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VBW-Asfalt (Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt) is een vereniging van asfaltverwerkende bedrij-

ven in Nederland.

VBW-Asfalt en de bij de opstelling betrokken partijen hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht 

bij het verwerken van de in deze uitgave vervatte gegevens. Toch moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten 

dat er onjuistheden in voorkomen. De gebruiker aanvaardt daarvoor het risico.

VBW-Asfalt sluit, mede voor de auteursrechthebbenden op bepaalde tekst, figuren en tabellen uit deze uitgave, 

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave.

Overname uit deze uitgave is toegestaan, mits duidelijke bronvermelding plaatsvindt.
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ten geleide

Aan het opstellen van deze handleiding werkten een groot aantal partijen mee. Tevens is gebruik gemaakt van 

de kennis en ervaring die in de loop van vele jaren is opgedaan.

Alle betrokkenen hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het aanleveren van informatie en 

het opstellen van deze handleiding en zijn er van overtuigd dat met asfalt goed functionerende en duurzame 

vloeistofdichte voorzieningen zijn te realiseren volgens de procedures in deze handleiding.

De gebruiker van de handleiding wordt er nadrukkelijk opgewezen dat wet- en regelgeving kan veranderen. 

Uiteraard moet de actuele versie van de betreffende wet- en regelgeving worden opgevolgd. 

Ook de literatuur waarnaar deze handleiding verwijst kan worden herzien. Ook daarvoor geldt dat de actuele 

versie maatgevend is.
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voorwoord

De afgelopen jaren krijgt de zorg voor het milieu in toenemende mate aandacht. Eén van de aandachtspunten is 

de bescherming van de bodemkwaliteit door het afschermen tegen de indringing van stoffen. Diverse onder-

zoeksprogramma’s, waarbij het PBV (Plan Bodembeschermende Voorzieningen) een prominente plaats inneemt, 

vormden de basis voor wet- en regelgeving waaraan voorzieningen voor bedrijfsmatige activiteiten moeten vol-

doen. Daarnaast is kennis en ervaring opgedaan met vloeistofdichte voorzieningen om aan de gestelde eisen in 

de wetgeving ook te kunnen voldoen. Daarbij is gebleken dat een constructie van asfalt zowel vanuit theoreti-

sche beschouwingen als praktische ervaringen uitstekend kan voldoen aan de eisen van duurzaam vloeistofdicht 

als wordt voldaan aan enkele basisprincipes. Een praktische handleiding waarin de basisprincipes worden toege-

licht ontbrak echter. 

Met deze handleiding wordt dit gemis ingevuld waarbij tevens enkele aanpassingen op in het verleden uitge-

brachte richtlijnen zijn opgenomen die op basis van onderzoek en voortschrijdend inzicht zijn verkregen. 

Ook één van de basisdocumenten, de CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2], wordt in de loop van de tijd aangepast zoals 

blijkt uit de toevoeging ‘vierde herziene uitgave’. Overal waar in deze handleiding CUR/PBV-Aanbeveling 44 is 

genoemd, wordt gedoeld op de vierde herziene uitgave. Bij een volgende herziening moeten de gebruikers van 

deze handleiding toetsen of de verwijzingen zijn aangepast.

Deze handleiding is specifiek voor asfalt opgesteld om te komen tot uniformiteit bij het ontwerp, de aanleg en 

de keuring van vloeistofdichte constructies van asfalt. Het is een handreiking voor alle betrokken partijen zoals 

opdrachtgevers, ontwerpers, bestekschrijvers, leveranciers, aannemers, inspectiebureaus en het bevoegd gezag. 

VBW-Asfalt brengt deze handleiding uit in de verwachting dat deze leidt tot een goede samenwerking tussen 

de betrokkenen waardoor het hele proces soepel en tot ieders tevredenheid verloopt. Het resultaat moet bijdra-

gen aan een duurzame, vloeistofdichte verharding waarop bedrijfsmatige processen plaatsvinden zonder de 

bodemkwaliteit te beïnvloeden. 

Aan deze handleiding werkten de volgende aannemers mee: 

BAM Wegen B.V.

Ballast Nedam Infra B.V. 

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.

Heijmans Infrastructuur B.V.

Specifieke informatie over het aanbrengen en verwerken van gespoten bitumineuze membranen is aangeleverd door:

BituNed B.V. 

Esha Infra Solutions B.V.

Latexfalt B.V., 

De tekstuele samenstelling en het aanleveren van fotomateriaal verzorgde ABV Haukes Inspectiediensten B.V.

VBW-Asfalt dankt alle meewerkende bedrijven en hun medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet om deze 

handleiding tot stand te brengen.

Zoetermeer,

augustus 2008
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KWS Infra B.V.

Ooms Nederland Holding B.V.

Rasenberg Wegenbouw B.V.

Reef Infra B.V. 
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1. Inleiding

Het streven naar een duurzame samenleving waarbij de leefomgeving wordt beschermd door duidelijke grenzen 

te stellen aan emissies naar bodem, water en lucht heeft geleid tot het ontstaan van een diversiteit aan wet- en 

regelgeving. Voor diverse bedrijfsbranches zijn deze nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur 

(AMvB). In andere gevallen zijn specifieke eisen van de overheid waarmee bedrijven rekening hebben te houden 

bij uitoefening van hun activiteiten opgenomen in de milieuvergunning van het bedrijf (Wm-vergunning). Voor 

de bescherming van de bodem is het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) met vertegenwoordigers 

en deskundigen van partijen gekomen tot regelgeving.

Om de bedrijven en de locale overheden en milieudiensten die toezien op de naleving van emissie-eisen tege-

moet te komen is voor bodembescherming onder toezicht van de rijksoverheid in PBV-verband een aantal docu-

menten opgesteld als:

1. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Bedrijfsmatige activiteiten (NRB 2001) [1] waarin onder 

 andere wordt aangegeven welke voorzieningen nodig zijn om een bodemverontreiniging door 

 bedrijfsactiviteiten te voorkomen. En of keuring ervan op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 nodig is.

2. CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] met eisen voor de keuring van vloeistofdichte voorzieningen gebaseerd 

 op een inspectie van de aangelegde voorziening door een onafhankelijke deskundige.

3. BRL 2372 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte  

 voorzieningen in asfalt [3], waarin eisen zijn opgenomen voor ontwerp, voorbereiding en realisatie.

In de praktijk blijkt dat de inrichting van bedrijven vrijwel altijd moet voldoen aan de NRB [1] of dat bepaalde 

activiteiten boven een vloeistofdichte voorziening moeten worden uitgeoefend, die is goedgekeurd op basis van 

CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2].

In de BRL 2372 [3] zijn technische eisen opgenomen voor de vloeistofdichtheid van het asfaltpakket, waaraan de 

onder procescertificaat aangelegde constructies moeten voldoen. Deze criteria zijn destijds opgezet op basis van 

eerste inzichten en uitgevoerde onderzoeken op vloeistofdichte asfaltconstructies. Deels zijn deze achterhaald. 

Op onderdelen wijkt deze handleiding af van de BRL omdat de meest recente inzichten zijn opgenomen.

CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] gaat uit van de functionele eis dat een vloeistof niet de onderzijde van het asfalt-

pakket mag bereiken. Eenduidige criteria voor asfalt die meetbaar, toetsbaar en reproduceerbaar zijn ontbreken 

echter. Constructieve aspecten en duurzaamheid van de voorziening komen nauwelijks aan bod. De keuring 

betreft een momentopname en er wordt geen uitspraak gedaan over het gedrag van de voorziening bij het uit-

oefenen van bedrijfsmatige activiteiten erop. 

 

DEfINItIE VLOEIstOfDIcht

Vloeistofdicht is de situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een voorziening niet 

heeft bereikt.

Om aan de eis van vloeistofdicht te voldoen moet de volledige asfaltconstructie vloeistofdicht zijn. Dus niet 

alleen het asfaltpakket, maar ook de aansluitingen en doorvoeren. Daarbij moet men zich er van bewust zijn dat 

de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Voor een vloeistofdichte constructie geldt daarom dat op elk punt 

aan de eisen van vloeistofdicht moet worden voldaan. Deze handleiding gaat dieper in op de technische aspec-

ten die een rol spelen bij de aanleg en keuring van vloeistofdichte voorzieningen in asfalt. Vooral op de opbouw 

van het vloeistofdichte asfaltpakket en de aandachtspunten bij aanleg. De detaillering van aansluitingen is per 

project verschillend en wordt daarom slechts algemeen beschreven. De handleiding beschrijft de mogelijkheden 

en de toepassing van warm bereid walsasfalt en gespoten bitumineuze membranen. Constructies met gietasfalt 

zijn buiten beschouwing gelaten.

Omdat deze handleiding een uitwerking is van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] en de BRL 2372 [3] wordt aanbe-

volen om deze documenten naast de handleiding te gebruiken om tot een goed eindresultaat te komen.
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2. mechanismen

Asfalt is een mengsel van mineraal aggregaat en een bitumineus bindmiddel. Asfaltbeton bevat altijd een (klein) 

percentage poriën. De hoeveelheid en grootte van de poriën is afhankelijk van de mengselsamenstelling en ver-

werking (verdichting). De mate waarin poriën voorkomen en met elkaar in verbinding staan is bepalend voor de 

doorlatendheid. Het al dan niet voorkomen van doorgaande poriën resulteert in grote verschillen in de doorla-

tendheid. Voor asfaltbeton geldt dat bij een holle ruimte van 3 % of lager er geen convectiestroming kan optre-

den [4]. In de praktijk wordt meestal geen rekening gehouden met diffusie van bodembelastende stoffen door 

het asfalt omdat dit in de meeste gevallen niet of nauwelijks van invloed is op het functioneren van de vloeistof-

dichte voorziening. 

Het omslagpunt op basis van holle ruimte tussen dicht en niet dicht kan voor sommige mengsels hoger zijn dan 

3 %. Zo is bij een aantal absorptieproeven op steenmastiekasfalt [5], ondanks hogere holle ruimte percentages, 

tijdens de test geen doorslag van de testvloeistof geconstateerd; kennelijk staan de poriën niet met elkaar in 

verbinding. Indien het ontwerp van een constructie hierop is gebaseerd dan dient dit door middel van onder-

zoek te worden bevestigd.

De invloed van druk op de doorlatendheid van asfalt is onder laboratoriumcondities aantoonbaar [5], maar 

speelt in de praktijk bij vloeistofdichte voorzieningen een ondergeschikte rol. De afdichtende barrière bevindt 

zich veelal dieper in het asfaltpakket, de verkeersintensiteit is vaak relatief laag en de versporing groot.

REsuLtAtEN VAN PROEf- EN tEstMEthODEN 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal onderzoeken dat is opgezet om de afdichtende eigen-

schappen van asfaltmengsels te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten zijn duidelijke conclusies te trekken 

wat betreft de opbouw van vloeistofdichte constructies.

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde, vanaf oktober 2007 de Dienst Verkeer en Scheepvaart, van Rijkswaterstaat 

onderzocht in 1993 de waterdoorlatendheid van asfalt [6] om meer inzicht te krijgen in de afdichting op kunst-

werken. Van asfaltproefstukken zijn de k-waarden gemeten. 

k-WAARDE

De k-waarde [m/s] is een materiaalconstante die theoretisch onafhankelijk is van de opgelegde druk en de dikte 

van het proefstuk (er wordt daarbij geen rekening gehouden met bijvoorbeeld kruip of aantasting waardoor 

de doorlatendheid kan worden beïnvloed). 

De k-waarde van asfalt is een theoretische waarde omdat er geen sprake is van laminaire stroming door de 

poriën van verschillende grootte.

De k-waarde van bitumen ligt tussen 10-17 en 10-19 m/s. Ter vergelijking: de k-waarde van klei ligt rond de 

10-10 m/s. Dat betekent dat bij een overdruk van 10 m water, na 100 jaar het water 0,000.03 mm in bitumen 

doordringt. Dat houdt theoretisch in dat zelfs door een minuscuul laagje bitumen geen vloeistof kan doordringen.

De waterdruk is tijdens de meting opgevoerd tot 7 bar. Bij geen lekkage is een druk van 7 bar 3 x 24 uur 

gehandhaafd. Indien wel lekkage werd geconstateerd is de druk die op dat moment aanwezig was gehand-

haafd en is aan de hand van het lekverlies een k-waarde berekend. 



figuur 1: k-waarde AC surf (DAB) versus holle ruimte

In het onderzoek zijn drie partijen met proefstukken asfaltbeton (AC surf) opgenomen. In de grafiek is de geme-

ten k-waarde uitgezet tegen de holle ruimte. Bij geen lekverlies is de k-waarde theoretisch gezien 0 m/s. Daar 

dit echter niet op een logaritmische schaal is weer te geven is in dat geval de k-waarde fictief op 1,0 10-13 vast-

gesteld. Dit geldt dus voor de meeste proefstukken met een holle ruimte beneden de 3 %. Er is duidelijk te zien 

dat er een omslagpunt is bij circa 3 %. 

De vier proefstukken juist beneden de 3 % holle ruimte, die een gemeten k-waarde hebben van om en nabij 

1,0 10-8 en 1,0 10-12, vertoonden bij het opbouwen van de druk onder de 7 bar geen lekverlies 

(k = 0 m/s). Bij het handhaven van de druk op 7 bar vertoonden ze wel lekverlies wat vermoedelijk het gevolg is 

van vervorming van het proefstuk onder de hoge druk. Een continue vloeistofdruk van 7 bar op de bitumineuze 

verharding van een vloeistofdichte bodembeschermende voorziening komt in de praktijk niet voor.

In 2005 rondde BAM Wegen B.V. een onderzoek af in samenwerking met Latexfalt B.V. en de Dienst Weg- en 

Waterbouwkunde (nu DVS) naar de vloeistofdichtheid en waterdampdoorlatendheid van bitumineuze lagen 

voor cementgebonden kunstwerken [7]. Dit onderzoek had onder andere als doel om te beoordelen of een con-

structie met een bitumineus membraan en ZOAB voldoet naast de bij RWS gebruikelijke oplossing bestaande uit 

asfaltbeton (AC 16 surf) met HR < 4 %. VBW-Asfalt stelde de onderzoeksresultaten ter beschikking van de verge-

lijking tussen de asfaltbeton AC surf (DAB’s) met verschillende gehalten aan holle ruimte om het gangbare crite-

rium van vloeistofdichtheid van asfaltbeton AC 16 surf (HR < 4 %) te verifiëren. 

Opmerkelijk is een aantal conclusies dat op basis van het onderzoek is getrokken:

- Asfaltbeton (AC surf) met een HR < 4 % is niet altijd vloeistofdicht, zowel niet voor water als niet voor ethanol.

- Het onderzochte bitumineus membraan (Safegrip) bleek een uitstekende afdichting tegen water te zijn, ook   

  onder hoge druk.

- ZOAB direct aangebracht op dit type membraan bleek in dit onderzoek een niet afsluitende constructie te zijn; 

- Nader onderzoek naar de oorzaak is gewenst, omdat dit type membraan afgestrooid met scherp steenslag wel 

  waterdicht blijkt te zijn.

Volgens hetzelfde onderzoek [7] is de CUR88 proef [8] een onderscheidende methode om de vloeistofdichtheid 

te bepalen. Bij een absorptieproef [8] direct op safegrip (zonder asfalt erop) waarbij een geringe druk van circa 

400 mm vloeistofkolom wordt gehanteerd, is waargenomen dat het membraan wel ethanol doorliet maar geen 

water. Bij het 24 uur handhaven van de waterdruk op 7 bar is nog steeds geen waterverlies opgetreden. Ook 

wordt in het rapport melding gemaakt dat het er op lijkt dat het membraan bij beproeving met ethanol enigs-

zins is gevloeid, wat volgens de auteurs kan betekenen dat dit in het werk te verspuiten type membraan wel in 

ethanol kan oplossen. 

 8 Handleiding - vloeistofdichte bitumineuze constructies 

1,00E-13

1,00E-11

1,00E-09

1,00E-07

1,00E-05

1,00E-03

0 1 2 3 4 5 6 7 8

holle ruimte (%)

k
-w

aa
rd

e 
(m

/s
)



Met de capillaire absorptieproef [8] zijn in dit onderzoek drie SMA-proefstukken en drie proefstukken asfalbe-

ton AC base die op een bitumineus membraan zijn aangebracht onderzocht. Interessant is dat bij al deze proef-

stukken na het splijten ervan een maximale indringing tot juist boven het membraan is vastgesteld. Dit betekent 

dat het onderzochte type membraan in combinatie met de aangebrachte SMA of laag asfaltbeton AC base tot 

een vloeistofdichte constructie leidt voor ethanol.

Naast capillaire absorptieproeven zijn in dit rapport [7] de uitslagen van diverse permeatieproeven [9] verza-

meld. Bij de proeven is gedurende drie dagen een druk van 1 bar gehandhaafd, waarna indien er geen lekkage 

was geconstateerd de druk werd opgevoerd tot 3 bar. In de onderstaande tabel zijn de gegevens van de dek-

laagmengsels overgenomen en gesorteerd op holle ruimte. Duidelijk is te zien dat tussen de 3 % en 4 % holle 

ruimte een omslag is. Bij alle proefstukken met een holle ruimte van 3,5  procent of lager is gedurende 24 uur 

geen lekkage opgetreden bij 3 bar.

Type asfalt  Holle ruimte Lek Niet lek

Vanaf 2008 Voor 2008 1 bar 3 bar 3 bar

  % Aantal Aantal Aantal

AC 16 surf DAB 0/16 1,1   3

AC 16 surf DAB 0/16 2,3   3

SMA-NL 11 SMA 0/11 3,0   3

AC 11 surf DAB 0/11 3,0   3

AC 11 surf DAB 0/11 3,0   3

AC 16 surf DAB 0/16 3,4   3

AC 16 surf DAB 0/16 3,5 2 1  

AC 16 surf DAB 0/16 3,7 3   

SMA-NL 11 SMA 0/11 5,0 3   

AC 16 surf DAB 0/16 5,1 2  1

SMA-NL 11 SMA 0/11 5,1   3

AC 16 surf DAB 0/16 6,2  3  

Verschillende bedrijven stelden gegevens beschikbaar van capillaire absorptieproeven [8]. Van 21 proefstukken 

van deklaagmengsels is tevens de holle ruimte bepaald of een gemiddelde holle ruimte van de ingezette serie 

van drie proefstukken. De proefstukken zijn minimaal zeven dagen ingezet met ethanol. Na zeven dagen is het 

indringingsfront vastgesteld. Onder de 3 % holle ruimte is bij geen enkel proefstuk de indringing zo groot dat 

de niet belaste zijde van het proefstuk is bereikt. Opmerkelijk is dat een serie van drie SMA-proefstukken na 

zeven dagen beproeving met ethanol een maximale indringing kende van om en nabij 20 mm terwijl het holle 

ruimte percentage gemiddeld 5,6 procent bedroeg. Dit lijkt er op te wijzen dat ondanks de hogere holle ruimte 

van SMA de poriën minder met elkaar in verbinding staan. De proefstukken die tijdens de beproeving lekkage 

vertoonden zijn in de figuur fictief op 100 mm indringing gesteld zodat het onderscheid duidelijk is.
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figuur 2: max. indringing (mm) versus holle ruimte

REsuLtAtEN

Op basis van het voorgaande kan een aantal conclusies getrokken worden over de vloeistofdichtheid van asfalt-

mengsels. Uit alle onderzoeken blijkt een duidelijk verband met de holle ruimte van het proefstuk. Voor AC surf 

geldt dat er een omslagpunt is bij een holle ruimte percentage van 3 %. Dit wordt ondersteund door buiten-

landse literatuur en regelgeving [4, 11] waarin ook 3 % holle ruimte als kenmerkende waarde wordt genoemd. 

In de capillaire absorptieproef met ethanol [8] scoren ook niet-deklaagmengsels als EME en AC base (STAB) met 

C-fix bindmiddel en BAM-VDA - een mengsel volgens het principe van Kjellbase - onder de 3 % holle ruimte 

goed [5]. (Deze zijn niet in de figuur opgenomen). Ook hiervoor geldt dat er maar weinig proefstukken zijn 

onderzocht, maar de tendens dat niet deklaagmengsels onder de 3 % goed acteren bij lage druk is duidelijk. Uit 

onderzoek van Sanders en Nunn [10] blijkt dat bij het bepalen van de k-waarde van de daar onderzochte EME-

mengsels met een holle ruimte van circa 2 % de doorlatendheid zo klein is dat deze niet te meten is; met andere 

woorden de proefstukken zijn ondoorlatend. 

cONcLusIEs

Een holle ruimte percentage van 3 % is voor asfaltmengsels die de vloeistofdichtheid moeten waarborgen in 

een vloeistofdichte voorziening een verantwoord ontwerpcriterium. 

Voor de duidelijkheid: dit is het in het werk behaalde holle ruimte percentage. Er is geen ruimte voor een 

uitvoeringstolerantie. Het verschil tussen 3 % en 4 % kan het verschil tussen dicht en lek betekenen!
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cOMBINAtIEDEkLAGEN

Combinatiedeklaag met twee bitumineuze membranen.

In combinatiedeklagen ontstaan haarscheuren door krimp of verkeersbelasting in de (kunststof)cementslurry 

waardoor het indringingsgedrag afwijkt van asfalt. Combinatiedeklagen kunnen in het algemeen niet als een 

vloeistofdichte barrière worden beschouwd [15, 16]. Bij de keuze voor een combinatiedeklaag als een afsluiten-

de laag in het asfaltpakket moet de geschiktheid vooraf worden aangetoond. De invloed van krimp en verkeers-

belasting op het eindproduct moet in het onderzoek worden meegenomen. Indien de combinatiedeklaag niet 

aantoonbaar vloeistofdicht is, dient de vloeistofdichte barrière in de onderliggende constructielagen te worden 

gerealiseerd.

IN-sItu LuchttEstEN

Met in-situ luchttesten zijn twee praktijkconstructies beoordeeld waarin een gespoten bitumineus membraan is 

opgenomen [5]. Een dergelijke test bestaat uit het blazen van lucht onder de verhardingen en na het afsoppen 

van het oppervlak volgt een visuele beoordeling op luchtbelvorming. Er zijn bij deze twee testen geen luchtlek-

kages waargenomen behoudens bij enkele aansluitdetails. Luchttesten geven een goed beeld van de aanwezige 

poriën in een asfaltverharding, mits op voldoende punten lucht is aangebracht zoals is beschreven in BRL 1152 

[12]. In het kader van research hebben de testen de nodige informatie opgeleverd, wat echter niet wil zeggen 

dat deze methode gebruikt moet worden bij elke keuring in de praktijk.

De luchttest is geen op zichzelf staande inspectie. Deze kan wel worden gebruikt als ondersteuning bij de 

inspectie als er twijfel bestaat over de vloeistofdichtheid 
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Combinatiedeklaag

Asfaltconstructie (niet vloeistofdicht)

Bitumineus membraan

Asfaltconstructie (niet vloeistofdicht)

Bitumineus membraan

Asfaltconstructie (niet vloeistofdicht)



0 5 m1

0 5 m1
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3. Principes constructieopbouw 

De doorlatendheid en indringing van vloeistoffen in asfalt is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van door-

gaande poriën in het asfaltpakket. Voor vloeistofdichte asfaltconstructies kan gebruik gemaakt worden van 

vloeistofdichte asfaltmengsels met een laag holle ruimte percentage of van membranen, zowel prefab als gespo-

ten. Er zijn op hoofdlijnen drie mogelijkheden voor het ontwerp van een vloeistofdicht asfaltpakket: 

a. Een bitumineus membraan aanbrengen over het gehele oppervlak.

b. Aanbrengen van vloeistofdichte asfaltmengsels met een laag holle ruimte percentage in minimaal 

 twee lagen direct op elkaar en waarbij de naden minstens een halve meter ten opzichte van 

 elkaar verspringen.

c. Aanbrengen van een asfaltpakket waarbij één laag bestaat uit een vloeistofdicht asfaltmengsel 

 met ter plaatse van de naden en aanzetten van deze laag een bitumineus membraan.

a. BItuMINEus MEMBRAAN OVER hEt hELE OPPERVLAk

Mits correct aangebracht, kan een bitumineus membraan het asfaltpakket geheel vloeistofdicht maken. Dit blijkt 

uit onderzoek op boorkernen uit platen en uit in-situ luchttesten die op volledige verhardingsconstructies zijn 

uitgevoerd [5]. Het is dan niet meer relevant voor welk type asfaltmengsel er wordt gekozen. Uitzondering hierop 

vormen ZOAB deklagen die direct op een gespoten bitumineus membraan zijn aangebracht, daarbij zijn wel lekka-

ges geconstateerd [7]. Met het aanbrengen van een combinatiedeklaag op een gespoten bitumineus membraan 

moet ook de nodige voorzichtigheid betracht worden en vooralsnog wordt aanbevolen het bitumineus membraan 

een laagscheiding dieper te plaatsen. Bij bitumineuze membranen op emulsiebasis dient rekening gehouden te 

worden met het feit dat water uit het gespoten product verdampt, waarna voldoende bitumen moet overblijven. 

Om tot een juiste keuze te komen voor wat betreft het type membraan en de bijbehorende materiaalhoeveelhe-

den wordt geadviseerd bij het ontwerp en de voorbereiding de richtlijnen van de leverancier te gebruiken. 

Bij specifieke uitvoeringsomstandigheden, onduidelijkheid of twijfel altijd contact opnemen met de leverancier. 



b. MEERDERE LAGEN VLOEIstOfDIcht AsfALt

Een constructie van twee lagen vloeistofdicht asfalt direct op elkaar, waarbij de naden minstens een halve meter 

van elkaar verwijderd zijn, voldoet.

In hoofdstuk 7 is beschreven waaraan asfaltmengsels die in de afsluitende lagen worden gebruikt moeten vol-

doen. Het is niet mogelijk om de naden tussen de asfaltbanen van één laag overal voldoende te verdichten [5]. 

Daarom moeten de naden zoals op de schets is aangegeven minimaal een halve meter verspringen [3]. In de 

praktijk kan deze constructie alleen worden toegepast bij grotere oppervlakken waarbij het asfalt goed kan 

worden verdicht. Bij aanzetten, breekpunten waar de naden boven elkaar komen te liggen en aansluitdetails 

op putten, gebouwfundaties e.d., kortom op die plaatsen waar een optimale verwerking en verdichting niet 

mogelijk is, moet lokaal een membraan worden ingewerkt. Om te voorkomen dat dit tijdens de realisatie over 

het hoofd wordt gezien moet bij de voorbereiding eenduidig worden vastgelegd waar het membraan wordt 

toegepast. Zowel gespoten als prefab membranen zijn geschikt. Geadviseerd wordt bij het ontwerp en de voor-

bereiding gebruik te maken van de richtlijnen van de leverancier. Een verkeerde keuze of foutieve toepassing 

van het membraan kan vervelende consequenties hebben, zoals vetslaan van het asfalt of het schuiven van de 

asfaltlaag op het membraan. Bij specifieke uitvoeringsomstandigheden, onduidelijkheid of twijfel altijd contact 

op nemen met de leverancier.

c. EEN LAAG VLOEIstOfDIcht AsfALt MEt EEN MEMBRAAN BIJ NADEN

Een combinatie van een vloeistofdichte asfaltlaag en een membraan is ook mogelijk. Alle slecht te verdichten 

plaatsen, waartoe ook de naden in de vloeistofdichte asfaltlaag behoren, moeten worden voorzien van een 

bitumineus membraan. De opmerkingen over de voorbereiding en de keuzes die bij mogelijkheid b zijn 

genoemd, zijn hier eveneens van toepassing.
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Aanbrengen bitumineus membraan op een naad in de onderlaag.



MEMBRANEN

Overal waar een optimale verwerking van het asfalt niet mogelijk is, moet een membraan worden ingewerkt. 

In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan alle plaatsen waar handwerk niet is te voorkomen.

Maar ook de naden, en daar waar de naden boven elkaar komen te liggen. Daaronder vallen in mogelijkheid c 

ook de naden in de vloeistofdichte laag.

Verder alle aansluitingen op bouwkundige delen als gebouwfundaties. Alle onderbrekingen als putten vereisen 

een aansluiting met een membraan. 
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Afgestrooid bitumineus membraan op naden in de onderlaag.

Opbouw in vier lagen asfalt.

Deklaag en bovenste tussenlaag vloeistofdicht met gemodificeerd asfalt en holle ruimte van ca 3%

Beide onderlagen StAB (AC base).
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4. Aanbrengen gespoten bitumineuze membranen 

Zoals hiervoor is beschreven is het aanbrengen van een bitumineus membraan een ‘must’ in het geval het asfalt 

niet goed verdicht kan worden en de gewenste lage holle ruimte niet wordt behaald. Denk daarbij aan aanzet-

ten en delen van de verharding waar de spreidmachine of de walsen niet kunnen komen en waar handwerk 

noodzakelijk is. Een typisch voorbeeld zijn de containeropstelplaatsen rondom het bordes van een milieustraat. 

Vaak worden dergelijke verhardingen in een soort zaagtandvorm aangelegd om optimaal gebruik te kunnen 

maken van de containers. Het voldoende verdichten van het asfalt in alle hoeken en slecht te bereiken plaatsen 

is onmogelijk. Ook bij voorzieningen waarop chemicaliën kunnen komen wordt een bitumineus membraan 

geadviseerd. Chemicaliën dringen door een lage oppervlaktespanning veelal sneller in de asfaltconstructie dan 

water en de gevolgen kunnen daarom groot zijn.

In het algemeen wordt met gespoten bitumineuze membranen gewerkt, op basis van warm verspoten bitumen 

of bitumenemulsie. Uit capillaire absorptieproeven op proefstukken van SMA en AC base op een te verspuiten 

membraan bleek dat de combinatie van asfalt en membraan een goede afdichting vormt, zelfs voor ethanol dat 

snel indringt [7].

In enkele gevallen, als het te behandelen oppervlak beperkt is, wordt wel eens voor een prefab membraan 

gekozen. 

Bij een warm gespoten bitumineus membraan direct onder de deklaag kan bitumen in de deklaag trekken waar-

door de stabiliteit van de deklaag afneemt. De exacte oorzaak is een onderwerp voor onderzoek, maar duidelijk 

is dat het overlagen met een laag asfaltbeton AC base van voldoende dikte veel minder problemen geeft. 

Aanbevolen wordt een laagdikte van meer dan 50 mm aan te houden. Als uiterste minimum geldt een laagdikte 

van 40 mm. Bij gespoten producten op emulsiebasis die voldoende tijd hebben gehad om om te slaan is dit nog 

niet waargenomen. 

Goed werkende nozzles van een spuitwagen.
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Aanbrengen bitumineus membraan. 

Afstrooien op eerste laag bitumenemulsie en op de achtergrond spuiten van de tweede laag bitumenemulsie.

Spuiten warme bitumen.
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Een ander voordeel bij het aanbrengen van het membraan een laagscheiding dieper in de constructie is dat de 

afwerking van de deklaag gemakkelijker is. Bij het gebruik van een snijrol of het afzagen en verwijderen van 

randen en aanzetten kan het bitumineus membraan beschadigen als het zich direct onder de deklaag bevindt.

Aanbevolen wordt het gespoten membraan op een onderlaag asfaltbeton aan te brengen. Direct spuiten op een 

gebeukte betonverharding of op gebonden funderingen heeft in de praktijk tot teleurstellingen geleid.

Bij warm gespoten bitumen mag de ondergrond niet vochtig of nat zijn. De ondergrond moet schoon zijn en 

verontreinigingen moeten worden verwijderd. Eventueel door met een frees met een fijne rol een centimeter af 

te frezen, de verharding daarna te reinigen met een ZOAB-cleaner en een kleeflaagemulsie te spuiten als primer. 

Bitumineuze membranen op emulsiebasis hebben wat meer speelruimte ten aanzien van vocht en vervuiling, 

maar deze is niet onbeperkt. 

Er moet op gelet worden dat er vakkundig en niet te veel wordt afgestrooid, met name bij aansluitdetails wil 

dat nog wel eens het geval zijn. Inzet van gespecialiseerd personeel en het juiste materieel is gewenst.

Handmatig spuiten 

bitumineus membraan.

Handmatig spuiten 

van details als randen.
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Afstrooien bitumineus membraan (warm gespoten).

Afstrooien bitumineus membraan (warm gespoten).

Inwalsen strooimateriaal met bandenwals.
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Om de kwaliteit van het resultaat te kunnen beoordelen is de aanwezigheid van de inspecteur die de verklaring 

moet afgeven bij of direct na de uitvoering noodzakelijk. Mede vanwege de grote invloed van de uitvoerings-

omstandigheden op het resultaat.

In gezamenlijk overleg met de drie belangrijkste producent/leveranciers (zie voorwoord) zijn werkinstructies 

opgesteld voor warm gespoten membranen en membranen op emulsiebasis (zie bijlagen 1 en 2).

Detail oppervlak afgestrooid membraan. Bitumineus membraan, links afgestrooid in bitumenemulsie 

en rechts voor de tweede keer gespoten.

Vloeistofdicht membraan, rechts na twee maal spuiten.
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Drie fasen in het proces.

Rechts de asflat onderlaag, midden afgespoten en links afgestrooid.

Bitumineus membraan voorzien van asfalt.
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5. Principes detaillering

Niet alleen de opbouw van het asfaltpakket is van belang voor een goed vloeistofdicht ontwerp maar ook de 

detaillering van de voorziening is essentieel. De aansluiting op bijvoorbeeld putten, kolken, vaste bouwdelen en 

de kantopsluiting dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Niet alleen de naad tussen het asfalt en het detail kan 

openstaan, maar ook de verdichting van het asfalt rondom de aansluiting is vaak problematisch. Ook een juist 

afschot behoort tot de detaillering van de voorziening.

De hieronder in hoofdlijnen beschreven oplossingen zijn samengesteld op basis van praktijkervaringen bij aanleg 

en beheer. Andere oplossingen zijn uiteraard toegestaan. In alle gevallen is het aan te raden gebruik te maken 

van de door leveranciers beschikbaar gestelde informatie en voorafgaand aan de realisatie de detaillering met 

de keurende instantie door te nemen. Verkeerde keuze van materialen of een foutieve toepassing van materia-

len kan leiden tot het onthouden van goedkeuring of het vroegtijdig ontstaan van schade. 

De praktijkoplossingen voor aansluitdetails en doorvoeren bestaan altijd uit de combinatie van een membraan 

en een afdichting van de naad tegen het object waarop wordt aangesloten. Zo kan het plaatselijk inwerken van 

een membraan met een breedte van ongeveer 0,3 m onder de deklaag en het opzagen en afvullen van de aan-

sluitnaad in de deklaag een goede oplossing zijn. De naad moet tot aan het membraan volledig worden afge-

vuld met een bitumineuze warme voegvulling. Een voeg afdichting met een beperkte hoogte van 1 à 2 cm - zoals 

bij beton - volstaat niet. Vloeistoffen dringen via de poriën net naast de voegafdichting in en komen zo onder 

de voegmassa. 

Kanten en hoeken vragen om het inwerken van een bitumineus membraan.
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Als de vloeistofdichte laag zich dieper in het asfaltpakket bevindt kunnen andere oplossingen gekozen worden. 

In het geval er een bitumineus membraan op een onderlaag gespoten is en deze de afsluitende laag vormt van 

het asfaltpakket, moet er ter hoogte van het detail een aansluiting op dat membraan worden gerealiseerd. Dit 

kan bijvoorbeeld door tijdens het asfalteren in de tussen- en deklaag een sparing te houden met een breedte 

van 5 tot 10 cm en deze op te vullen met (vooromhulde) steenslag. Door het geheel te penetreren met warme 

bitumen ontstaat er een vloeistofdicht geheel. 

Aansluiting bitumineus membraan op keerwand. (Zie ook de naad tussen de keerwanden.)

Aanbrengen prefab membraan vereist 

zorgvuldige en vakundige uitvoering.
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Hoe de details ook zijn opgebouwd, het zijn en blijven altijd gevoelige punten in de voorziening. Een goed 

doordacht ontwerp bevat dan ook zo min mogelijk van dit soort kritische details. Zo is het bijvoorbeeld beter 

het aantal afwateringspunten te beperken en bij voorkeur putten met open rooster toe te passen in plaats van 

goten of een groot aantal kolken. Het asfaltpakket is aan de randen onder voldoende afschot te leggen zodat 

geen vloeistofdichte randoplossingen nodig zijn. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden dat opslag 

van materialen tot op de rand niet mogelijk is. Uit ervaring is bekend dat 1 à 2 % afschot voor het grote vlak 

geen problemen geeft maar aan de randen van de verharding aan de lage kant is. Natuurlijk moet de voorzie-

ning ook groot genoeg zijn om te voorkomen dat vloeistoffen er buiten terechtkomen. Dit laatste blijkt in de 

praktijk nog wel eens verkeerd te worden ingeschat.

Ook een goed doordacht ontwerp moet in de uitvoeringspraktijk wel eens worden aangepast. Aanbevolen 

wordt om voorafgaand aan de uitvoering met de onafhankelijk deskundige inspecteur contact op te nemen om 

het werk door te nemen en eventuele aanpassingen te bespreken.

De in de wegenbouw gebruikelijke opsluitbanden met een lengte van één meter hebben relatief veel stootvoe-

gen. Een dergelijke kantopsluiting is gevoelig voor beschadiging. Door een juist afschot kan een vloeistofdichte 

kantopsluiting zoveel mogelijk worden vermeden. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan wordt geadviseerd op 

de asfaltconstructie een machinaal verdichte asfaltrug neer te leggen of langere betonelementen toe te passen 

zoals heipalen. Bij opslagplaatsen met blokkenwanden of keerwanden is het verstandig om deze elementen op 

de verharding te plaatsen. Door achter de wand een opstaande rand te realiseren hoeven de wanden niet vloei-

stofdicht afgewerkt te worden en is opvang van lekwater dat door de voegen van de wand komt mogelijk. Een 

ruimte van minimaal 25 centimeter tussen de wand en de opstaande rand geeft de mogelijkheid om één en 

ander te reinigen.

Machinaal aangebrachte asfaltrups net voor afwerking.
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Als er gewerkt wordt met vloeistoffen die asfalt in meer of mindere mate aantasten is het verstandig een opper-

vlakbehandeling toe te passen zodat er geen vloeistoffen in de poriën van de deklaag blijven staan. Hiermee 

wordt duurbelasting zoveel mogelijk verkomen, waardoor eventuele aantasting minder snel verloopt.

Aansluiting verharding op 

put met prefab membraan.

Voorbeeld van in de verharding 

opgenomen kolk, afgedicht met in de 

voegvulmassa gepenetreerde steenslag.
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6.1 NIEuW AAN tE LEGGEN VOORzIENING

Bij aanleg van nieuwe voorzieningen is het verstandig de inspecteur in een vroeg stadium, nog vóór de uitvoe-

ring, bij het werk te betrekken. De inspecteur mag vanwege de onafhankelijkheid geen constructieadviezen 

opstellen maar kan wel op voorhand beoordelen of tijdens het ontwerp bepaalde aspecten ten aanzien van de 

vloeistofdichtheid over het hoofd zijn gezien. Het is vanzelfsprekend dat de inspecteur de nodige ervaring met 

de inspectie van vloeistofdichte voorzieningen in asfalt moet hebben om dit te kunnen.

Om zich van de kwaliteit te vergewissen kan de inspecteur tijdens de realisatie aspecten als gespoten bitumineu-

ze membranen, vloeistofdichte onder- en tussenlagen en aansluitingen op putten, kolken en wanden beoorde-

len. Vroegtijdig overleg over de planning is daarom verstandig. Indien er na inspectie niet voldoende duidelijk-

heid is of als er twijfel is ontstaan kan de inspecteur overgaan tot nader onderzoek zoals bepaling van de door-

latendheid van boorkernen of onderzoek naar de holle ruimte van asfaltlagen. Het advies luidt om dit te vermij-

den en vooraf en tijdens aanleg voldoende informatie aan te leveren zoals constructieopbouw, toegepaste 

materialen en eigenschappen van het asfalt zoals holle ruimte en de verdichtinggraad.

6. Keuring vloeistofdichte voorziening

In de meeste gevallen moet een vloeistofdichte verharding gekeurd worden om de vloeistofdichtheid eenduidig 

aan te tonen. Een onafhankelijk en deskundig inspecteur verricht de keuring. De inspectie is visueel en vindt 

plaats op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2]. De inspecteur is in dienst van een geaccrediteerd bedrijf; de 

inspecteur zelf is niet geaccrediteerd. Bij voorkeur heeft de inspecteur aantoonbare ervaring met het inspecte-

ren van asfaltconstructies.

Voor de beoordeling van de vloeistofdichtheid van het asfaltpakket, kan gebruikt gemaakt worden van het 

stroomschema. Dit stroomschema is zowel op nieuwe als op bestaande voorzieningen van toepassing.

Stroomschema beoordeling vloeistofdichte voorzieningen in asfalt. 

Gegevens 
opbouw 
aanwezig

Visuele beoordeling 
verharding

Ontwerp 
asfaltpakket 

voldoet

Nader onderzoek 
asfaltpakket naar 

holle ruimte,
doorlatendheid, 

permeatie of absorptie

ja

neenee

ja

Opbouw 
asfaltpakket 

voldoet

jaReconstructie of herstel 
van asfaltverharding

nee
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1 Uiterlijk eind 2008 is geen PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening meer vereist. Het inspectierapport volstaat als 

 voldoende bewijs.

Bij goedkeuring wordt - gebaseerd op het inspectierapport - een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgege-

ven. Daarop staan de kenmerken van het gekeurde onderdeel en is aangeven of de bedrijfsriolering al dan niet 

is meegenomen en wat de keuringstermijn is. In CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] is deze keuringstermijn standaard 

op maximaal 6 jaar gesteld. 1)

Aanbrengen asfaltconstructie binnen vereist vakmanschap van de ploeg. Vanwege handwerk is in het asfaltpakket een 

bitumineus membraan opgenomen.

6.2 BEstAANDE VOORzIENING

Bij de beoordeling van bestaande voorzieningen moet zoveel mogelijk informatie worden overlegd als construc-

tieopbouw, detailleringen en rapporten van in het verleden uitgevoerde inspecties. Bij voldoende informatie kan 

de inspecteur volstaan met een (nieuwe) visuele beoordeling zonder nader onderzoek. Lastiger is het als er geen 

gegevens voorhanden zijn of als blijkt dat bij aanleg geen of beperkt rekening is gehouden met de vloeistof-

dichtheid van het asfaltpakket. Dit is bij oudere constructies te verwachten omdat de standaard asfaltmengsels 

die bij bedrijfsterreinen werden gebruikt veelal hogere holle ruimte percentages bezaten in verband met de sta-

biliteit (vervormingsweerstand) van de mengsels. Ook is het mogelijk dat alleen de deklaag is aangepast naar de 

vloeistofdichtheidseis maar dat geen rekening is gehouden met verminderde verdichting ter plaatsen van de 

naden en overige aansluitingen. Als het asfaltpakket doorlatend is, is dat aan de bovenzijde van de constructie 

niet altijd te zien; deze kan ‘er goed uitzien’. Ook het visueel beoordelen van boorkernen geeft onvoldoende 

informatie. Een verschil tussen 3 % en 5 % holle ruimte is visueel niet waarneembaar. 
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Uit onderzoek op boorkernen is eenvoudig te controleren of vloeistoffen de onderzijde van het asfaltpakket 

kunnen bereiken [5]. Hierbij valt het in de marge welk onderzoek wordt uitgevoerd, doorlatendheid [6,7], per-

meatie [9] of absorptie [8]. De indringing in asfalt blijft of heel beperkt of verloopt snel, zeker bij chemicaliën 

met een lagere oppervlaktespanning dan bitumen. Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende middelen 

worden ingezet voor nader onderzoek:

■ Bepaling van de holle ruimte van de asfaltlagen door boorkernonderzoek, waarbij de holle ruimte 

 van één van de lagen minder dan 3 % moet zijn (NEN-EN 12697-8);

■  Permeatie-metingen op de gehele asfaltkern [9], waarbij gedurende de proef geen doorslag van 

 vloeistoffen plaats mag vinden;

■  Absorptieproeven op de gehele asfaltkern [8], waarbij gedurende de proef geen doorslag van 

 vloeistoffen mag optreden;

■  Doorlatendsheidsmetingen (k-waarde) op de gehele asfaltkern, waarbij gedurende de proef geen 

 doorslag van vloeistoffen plaats mag vinden. Dit betekent in feite dat de k-waarde nul is. 

De doorlatendheid voor vloeistoffen kan ook worden afgeleid uit de doorlatendheid voor lucht met een perme-

ability cell [10]. Uit praktijkervaringen met een dergelijke testopstelling in Nederland blijkt dat bij het hanteren 

van een overdruk van 0,4 bar gedurende 15 minuten duidelijk te onderscheiden is of een boorkern ondoorla-

tend is of niet. Er mag geen drukverlies optreden en er mag geen luchtbelvorming zichtbaar zijn. De meting met 

de permeability cell op boorkernen is een reële en eenvoudige optie om een uitspraak te doen over de doorla-

tendheid van het asfaltpakket. Het voordeel van deze methode is dat ze op locatie kan worden uitgevoerd en in 

de meeste gevallen direct een uitspraak kan worden gedaan. 2) 

2  Dit is niet de in-situ luchttest waarover eerder in deze handleiding melding is gemaakt, waarbij lucht onder de verharding 

wordt ingebracht.

Onderzoek op boorkernen in-situ bij bestaande verhardingen met onvoldoende gegevens.
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Bij onderzoek naar de holle ruimte op boorkernen is het logisch dat de 3 % eis geldt voor dezelfde laag in alle 

boorkernen. Bij onderzoek naar doorlatendheid, permeatie of absorptie kunnen volledige boorkernen (boorker-

nen over de totale dikte van de asfaltconstructie) ingezet worden zodat het gehele asfaltpakket wordt 

beproefd. Indien er geen doorslag van vloeistoffen optreedt binnen de proefduur dan is minimaal één van de 

asfaltlagen in staat om de testvloeistof tegen te houden, wat voldoende is voor een positief resultaat voor het 

desbetreffende proefstuk. Bij de vertaling van de uitslag van de onderzochte proefstukken naar de praktijksitua-

tie dient rekening gehouden te worden met naden, mogelijk slecht verdichte plekken en dergelijke. Alle onder-

zochte proefstukken, dus ook die ter plaatse van de naden en de slecht verdichte plekken moeten natuurlijk een 

positief resultaat laten zien om er vertrouwen in te hebben dat het asfaltpakket van de voorziening vloeistof-

dicht is. 

Voor een te beoordelen voorziening kan op basis van de grootte en op basis van de diversiteit in opbouw van 

het asfaltpakket een vakindeling worden gemaakt. Indien een voorziening uit meerdere constructies bestaat is 

het logisch dat er in elke constructie geboord wordt. Minimaal moet het aantal kernen getest worden zoals aan-

gegeven in de onderstaande tabel. Het boren van de kernen moet plaatsvinden conform proef 151 [13].

Oppervlak
Constructies met 

bitumineus membraan

Constructies zonder

bitumineus membraan

0 - 500 m2

Boorlocatie 1: Boorlocatie 1:

1 kern ter plaatse van de naad. 1 kern ter plaatse van naad.

  

Boorlocatie 2: Boorlocatie 2:

2 kernen waarvan één ter plaatse van de naad 

en 1 kern één meter naast de naad. 

2 kernen waarvan één ter plaatse van de 

naad en 1 kern één meter naast de naad. 

500 - 10.000 m2

Boorlocatie 1: Boorlocatie 1:

1 kern ter plaatse van de naad. 2 kernen waarvan één ter plaatse van de 

naad en 1 kern één meter naast de naad. 
  
Boorlocatie 2: Boorlocatie 2:

2 kernen waarvan 1 ter plaatse van de naad en 

1 kern één meter naast de naad. 

2 kernen waarvan één ter plaatse van de 

naad en 1 kern één meter naast de naad. 

> 10.000 m2

Voor elke 5000 m2 één boorlocatie extra 

met 1 kern ter plaatse van de naad.

Voor elke 5000 m2  één boorlocatie extra 

met 2 kernen waarvan één ter plaatse 

van de naad en 1 kern één meter naast 

de naad.

Bij twijfel of bij lokale afwijkingen zoals slecht verdichte plekken extra kernen boren.

Bij veel projecten moet het rioolstelsel waarop de verharding of vloer op aangesloten is ook voldoen aan de 

eisen voor vloeistofdichtheid zoals gesteld in CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2]. Dit is echter niet altijd het geval; het 

is afhankelijk van het gestelde in de Wm-vergunning of AmvB die voor de locatie van toepassing is. Bij nieuw-

bouw is het raadzaam het rioolstelsel te testen voordat de asfalteerwerkzaamheden plaatsvinden, bij voorkeur 

als de rioolsleuf nog open ligt. Bij keuring van het riool op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] worden de lei-

dingstrengen afzonderlijk beoordeeld van de putten, goten, kolken, afscheidingsinstallaties en dergelijke; het 

simpelweg volzetten met water van het gehele stelsel volstaat niet. 

Aangezien de beoordeling van de asfaltverharding visueel is moet het terrein vrij toegankelijk zijn. Bij nieuw-

bouw is dit vaak geen probleem; bij de keuring van in gebruik zijnde terreinen is veelal door opslag van stort-



 Handleiding - vloeistofdichte bitumineuze constructies  29

goed of door opgesteld materieel het zicht belemmerd. In overleg met de onafhankelijke inspecteur kan in een 

dergelijke geval gekozen worden voor een gefaseerde aanpak waarbij telkens een ander terreindeel inspecteer-

baar is. Een andere veelbelovende ontwikkeling is de inzet van geo-elektrische metingen waarbij het streven is 

opgeslagen stortgoed niet of slechts gedeeltelijk te verwijderen. Op basis van een aangebracht elektrisch poten-

tiaalverschil en het daarbij meten van optredende energieverliezen vindt de detectie van afwijkingen in de ver-

harding, zoals gaten en scheuren, plaats.

Kolk voor spuiten membraan beschermd om bitumen in put te voorkomen.
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7. contractvorming 

Vóór de start van de aanlegwerkzaamheden van een vloeistofdichte voorziening moet het (constructief) 

ontwerp zijn vastgelegd in een ontwerpnota. In dit document moet ten minste zijn vastgelegd:

- alle relevante gebruiksbelastingen (statisch, dynamisch, chemisch etc.);

- beschrijving dimensioneringsmethode(n) of wijze van aantonen geschiktheid verhardingsopbouw 

 voor het beoogde doel (referentie);

- uitgangspunten dimensionering;

- resultaten berekeningen en onderbouwing geschiktheid verharding;

- verklaringen/certificaten/bewijzen van oorsprong toegepaste verhardingsmaterialen;

- detaillering verharding.

In bijlage 1 van de BRL 2373, de nationale beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen van vloeistofdichte bodem-

beschermende voorzieningen, staat een checklist met punten die van invloed kunnen zijn op het ontwerp.

Om asfalt van goede kwaliteit te kunnen realiseren is een fundering met voldoende klankbodem gewenst. Deze 

fundering behoort dan ook deel uit te maken van het ontwerp.

Tevens moet er zorg voor worden gedragen dat de drooglegging van de verharding gewaarborgd is.

Om de functionaliteit van producten te kunnen garanderen hebben producenten voor hun producten vaak een 

‘producent eigen verklaring’ opgesteld. De eis dat aan de voorwaarden van deze verklaring wordt voldaan moet 

in het contract worden vastgelegd.

Bij toepassing van een laag asfaltbeton als onderdeel van de vloeistofdichte barrière in het asfaltpakket moet de 

geschiktheid van het asfaltmengsel voor deze functie worden aangetoond. Dit kan op basis van een type test 

van het mengsel. 

cE-MARkERING

Per 1 maart 2008 moet asfalt worden geleverd met CE-markering. Dit houdt in dat de samenstelling van het 

asfalt moet voldoen aan de Europese norm, dat de eigenschappen van het asfalt moeten zijn bepaald volgens 

de daarvoor geldende normen en dat het asfalt volgens een beheerst proces moet worden geproduceerd. Een 

asfaltmengsel kan volgens de Europese normen op basis van de samenstelling worden geclassificeerd als continu 

gegradeerd asfaltbeton of als discontinu gegradeerd asfalt. Continu gegradeerd asfaltbeton wordt in Nederland 

beoordeeld op de functionele materiaaleigenschappen stijfheid, vermoeiing en weerstand tegen permanente 

vervorming. Van discontinu gegradeerd asfalt, waartoe steenmastiekasfalt en ZOAB behoren, wordt alleen de 

samenstelling beoordeeld. Uitgangspunt van de CE-markering voor asfalt is dat zolang een asfaltmengsel, bin-

nen de specifieke toleranties voor afwijkingen in bouwstoffen en samenstelling, aan een bepaalde specificatie 

voldoet, ervan uit mag worden gegaan dat het mengsel over de materiaaleigenschappen behorende bij die 

mengselspecificatie beschikt. De mechanische eigenschappen als bepaald in het laboratorium zijn na verwerking 

in principe te bereiken.
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Voor de beoordeling van de geschiktheid van mengsels voor toepassing in een vloeistofdichte laag wordt aange-

sloten bij de systematiek van de CE-markering voor asfalt. Een mengsel dat in de afsluitende laag wordt toege-

past, ongeacht of het nu om een continu of een discontinu gegradeerd mengsel gaat, moet volgens de functio-

nele route van de Europese normen worden beoordeeld. 

In aanvulling op de Europese normen voor asfalt moet ook de vloeistofdichtheid van het mengsel worden 

beoordeeld op proefstukken die verkregen zijn uit asfaltplaten gemaakt overeenkomstig NEN-EN 12697-33. Voor 

de beoordeling van de vloeistofdichtheid kunnen er ook kernen uit bestaande constructies worden geboord. 

Met de gyrator vervaardigde proefstukken of Marshall-tabletten zijn niet geschikt voor beoordeling van de 

vloeistofdichtheid.

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende middelen worden ingezet voor nader onderzoek:

- bepaling van de holle ruimte, maximaal 3 % bepaald volgens NEN-EN 12697-8;

- permeatie-metingen [9], waarbij geen doorslag van vloeistoffen plaats mag vinden;

- absorptieproeven op de asfaltkern [8], waarbij geen doorslag van vloeistoffen mag optreden;

- doorlatendsheidsmetingen (k-waarde), waarbij geen doorslag van vloeistoffen plaats mag vinden, 

  dit betekent in feite dat de k-waarde nul is. 

De resultaten behoren in een producent eigen verklaring te worden opgenomen.

Als de vloeistofdichte verhardingsconstructie gedimensioneerd is op basis van gangbare ontwerpmethodieken, 

en er worden asfaltmengsels in toegepast waarvan is aangetoond dat die in potentie vloeistofdicht zijn, dan 

moet na aanleg nog worden vastgesteld dat verwerking van het asfalt op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. 

Dit houdt in dat gecontroleerd moet worden of de laagdikte(n), holle ruimte en/of verdichtingsgraad aan de 

eisen voldoen. 

Als bij een nieuw aangelegde voorziening ten behoeve van de vloeistofdichtheid een asfaltmengsel is toegepast 

waarvoor geen type test met beoordeling van de vloeistofdichtheid beschikbaar is, dan wordt voor de bepaling 

van de vloeistofdichtheid van het asfaltpakket aangesloten op hetgeen is beschreven in paragraaf 6.2 

‘Bestaande voorziening’. De situatie is dan in feite identiek aan de keuring van bestaande voorzieningen.

Moeten er voor de aan te leggen vloeistofdichte verharding (langdurige) garanties worden afgegeven dan is het 

belangrijk om na te gaan welke garanties het betreft. Gaat het bijvoorbeeld over garanties voor alle functies 

van de voorziening (bijvoorbeeld vloeistofdichtheid voor alle stoffen, bestandheid tegen statische en dynamische 

belastingen etc.) of slechts om een aantal specifieke eigenschappen of functies van de verharding. Alle gegaran-

deerde onderdelen en functies moeten in de ontwerpnota zijn vastgelegd, inclusief de berekeningen en/of de 

onderbouwingen waaruit blijkt dat de garanties ook waar te maken zijn. Er moet in de bijbehorende contract-

stukken dan ook eenduidig beschreven zijn wat er gegarandeerd is en wat niet.

In het contract kan ook een eindinspectie voor het verstrijken van de garantietermijn door een onafhankelijke 

deskundige worden opgenomen. 
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8. beheer, onderhoud en gebruik 

De inspectie van een vloeistofdichte verharding en de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is een momentop-

name. Helaas heeft dit in de praktijk tot de nodige misverstanden geleid, doordat de gedachtefout werd 

gemaakt dat de Verklaring ook een garantie is voor het functioneren van een voorziening bij gebruik. Het ont-

werp, waarbij onderhoud van de voorziening een niet te vergeten aspect is, is een samenspel tussen de 

opdrachtgever, de ontwerper en de aannemer. De inspecteur is niet betrokken bij het maken van keuzes daarin. 

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening heeft over het algemeen een geldigheid van 6 jaar. De eigenaar of 

beheerder moet zelf tussentijds zogenaamde bedrijfsinterne controles uitvoeren. Met een checklist die in het 

inspectierapport is opgenomen, beoordeelt de eigenaar of beheerder veelal met een frequentie van één keer 

per jaar de voorziening visueel, waarna geconstateerde gebreken direct moeten worden hersteld. Het is vanwe-

ge de aantoonbaarheid raadzaam dit bij te houden in een milieulogboek. Natuurlijk is het ook mogelijk een 

dergelijke bedrijfsinterne controle uit te besteden aan een inspectiebureau. 

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening verliest haar geldigheid als er niet aantoonbaar een bedrijfsinterne 

controle is uitgevoerd of wanneer er belangrijke aanpassingen aan de voorziening zijn doorgevoerd, zoals uit-

breiding of reconstructie. Ook kunnen er zich specifieke omstandigheden voordoen die zijn beschreven in de 

van toepassing zijnde Wm-vergunning of AmvB waardoor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening haar gel-

digheid verliest, bijvoorbeeld na optreden van een calamiteit. Tevens verliest de verklaring haar geldigheid als 

het gebruik verandert. Bijvoorbeeld bij verandering van de bedrijfsmatige activiteiten met andere belastingen. 

Daarbij kan worden gedacht aan:

-  mechanische belastingen (inzet ander materieel, plaatsing zware lasten) 

-  chemische belastingen (lekken van olie, vetten) 

-  biologische belastingen (niet voorziene gistingsprocessen)

-  thermische belastingen (composteren)

Uit de beoordeling door de onafhankelijke inspecteur op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 [2] of bij het uitvoe-

ren van een bedrijfsinterne controle kan naar voren komen dat de voorziening gebreken vertoont, waardoor de 

vloeistofdichtheid in het geding is. 

De eigenaar of beheerder van de voorziening is verantwoordelijk voor herstel en moet daartoe het initiatief 

nemen. 
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Milieustraat in Bergen op Zoom.

Cronifer Moerdijk.
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Milieustraat in Zaltbommel.

Warm gespoten bitumineus membraan afgestrooid.
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9. tot slot 

Het product asfalt kent vele voordelen als het gaat om de toepassing in vloeistofdichte voorzieningen. Allereerst 

natuurlijk omdat het product zo kan worden samengesteld dat het vloeistofdicht is. Verder is het ook over grote 

oppervlakken voegloos, dus als één aaneengesloten vlak aan te brengen. Bij een uitvoering in banen liggen de 

naden bij juiste uitvoering ver van elkaar waardoor de vloeistofdichtheid wordt verzekerd. 

Bitumineuze membranen zijn in principe vloeistofdicht en zijn daarom bij uitstek geschikt om in een draagcon-

structie van asfalt in te bouwen. Vooral bij aansluitingen, naden en overgangen zijn de membranen onmisbaar. 

Maar ook lenen ze zich voor complete afdichting van het totale oppervlak.

Asfalt is hard maar toch flexibel genoeg om zettingen te volgen. Asfalt is resistent tegen veel stoffen maar lang-

durige inwerking van bijvoorbeeld aardolieproducten moet worden voorkomen.

Asfaltconstructies zijn snel aan te brengen en direct na aanleg te belasten. Onderhoud is relatief eenvoudig en 

het moment van onderhoudsmaatregelen tekent zich ruim van te voren aan. Reparaties na calamiteiten zijn 

eveneens snel en eenvoudig uit te voeren. 

De gunstige prijs (kosten aanleg en beheer) en de hoge kwaliteit maakt dat een asfaltconstructie een uitsteken-

de keus is voor een vloeistofdichte voorziening.

Wordt bij de voorbereidingen, de realisatie en het beheer deze handleiding gevolgd, dan zijn de opstellers er 

van overtuigd dat de constructie vele jaren kan functioneren. Wijzigingen in beleid of gebruik zijn via eenvoudi-

ge aanpassingen te volgen waardoor de voorziening ook in de verre toekomst aan de dan geldende eisen kan 

voldoen.

Er is voor asfalt in de bodembescherming dan ook een belangrijke rol weggelegd.
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bijlage 1

Werkinstructie 
Aanbrengen van een warm gespoten bitumineus membraan voor vloeistofdichte asfaltverhardingen.

ONtWERP EN VOORBEREIDING

■  De constructieopbouw moet zijn afgestemd op het gebruik. 

■  Het membraan bij voorkeur niet direct onder de deklaag aanbrengen. 

■  Overlagen met voldoende asfalt, minimaal 40 mm.

■  Vaststellen van het type membraan, bitumen specificaties en hoeveelheden te spuiten product(en) 

 en afstrooimateriaal op basis van richtlijnen van de leverancier. 

■  De constructieopbouw, de datum en het tijdstip van aanbrengen communiceren met de 

 onafhankelijke deskundig inspecteur die de vloeistofdichtheid van de voorziening controleert.

■  Bij aanleg onder winterse omstandigheden in het voortraject overleg voeren met de leverancier. 

ONDERGROND

■  De ondergrond moet absoluut schoon en volledig droog zijn.

■  Het membraan aanbrengen op een vlak oppervlak. Gaten, scheuren en andere onregelmatigheden 

 vooraf repareren, zo nodig een uitvullaag van asfalt aanbrengen.

■  De ondergrond zo nodig vooraf reinigen met een wegdekreiniger.

■  Op betonoppervlakken in overleg met de leverancier zo nodig een primer aanbrengen.

■  Bij ondergrond anders dan asfalt of beton vooraf overleg met leverancier.

sPuItEN BItuMINEus MEMBRAAN

■  Op locatie checken of aan alle uitgangspunten als genoemd onder ‘ontwerp en voorbereiding’ en 

 ‘ondergrond’ is voldaan.

■  Handwerk zoveel mogelijk voorkomen.

■  Sproei het voorgeschreven product met bijbehorende hoeveelheid, als bepaald tijdens het ontwerp en 

 de voorbereiding op basis van de richtlijnen van de leverancier. Bij afwijkingen tijdens de uitvoering in  

 samenspraak met de aannemer contact opnemen met de leverancier.

■  Als er een sproeirapport is geëist, dit opstellen en aan de opdrachtgever overhandigen.

AfstROOIEN

■  Het bindmiddel zo snel mogelijk na het sproeien afstrooien met steenslag, nadat het membraan de 

 eerste besterving 1) heeft gehad.

■  Het afstrooien moet vakkundig geschieden en wel zo dat de helft van het oppervlak bedekt wordt 

 met steenslag. Dit komt bij toepassing van steenslag 4/8 neer op ± 5 kg/m2, bij steenslag 8/11 op ± 6 kg/m2. 

■  Bij stilstand van de strooiwagens niet aan het stuurwiel draaien.

■  Om aankleven te voorkomen water met zeepsop of een ander daartoe geschikt antikleefmiddel 

 (geen gasolie) aanbrengen op de banden van de strooiauto’s.

■  Rondom putten en aansluitingen afstrooimateriaal handmatig verspreiden.

1  Het besterven van een warm gespoten bitumineus membraan is het proces waarbij onder invloed van afkoeling de molecu-

len in het bitumen hun definitieve positie innemen. In de praktijk wordt gehanteerd dat een eerste besterving is opgetre-

den als een hand steenslag over het membraan wordt gegooid en de stenen blijven doorrollen en niet blijven plakken. Het 

membraan is in ieder geval volledig bestorven als het een nacht heeft overgelegen, afhankelijk van de weersomstandighe-

den kan dit al eerder het geval zijn.
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NA AANBRENGEN BItuMINEus MEMBRAAN

■  Behalve de asfaltaanvoer geen verkeer toelaten voordat het membraan is overlaagd met asfalt.

■  Nadat het membraan is afgekoeld en volledig is bestorven 1) (bij voorkeur pas na een nacht), 

 overtollig afstrooimateriaal verwijderen door zuigen (niet vegen met veegwagen!).

AsfALtVERWERkING

■  Het is absoluut verboden om voor het asfalteren een kleeflaag aan te brengen.

■  Asfalttransporten altijd in directe lijnen naar de asfaltmachine laten rijden; het keren van voertuigen is 

 ten strengste verboden.

■  De maximale snelheid van de afwerkmachine zo instellen dat er geen schade ontstaat aan het membraan.  

 Schranken van de machine zoveel mogelijk voorkomen.

■  Om aanklevingsproblemen te voorkomen moeten de rupsen en banden van het asfalterings- en transport-

 materieel worden voorzien van water met zeepsop of een ander daartoe geschikt antikleefmiddel (geen 

 gasolie).

■  Als er ondanks de voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltoverlaag toch 

 kleine beschadigingen ontstaan, deze direct herstellen. Bijvoorbeeld met bitumenemulsie of door het 

 membraan dicht te vloeien met een brander.

■  De walsen moeten langzaam rijden, plotselinge stops zoveel mogelijk voorkomen en, indien mogelijk, 

 uitrijden over een aangrenzende koude baan.

1  Het besterven van een warm gespoten bitumineus membraan is het proces waarbij onder invloed van afkoeling de molecu-

len in het bitumen hun definitieve positie innemen. In de praktijk wordt gehanteerd dat een eerste besterving is opgetre-

den als een hand steenslag over het membraan wordt gegooid en de stenen blijven doorrollen en niet blijven plakken. Het 

membraan is in ieder geval volledig bestorven als het een nacht heeft overgelegen, afhankelijk van de weersomstandighe-

den kan dit al eerder het geval zijn.
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bijlage 2

Werkinstructie 
Aanbrengen van een gespoten bitumineus membraan op emulsiebasis voor vloeistofdichte 

asfaltverhardingen 

ONtWERP EN VOORBEREIDING

■  De constructieopbouw moet zijn afgestemd op het gebruik. 

■  Het membraan bij voorkeur niet direct onder de deklaag aanbrengen. 

■  Overlagen met voldoende asfalt, minimaal 40 mm.

■  Vaststellen van type membraan, bitumen specificaties en hoeveelheden te spuiten product(en) en 

 afstrooimateriaal op basis van richtlijnen van de leverancier. Een membraan op basis van bitumenemulsie 

 moet altijd in twee lagen worden aangebracht. 

■  De constructieopbouw, de datum en het tijdstip van aanbrengen communiceren met de onafhankelijke 

 deskundig inspecteur die de vloeistofdichtheid van de voorziening controleert.

■  Bij aanleg onder winterse omstandigheden in het voortraject overleg voeren met de leverancier. 

ONDERGROND

■  De ondergrond moet absoluut schoon zijn, bij bitumenemulsie mag er geen zichtbaar water op de 

 ondergrond staan. 

■  Het membraan aanbrengen op een vlak oppervlak. Gaten, scheuren en andere onregelmatigheden 

 vooraf repareren, zo nodig een uitvullaag van asfalt aanbrengen.

■  De ondergrond zo nodig vooraf reinigen met een wegdekreiniger.

■  Bij ondergrond anders dan asfalt of beton vooraf overleg met leverancier.

sPuItEN BItuMINEus MEMBRAAN

■  Op locatie checken of aan alle uitgangspunten als genoemd onder ‘ontwerp en voorbereiding’ en 

 ‘ondergrond’ is voldaan.

■  Handwerk zoveel mogelijk voorkomen.

■  Sproei het voorgeschreven product met bijbehorende hoeveelheid, als bepaald tijdens het ontwerp en 

 de voorbereiding op basis van de richtlijnen van de leverancier. Bij afwijkingen tijdens de uitvoering in 

 samenspraak met de aannemer contact opnemen met de leverancier.

■  Als er een sproeirapport is geëist, dit opstellen en aan de opdrachtgever overhandigen.

AfstROOIEN

■  De bitumenemulsie zo snel mogelijk na het sproeien afstrooien met steenslag.

■  Het afstrooien moet vakkundig geschieden, per laag ± 5 à 6 kg/m2 steenslag 2/6.

■  Bij stilstand van de strooiwagens niet aan het stuurwiel draaien.

■  Om aankleven te voorkomen water met zeepsop of een ander daartoe geschikt antikleefmiddel 

 (geen gasolie) aanbrengen op de banden van de strooiauto’s.

■  De tweede laag van het membraan na het afstrooien aanwalsen. 
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NA AANBRENGEN BItuMINEus MEMBRAAN

■  Behalve de asfaltaanvoer geen verkeer toelaten voordat het membraan is overlaagd met asfalt.

■  Nadat de emulsie volledig is omgeslagen (bij voorkeur pas na een nacht) overtollig afstrooimateriaal 

 verwijderen door zuigen (niet vegen met veegwagen!).

AsfALtVERWERkING

■  Het is absoluut verboden om voor het asfalteren een kleeflaag aan te brengen.

■  Asfalttransporten altijd in directe lijnen naar de asfaltmachine laten rijden; het keren van voertuigen 

 is ten strengste verboden.

■  De maximale snelheid van de afwerkmachine zodanig instellen dat er geen schade ontstaat aan het 

 membraan. Schranken van de machine zoveel mogelijk voorkomen.

■  Om aanklevingsproblemen te voorkomen moeten de rupsen en banden van het asfalterings- en transport-

 materieel worden voorzien van water met zeepsop of een ander daartoe geschikt antikleefmiddel (geen 

 gasolie).

■  Als er ondanks de voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltoverlaag toch 

 kleine beschadigingen ontstaan, deze direct herstellen. Bijvoorbeeld met bitumenemulsie of door het 

 membraan dicht te vloeien met een brander.

■  De walsen moeten langzaam rijden, plotselinge stops zoveel mogelijk voorkomen en, indien mogelijk, 

 uitrijden over een aangrenzende koude baan.
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