaar
aanvult.
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5

AANDACHT VOOR MILIEU EN ARBO

5.1

De binnen het BRIOS-werkgebied voorkomende milieuproblematiek heeft steeds de voile
aandacht. In dit verband kunnen worden genoemd de onderzoeken met minder intensief
stralen en onderzoeken met alternatieve stofvrije straaltechnieken.
Ook het vervangen van milieu onvriendelijke grondstoffen (zoals teer) en de toepassing van
vervangende steenslagsoorten hebben de aandacht.

5.2

Er zijn in de branche ontwikkelingen in gang gezet voor mogelijkheden tot hergebruik van
gietasfalt.
Een probleem hierbij is de grote verscheidenheid aan gietasfaltmengsels en de relatief kleine
hoeveelheden waarin het wordt aangeboden.

BRIOS volgt de ontwikkelingen op de voet en levert zonodig een bijdrage hierin.

6.

OVERIGE ACTIVITEITEN

6.1.1

Ten behoeve van registratie, gedrag, evaluatie en rapportage van in ons land op stalen
brugdekken gemaakte proefvakken werd door de werkgroep een index gemaakt.
In vervolg hierop heeft Aveco b.v. in opdracht van de Bouwdienst deze proefvakken
gemspecteerd. Voor deze inspecties werd een oud BRIOS-lid (Hansen) ingeschakeld ivm zijn
grote kennis en ervaring met betreffende proefvakken.
De verkregen gegevens werden uitgewerkt en gebundeld tot een rapport waarbij zonodig ook
adviezen werden aangegeven. BRIOS gaat de technische gegevens van het rapport
uitwerken; hierbij moet tot uiting komen wat is goed en wat zijn de zorgpunten.
De praktijkproeven hebben als hoofddoel het verwerven van studiemateriaal. BRIOS maakt in
1996 een plan van aanpak om relevante gegevens uit de onderzoeken te plukken en deze
door te geven aan belanghebbenden.

6.1.2

De zeven gerealiseerde stalen brugdekken met een BRIOS-laagopbouw worden door de
werkgroep regelmatig geschouwd.
Hiervan wordt extra aandacht besteed aan het ruim acht jaar oude proefvak op de
Middachtenbrug omdat de deklaag steeds meer schade gaat vertonen. Studie en onderzoek
op dit asfalt zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de ZOAB-laagopbouw voor
stalen brugdekken.
Regelmatig wordt naar beheerder en regiovestiging van de Bouwdienst verslag gedaan.
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7.

GEREALISEERD IN 1995 EN PLANNEN VOOR 1996

7.1

Gerealiseerde en gestarte onderzoeken in 1995. al dan niet aangekondiqd in het vorige
iaaroverzicht

7.1.1

Laboratorium- en praktijkonderzoek naar de gevolgen van de temperatuurschok door het
asfalteren op een stalen rijvloer voor de bestaande onderdekse conserveringslagen werden
afgerond. De rapportages moeten op korte termijn worden gebundeld en uitgewerkt.

7.1.2

Op stalen brugdekken toegepaste speciale asfaltmengsels en proefvakken zijn ge'fnspecteerd
en in een rapport gebundeld.

7.1.3

Onderzoek naar de dynamische E-modulus van ZOAB en het composiet gedrag van ZOAB
met een stalen brugdek is in gang gezet.

7.1.4

Laboratorium- en praktijkonderzoek naar de mogelijkheden om met minder intensief stralen
goede hechting tussen asfalt en brugdek te krijgen zijn afgerond.

7.1.5

Het BRIOS-initiatief om de mogelijkheden met alternatieve stofvrije straalmethoden
(werpstralers) te onderzoeken kreeg een vervolg op een aantal werken in N-Holland; de
gegevens van alle onderzoeken zijn door de Bouwdienst verzameld en uitgewerkt in een
rapport.

7.1.6

Technische verbeteringen voor het afstrooien van gietasfaltdeklagen werden aangegeven en
uitgevoerd.

7.1.7

Door de werkgroepleden verworven kennis en ervaring werd tijdens de bijeenkomsten
uitgewisseld.

7.2

Plan van aanpak voor 1996

7.2.1

Door de niet direct projectgebonden doelstelling van BRIOS zullen in het gehele werkgebied
asfalt en slijtlagen voor stalen brugdekken worden gestudeerd en zal hierover op verzoek
worden geadviseerd. Hierbij zal de nadruk liggen op gietasfalt met ZOAB-deklagen.
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Onderzocht zal worden of een uitwisseling van ervaringen met het "Opzoekingscentrum voor
de wegenbouw" te Brussel en andere buitenlandse onderzoekcentra voor soortgelijk werk
nuttige informatie kan opleveren.
7.2.2

BRIOS gaat bij deskundigen onderzoeken of de door BRIOS gebruikte combinatie S B S en
Evatane chemisch juist is. Eventuele hierdoor optredende negatieve gevolgen voor
levensduur en kwaliteit van het asfaltmengsel worden hiermee opgespoord, waarna bijstelling
van de mengsels zal plaatsvinden.
Ook de discussie/het onderzoek over het al dan niet achterwege laten van de 2e folielaag
wordt voortgezet. Hiermee kan belangrijke winst in uitvoeringsduur en geld worden behaald.
Mogelijk kunnen de ervaringen met het proefvak Middachtenbrug helderheid in deze discussie
verschaffen.

7.2.3

Het gedrag onder het verkeer van bijzondere asfaltmengsels zal worden gevolgd zoals dat
van de proefvakken op de Muiderbrug en op de Middachtenbrug, alsmede gewijzigde ZOABmengsel op de Merwedebrug.

7.2.4

De uitgevoerde inspecties van de speciale asfaltmengsels en van de proefvakken op stalen
brugdekken worden geevalueerd, waarna hieruit zo mogelijk leerpunten worden genoteerd.
Voor wat betreft de gevolgde inspectieprocedure wordt gekeken of deze de gewenste
informatie oplevert.
Voor het najaar van 1996 staat een zelfde inspectieronde op het programma.

7.2.5

Om de oorzaak te vinden van veel voorkomende scheurvorming in het asfalt op stalen
brugdekken wordt de in 1995 opgestarte studie naar de krachtenverdeling tussen het asfalt
en de stalen brugdekconstructie voortgezet.
Er wordt hiervoor samengewerkt met andere vakgroepen en met TU Delft.

7.2.6

Aandacht zal worden gegeven aan de in het werkgebied voorkomende milieuproblematiek en
worden waar mogelijk oplossingen hiervoor aangedragen.
Aandachtsgebieden zijn:
-het verminderen van het verbruik van smeltslakgrit;
-het verkorten van de uitvoeringsduur dan wel het verkleinen van de stagnatie voor het
wegverkeer (proefbrug waarbij het brugdek niet wordt blank gestraald);
-het hergebruiken van gietasfalt.
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De ontwikkelingen in het buitenland met Zeer Open Kunststofbeton zullen worden gevolgd.
Als daar aanleiding toe is zal BRIOS de ontwikkeling in Nederland weer oppakken door
bijvoorbeeld te stimuleren dat een proefvak op een stalen brugdek wordt gerealiseerd.

7.2.8

Door de terugkoppeling naar de Vakgroep Slijtlagen van de Bouwdienst en het geven van
adviezen wil de werkgroep de vergaarde kennis uitdragen.

8.

BESLUIT
In BRIOS brengen een opdrachtgevende en een technisch ondersteunende rijksdienst, een in
dit werkgebied ervaren aannemingsbedrijf en een technisch ondersteunend ingenieursbureau
kennis en ervaring in. Dat deze combinatie een nuttige bijdrage levert in het werkgebied
"asfalt en slijtlagen op brugdekken" moge blijken uit de in deel 7 van dit verslag vermelde
resultaten en plannen voor 1995 terwijl niet onvermeld mag zijn dat de werkgroep al bijna tien
jaar mag acteren in genoemd werkgebied.
Ook voor 1996 is besloten tot continuering van de werkgroep waarbij de niet projectgebonden
doelstelling van kracht blijft.
Alle activiteiten worden steeds teruggemeld naar de Vakgroep Slijtlagen van de Bouwdienst.
Deze groep codrdineert de activiteiten met die van andere werkgroepen binnen het
werkgebied asfalttechniek op kunstwerken.
Over de resultaten van de in dit jaarverslag gestelde plannen wordt in een volgend BRIOSjaaroverzicht verslag gedaan.
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