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De publicaties over onderhoudstechnieken van VBW-Asfalt hebben altijd 
sterk in de belangstelling gestaan. Mede vanwege het praktische 
karakter. Bij de voorbereiding op deze uitgave is de brede samenhang 
van het totale wegbeheer betrokken: vanaf de visuele inspectie tot en 
met de uitvoering van de onderhoudsmaatregelen. Daarin is ook de 
economische waarde van de wegverharding in al zijn vormen beoordeeld.
Nagegaan is welke meerwaarde deze publicatie kan hebben ten opzichte 
van andere uitgaven. Daaruit bleek dat er vooral behoefte is aan praktische 
informatie over de uitvoering van onderhoud en reparaties.
Vanuit deze gedachten is besloten aan te sluiten op het dagelijkse 
gebruik van termen en eenheden. In enkele gevallen zijn ook begrippen 
die formeel wellicht achterhaald zijn toch gebruikt om aan te sluiten op 
de praktijk.

Enig begrip over de achtergronden van schade ontwikkeling is noodzake-
lijk om de te nemen onderhoudsmaatregelen te kiezen. Voordat de 
oorzaak is achterhaald is het niet mogelijk de juiste onderhoudsmaatregel 
te kiezen. Uiteraard is het ontstaan van een calamiteit daarop een 
uitzondering. Dan moet per direct actie worden ondernomen.

Alhoewel deze uitgave in eerste instantie is opgezet om de uitvoering van 
reparaties te beschrijven, is er ook enige aandacht besteed aan het 
preventief onderhoud. Het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ 
gaat zeker bij het onderhoud in de wegenbouw op. Al vele studies 
hebben uitgewezen dat een adequaat onderhouden wegennet vele malen 
goedkoper is dan pas ingrijpen op het moment dat schade wordt 
geconstateerd.

Het belang van een goede uitvoering van onderhoud en reparatie mag 
niet worden onderschat. Het lijkt vaak zo eenvoudig maar alle aspecten 
van wegbouwkunde komen aan de orde. Filmbeelden zijn uitermate 
geschikt om de onderhoudsmaatregelen duidelijk te maken. 
Deze uitgave bestaat daarom uit twee delen: een gedrukte versie van de 
tekst en een DVD met de film ‘Kleinschalig onderhoud’. Op de DVD staan 
ook foto’s en filmfragmenten die te gebruiken zijn in bijvoorbeeld een 
PowerPoint-presentatie.

Met deze uitgave verwacht VBW-Asfalt een bijdrage te leveren aan de 
verhoging van de kwaliteit van het wegennet. 

VBW-Asfalt
Breukelen, september 2005
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1 Inleiding
Nederland beschikt over een kostbaar wegennet dat 
voor een groot deel met asfalt is gebouwd. Met asfalt 
kunnen duurzame wegconstructies worden gemaakt. 
Geen enkele constructie kan echter voor onbeperkte 
tijd onderhoudsvrij worden gebouwd. Dat geldt ook 
voor een wegconstructie. Door het gebruik, maar ook 
door invloeden van weer en wind, treden slijtage en 
aantasting van het asfalt op. Er ontstaan schades. 
Regelmatig onderhoud is daarom voorwaarde voor de 
veiligheid, het rijcomfort en een langere levensduur 
van de weg.

Volgens de Wegenwet is het Rijk, de provincie, de 
gemeente en het waterschap verplicht een weg te 
onderhouden, wanneer dat openbare lichaam die tot 
openbaren weg heeft bestemd. In het Burgerlijk 
Wetboek is ten aanzien van de aansprakelijkheid 
vastgelegd dat het overheidslichaam moet zorgen dat 
de weg in goede staat verkeert. Onder goede staat 
wordt begrepen dat wordt voldaan aan de eisen die men 
daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. 

Het economische belang van een weg is groot. De 
directe investeringskosten zijn goed vast te stellen. 
Ook de kosten van het onderhoud zijn eenvoudig te 
bepalen. Uit de pogingen is wel gebleken dat de 
kosten van aanleg en onderhoud slechts een fractie 
zijn van de gebruikskosten. De wegbeheerder is 
daarom ook de beheerder van de portemonnee van de 
gebruikers. Van de wegbeheerder mag worden verlangd 
dat hij als goed rentmeester dit kapitaal beheert. 

Om die taak te vervullen maakt de wegbeheerder 
gebruik van een systeem. Hierin zijn technieken 
opgenomen om schades aan wegen vast te stellen. 
Dat zijn meestal onderhoudsinspecties en metingen 
aan de weg die door deskundigen worden uitgevoerd. 
Deze leggen aard, omvang, oorzaak en verwachte 
ontwikkeling van schades vast. Vervolgens wordt 
bepaald welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Het zijn tenslotte de medewerkers van de 
aannemer die met hun vakkennis het onderhouds- en 
reparatiewerk aan de weg uitvoeren. Het reparen van 
asfalt is vaak nog een ambachtelijke werkzaamheid, 
waarvoor vakmanschap een eerste vereiste is. 
Vakmanschap is meesterschap, dat geldt ook hier. De 
resultaten worden dan ook sterk bepaald door de 
kundigheid en nauwgezetheid waarmee het onder-
houdswerk wordt uitgevoerd. 

Door krapper wordende budgetten, het schaarser 
worden van primaire grondstoffen, maar ook om de 

verkeershinder bij werk aan de weg terug te dringen, 
zijn hoogwaardige en snelle onderhoudstechnieken 
belangrijk. De ontwikkelingen in het wegonderhoud 
zijn dan ook gericht op effectieve bestrijding van 
opgetreden schade. Daarbij worden hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de 
reparaties. Een gerichte bestrijding van een schade-
beeld vraagt vaak om een specifieke onderhoudsmaat-
regel. In de praktijk zal het echter vaak gaan om een 
combinatie van meerdere schadebeelden. Er moet dan 
een onderhoudsmaatregel worden gekozen die 
meerdere schadebeelden opheft. Uitgangspunt is de 
keuze voor een maatregel met een zo hoog mogelijk 
rendement. Dus de laagste kosten bij een zo lang 
mogelijk gebruik.

Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt, als samenvatting, een 
overzicht van onderhouds- en reparatietechnieken 
gegeven. Omdat een reparatietechniek niet los kan 
worden gezien van de oorzaak van een schade, wordt 
in hoofdstuk drie eerst aandacht besteed aan de 
verschillende soorten schade en schadebeelden. 
Hierbij is aangesloten op de Schadecatalogus Visuele 
Inspectie, Publicatie 146b van CROW. Dit geeft inzicht 
in het waarom en de keuze van een bepaalde reparatie-
techniek. Vervolgens wordt in de hoofdstukken vier 
tot en met acht dieper op de schadebeelden ingegaan 
en worden de gangbare reparatietechnieken behandeld. 
De publicatie geeft daarna in de hoofdstukken 9 tot 
en met 19 uitgebreidere informatie over bepaalde 
onderhouds- en reparatietechnieken. Naast een 
beschrijving van te gebruiken materieel en materialen, 
wordt ook aandacht geschonken aan uitvoerings-
aspecten die voor kwaliteit en duurzaamheid van 
belang zijn.  
De publicatie is vooral bedoeld voor diegenen die het 
onderhouds- en reparatiewerk aan de wegen voorbe-
reiden en uitvoeren.
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2 Overzicht technieken
Er bestaan een groot aantal onderhouds- en reparatietechnieken.  

Tabel 2 geeft als samenvatting een overzicht van gangbare technieken 

voor een bepaald schadebeeld. In de navolgende hoofdstukken is een 

aantal van deze technieken meer in detail toegelicht.

  Schadebeeld Onderhoudstechniek Toelichting / opmerking

  Rafeling Slembehandeling Bij geringe rafeling en scheuren;   
    handmatig of machinaal uit  
    te voeren

   Oppervlakbehandeling Meest geschikt; handmatig of  
    machinaal uit te voeren, ‘patch- 
    matic unit’ (postzegelmachine)  
    leidt tot onrustig wegbeeld

   Emulsieasfaltbeton Ook in combinatie met  
    spoorvorming

   Bakfrezen en inlage Bij ernstige rafeling

   Frezen en nieuwe deklaag Als oppervlakbehandeling niet  
    zinvol is, b.v. bij wringend verkeer

  Stroefheid Frezen en nieuwe deklaag Vervanging deklaag

   Oppervlakbehandeling Handmatig of machinaal

   Emulsieasfaltbeton Na circa 30 min. te berijden

   Mechanisch ruw maken Hameren, stralen, diamant slijpen

   Dunne deklaag Warm

  Vet Oppervlakbehandeling Hoeveelheid bindmiddel kritisch

   Instrooien met verhitte steenslag  
   of scherp zand 

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat pas na 
grondige beoordeling van de oorzaak van een schade 
een maatregel kan worden gekozen. 

Voorbereiding is het halve werk. Bij onderhoud en 
reparatie moeten uiteraard vooraf maatregelen 
worden genomen om de veiligheid van de mensen te 
verzekeren. Afzettingen zijn van het grootste belang. 

Ook de maatregelen moeten goed worden voorbereid. 
Allereerst van een optimaal resultaat te bereiken. Dat 
vereist bijna altijd het schoonmaken. Dat de juiste 
materialen (kwaliteit en hoeveelheden) vereist zijn, 
spreekt voor zich. Aanwezigheid van vakmanschap bij 
de uitvoering is een absolute voorwaarde.

 Tabel 2-1 Overzicht onderhoudstechnieken voor schadebeeld textuur 
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 Tabel 2-2 Overzicht onderhoudstechnieken voor schadebeeld vlakheid

Rafeling ZOAB Vet oppervlakStroefheidsmeting

  Schadebeeld Onderhoudstechniek Toelichting / opmerking

  Langsonvlakheid Vlakfrezen Hoge kanten frezen, waardoor  
  (spoorvorming)  spoordiepte geringer wordt  
    (tijdelijke maatregel)

   Sporen vullen  Warm of koud
    (emulsieasfaltbeton)

   Bakfrezen / inlage Vervormde lagen wegfrezen en  
    aanvullen met nieuw asfalt

  Dwarsonvlakheid Bakfrezen / inlage Vervormde lagen wegfrezen en  
  (ribbelvorming)  aanvullen met nieuw asfalt

   Bakfrezen / combinatiedeklaag Kwaliteit onderliggende lagen  
    beoordelen op stabiliteit

  Oneffenheden Vlakfrezen
 
   Uitvullen
 
   Uitvullen en overlagen
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  Schadebeeld Onderhoudstechniek Toelichting / opmerking

  Lassen Voegvulling Schoon en droog blazen en vullen  
    met voegvullingsmassa; bij brede  
    lassen rugvulling gebruiken

  Scheurvorming Emulsiebehandeling Scheurwijdte tot 3 mm
  tot 3 mm 
   Oppervlakbehandeling Scheurwijdte tot 3 mm

   Slembehandeling Bij haarscheuren

   Scheuren vullen Scheur goed schoon en droog  
    blazen; zonodig opzagen; vullen  
    met voegvulmassa; bij brede  
    scheur (> 30 mm) kan ook  
    gietasfalt worden gebruikt

   Dunne deklaag Zonodig scheurremmende  
    maatregel toepassen, b.v.  
    asfaltwapening, vliezen of een sami

   Bakfrezen / inlage Tot oorspronkelijke  
    constructiehoogte

   Bakfrezen / inlage / overlagen Vergroot constructiehoogte

   Overlagen/ versterkingslaag Vergroot constructiehoogte

  Scheurvorming  Bakfrezen / inlage Tot oorspronkelijke  
  meer dan 3 mm  constructiehoogte

   Bakfrezen / inlage / overlagen Vergroot constructiehoogte
 
   Overlagen/ versterkingslaag Vergroot constructiehoogte;  
    eventueel wapening of een sami
 
   Reconstructie Nieuwe asfaltverharding;  
    eventueel ook nieuwe fundering

 Tabel 2-3 Overzicht onderhoudstechnieken voor schadebeeld samenhang

Naad ScheurSpoorvorming
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  Schadebeeld Onderhoudstechniek Toelichting / opmerking

  Kantstrook  
  
  Randschade Frezen en nieuw asfalt  Zonodig extra funderingsbreedte

   Verbredingsconstructie Zonodig ook verbetering dieper in  
    de constructie

   Grasbetonstenen of bermasfalt Als verbreding niet mogelijk is

  Schadebeeld Onderhoudstechniek Toelichting / opmerking

  Gaten Vullen met koud asfalt  Zonodig gat ophakken; goed  
   of reparatiemortel schoon en droog maken; primer  
    gebruiken voor hechting

   Vierkant uitzagen en aanvullen  Goed schoon en droog maken;   
   met warm asfalt of gietasfalt primer gebruiken voor hechting;  
    voor naadafdichting zonodig  
    bitumenstrip gebruiken

  Reflectiescheuren Frezen, uithakken fundering Nieuw funderingsmateriaal 
   Funderingmateriaal en warm asfalt vormt dilatatievoeg

  Nazakken grondwerk Uithakken en opnieuw opbouwen
  sleufvulling 
 
  Nazakken grondwerk Beperkt: aanvullen met warm asfalt
  aansluiting kunstwerk  
   Groot: Vervangen constructie  

 Tabel 2-4 Overzicht onderhoudstechnieken voor schadebeeld kantstrook

 Tabel 2-5 Overzicht onderhoudstechnieken voor schadebeeld diversen

Randschade DwarsscheurGat
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3 Schade aan asfaltverhardingen

3.1 Constructieve en niet-constructieve schade

Het is voor de keuze van de beste reparatie belangrijk 
onderscheid te maken tussen constructieve en niet-
constructieve schade.

Constructieve schade
Wanneer een voertuig over de weg rijdt oefenen de 
wielen krachten uit op de wegconstructie. Onderin de 
asfaltverharding treden daarbij - in het horizontale 
vlak - vooral trekkrachten op. Deze krachten variëren 
voortdurend in grootte. Op de lange duur is het asfalt 
niet meer in staat voldoende weerstand tegen deze 
krachtswerkingen te bieden en begint te scheuren. Dit 
verschijnsel wordt vermoeiing genoemd. De scheuren 
groeien naar boven. Als de scheuren aan het oppervlak 
zichtbaar worden is er meestal sprake van ‘door en 
door’ schade. Constructieve schade ontwikkelt zich 
dus van onderuit de constructie en ondermijnt het 
draagvermogen. Deze schade treedt in hoofdzaak in 
de zwaarst belaste rijsporen op, met als kenmerken 
grillig verlopende langsscheuren. Omdat het draag-
vermogen in belangrijke mate de levensduur van de 
weg bepaalt, is dit een ernstige vorm van schade. 

Niet-constructieve schade
Niet constructieve schade is vooral gekoppeld aan 
functionele eigenschappen aan het oppervlak van de 
asfaltverharding. Het gaat daarbij om te lage stroef-
heid, oneffenheden (spoor- en ribbelvorming), plaatse-
lijke gaten en rafeling die de veiligheid en het rijcom-
fort verminderen. Door de krachtswerkingen in het 
contactvlak van band en wegdek treedt ook bovenin 
het asfalt door vermoeiing scheurvorming op. In de 
scheuren dringt water dat het schadeproces versneld, 
vooral bij vorst-dooi cycli. 
Wanneer de hechting tussen het mineraal aggregaat 

Elk materiaal dat geregeld wordt blootgesteld aan (mechanische) 

belastingen loopt op termijn schade op. Asfalt vormt daarop geen 

uitzondering. De wiellasten van vooral het zware verkeer richten 

de meeste schade aan. Aanvankelijk is schade vaak nog nauwelijks 

zichtbaar, maar op den duur steeds beter met het oog waarneem-

baar. Ook klimatologische invloeden zoals hoge temperatuur, 

inwerking UV-straling, water en vorst-dooi wisselingen, spelen een 

rol bij het ontstaan van schade aan wegen. Als beginnende schade 

niet tijdig wordt gerepareerd, kunnen deze invloeden het schade-

proces sterk versnellen.

en het bitumen verloren gaat, treedt steenverlies op 
wat we aanduiden met de term rafeling. Dit schade-
beeld is meestal maatgevend bij oppervlakbehandelin-
gen en deklagen van zeer open asfaltbeton (ZOAB). 

Stroefheid, of beter gebrek aan stroefheid, behoort tot 
de niet-constructieve schade. De mate van stroefheid 
kan niet bij visuele inspectie worden vastgesteld. Het 
valt daarom buiten de schadebeelden volgens de 
inspectiemethodiek. Stroefheid is één van de belang-
rijkste wegoppervlakeigenschappen in relatie tot de 
verkeersveiligheid. Dat deze eigenschap niet visueel  
is vast te stellen maakt het gebrek aan stroefheid  
zo gevaarlijk.
De stroefheid van de weg kan door polijsting van de 
steen door de autobanden of door dichtrijden en 
vetslaan te laag worden. Bij remmen is dan de wrijving 
tussen band en wegdek onvoldoende en de remweg 
wordt langer. Een te lage stroefheid kan ook optreden 
na een lange periode van droogte door vervuiling van 
het wegdek. Bij steenrijke mengsels als steenmastie-
kasfalt (SMA) en ZOAB kan de stroefheid direct na 
aanleg onvoldoende zijn doordat de steenkorrels aan 
het oppervlak nog met een dun laagje bitumen zijn 
omhuld. De kans op ongelukken neemt daardoor toe.

3.2 Onderhoud

In grote lijn is dit te verdelen in klein onderhoud en 
groot onderhoud.

Klein onderhoud
In de CROW-systematiek voor wegbeheer wordt 
aanbevolen dat de wegbeheerder driemaal per jaar 
een klein-onderhoudsinspectie laat uitvoeren. 
Bijvoorbeeld eenmaal vóór de winter, eenmaal na de 
winter en aan het einde van de zomerperiode. Deze 
inspecties richten zich op een aantal zichtbare 
schades, zoals scheurvorming, gaten en oneffenhe-
den. Ze leiden tot reparatiemaatregelen die op korte 
termijn (in het lopende begrotingsjaar) moeten 
worden uitgevoerd. Het zijn onderhoudsmaatregelen 
die plaatselijk, over een beperkt gedeelte van het 
wegvak worden uitgevoerd. De maatregelen zijn voor 
een deel preventief bedoeld om de verharding in 
goede staat te houden. Het gaat veelal om het 
repareren van scheuren en gaten en het conserveren 
van de bovenkant van het asfalt. Het doel is de 
levensduur van de constructie te verlengen en de 
verkeersveiligheid te waarborgen. Ook ‘direct 
onderhoud’ valt hieronder. Dit is klein onderhoud dat 
om veiligheidsredenen onmiddellijk moet worden 
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3 Schade aan asfaltverhardingen

begin van rafeling, spoorvorming en nauwelijks 
zichtbare scheurtjes. De eerste tekenen van rafeling 
tonen zich vaak als een paar steentjes die op de 
wegmarkering of in de gootconstructie langs de weg 
liggen. Een begin van scheurvorming is het best te 
zien na een regenbui als het wegdek begint op te 
drogen. Er zit dan nog water in de scheurtjes, 
waardoor deze zich donker in het wegoppervlak 
aftekenen. Dit is bijvoorbeeld het moment waarop op 
secundaire wegen een oppervlakbehandeling het 
effectiefst kan worden toegepast. De verlenging van 
de levensduur is dan optimaal. Bij uitstel treedt al 
schade aan het wegdek op en neemt de kwaliteit en 
de restwaarde steeds sneller af. Het effect en de 
levensduur van de onderhoudsmaatregel wordt dan 
minder.

Er zijn uiteraard ook momenten aan te wijzen waarop 
(nood)reparatie direct moet worden uitgevoerd. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn als door een 
(verkeers)ongeval het wegdek ernstig is beschadigd. 
Ook kunnen er vloeistoffen op de weg zijn terechtge-
komen (olie of chemische stoffen) die het asfalt 
dreigen aan te tasten, of een direct gevaar opleveren 
voor de verkeersveiligheid (gladheid). 

3. 3 Schadegroepen

Binnen het CROW is een systematiek ontwikkeld 
waarbij schadegroepen worden onderscheiden, zoals 
weergegeven in tabel 3-1. Onder schade wordt 
verstaan een typerende vorm waarin schade aan een 
wegverharding aan de dag treedt (schadebeeld). Bij de 
inspectie wordt de ernst van de schade beoordeeld 
met L (lichte schade), M (matige schade) of E (ernstige 
schade). Om praktische redenen worden defecten aan 
de kantopsluiting, de afwatering, de berm en zetting 
ook als schade aangeduid. Defecten aan de kantop-
sluiting en berm kunnen groot effect hebben op de 
schadeontwikkeling midden op de weg. 

3.4 Toelichting op de schadebeelden

Schadegroep textuur
Rafeling is het verdwijnen van stenen met een 
doorsnede groter dan 2 mm uit het oppervlak. 
Rafeling treedt vaak op bij de aanzet van asfaltstro-
ken. Ook ter plaatste van dwars- en langslassen, bij 
scheurvorming en op plaatsen die lang nat blijven 

uitgevoerd, bijvoorbeeld het repareren van spontaan 
optredende verzakkingen en gaten of de dreigende 
aantasting van het asfalt door bijvoorbeeld chemische 
verontreiniging op de weg.

Groot onderhoud
Door inspectie- en meetresultaten te toetsen aan een 
richtlijn wordt bepaald of een wegvak aan groot 
onderhoud toe is. Wordt de richtlijn overschreden dan 
moet het onderhoud binnen één tot twee jaar worden 
uitgevoerd, omdat verder uitstel technisch niet 
acceptabel is. Als de richtlijn niet is overschreden kan 
het onderhoud verder in de toekomst worden 
gepland. Bij groot onderhoud gaat het om maatrege-
len die over een groot gedeelte van een wegvak 
planmatig worden uitgevoerd, met het doel de 
verharding weer aan de eisen en richtlijnen te laten 
voldoen. Het accent ligt hier op het weer in goede 
staat brengen van de verharding en/of het verbeteren 
daarvan in verband met veiligheid, draagkracht en 
comfort. 

Moment van onderhoud
Voor het bepalen van de beste onderhoudsmaatregel 
is het van belang om te weten welke schade maatge-
vend is: constructieve of niet-constructieve. Bij 
constructieve schade moet op korte termijn worden 
ingegrepen omdat anders de schade snel voort-
schrijdt. De aangetaste constructie wordt meestal 
geheel of gedeeltelijk weggefreesd en vervangen door 
een nieuwe laag. Bij niet-constructieve schade is een 
onderhoudsmaatregel niet altijd direct nodig, maar 
elk uitstel leidt tot sterkere toename van de schade en 
herstelkosten. Rafeling leidt niet direct tot construc-
tieve schade, maar bij ernstige rafeling is direct actie 
vereist omdat dit wel opgevolgd wordt door construc-
tieve schade. Scheuren aan het oppervlak, die zich 
beperken tot bovenin de laag, moeten worden 
gerepareerd om inwerking door water te voorkomen, 
maar de deklaag hoeft niet altijd volledig te worden 
vervangen. De onderhoudsmaatregel kan zich ook 
beperken tot een deel van een rijstrook. 

Het moment waarop wegonderhoud noodzakelijk 
wordt hangt ook af van factoren als veiligheid en 
beschikbare financiële middelen. Vanuit technische en 
economische overwegingen is het moment van actie 
aangebroken zodra er enige achteruitgang aan de 
kwaliteit van het wegoppervlak wordt waargenomen. 
Deze achteruitgang is bijvoorbeeld af te lezen aan het 

Rafeling heeft al tot een gat geleid SpoorvormingEinde constructieve levensduur
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(bijvoorbeeld onder bomen), maar vooral ook in de 
rijsporen. Er wordt onderscheid gemaakt in:
- rafeling van asfaltbetonmengsels (alle mengsels  
 uitgezonderd ZOAB)
- rafeling van oppervlakbehandelingen
- rafeling van zeer open asfaltbeton (ZOAB)

Bij rafeling van oppervlakbehandelingen raakt het 
steenslag los van het bindmiddel (rui). Hoewel het 
wegdek dan vaak een vettig aanzien krijgt door het 
blootliggende bindmiddel, is hier toch sprake van 
rafeling. Het open karakter van ZOAB maakt een 
eenduidige beoordeling van rafeling lastig.

Vet is het omhoog komen van het bitumen aan het 
wegoppervlak. Dit wordt vaak zichtbaar als een zwarte 
film (een bitumenspiegel). Het ‘vetslaan’ komt vooral 
voor bij asfalt met een (te) hoog bitumengehalte en op 
wegen met een oppervlakbehandeling. 

 Schadegroep vlakheid
Dwarsonvlakheid is de verticale vervorming van het 
dwarsprofiel van de verharding. Alleen vervormingen 
van het dwarsprofiel met een lengte van 5 meter en 
een aaneengesloten karakter worden genoteerd bij 
dwarsonvlakheid. Voorbeelden zijn de bekende 

spoorvorming, maar ook een sleuf in lengterichting 
door nazakken van een riolering. 
Oneffenheden zijn plaatselijk verticale vervormingen 
van de verharding, zowel in lengte- als in dwarsrichting. 

Schadegroep samenhang
Scheurvorming manifesteert zich vaak in de vorm van 
scheuren in lengterichting of scheuren in lengte- en 
dwarsrichting die onderling zijn verbonden en 
onregelmatige veelhoeken vormen. In dit laatste geval 
wordt van craquelé gesproken. Ook scheurstructuren 
met een ellips- of cirkelvorm, of scheurpatronen die 
reflecties zijn van een onderliggende verhardingslaag 
(bijvoorbeeld een oude klinkerverharding), behoren 
tot dit schadebeeld. De samenhang van asfalt gaat 
door de scheuren verloren. Soms ontstaan er tijdens 
het verdichten van asfalt walsscheuren. Deze 
(haar)scheuren vertonen veelal een patroon van korte 
lichte scheuren in dwarsrichting, maar behoren niet 
tot de schadegroep.

Schadegroep kantstrook
Randschade betreft schade van de vlakheid (dwarson-
vlakheid en oneffenheden) en samenhang (scheurvor-
ming) die voorkomt in een strook van 0,25 m vanaf de 
kant van de verharding. Kantopsluiting is schade aan 
de zijdelingse steun aan de rand van de verharding.

Schadegroep diversen
In de schade groep diversen vallen: 
Dwarsscheuren scheuren in de dwarsrichting van  
de verharding
Dwarslassen scheuren in dwarsrichting, ter hoogte 
van een aansluiting van opeenvolgende asfaltlagen
Langslassen scheuren in lengterichting ter plaatse van 
een aansluiting van twee asfaltlagen
Gaten het plaatselijk verdwenen zijn van asfalt uit het 
verhardingsoppervlak (ook een onvoldoende gevuld 
boorgat is een gat)
Afwatering de mate waarin (hemel)water van de 
verharding afvloeit
Berm de hoogteligging van de (onverharde)berm ten 
opzichte van de verharding en de toestand van de 
berm met betrekking tot vlakheid, berijdbaarheid  
en verweking
Zetting de (relatieve) hoogteligging van de weg ten 
opzichte van de omgeving

Kantstrookschade Verlies samenhang door scheurvorming Gat in de weg

 Tabel 3-1 Schadegroepen volgens CROW-systematiek Visuele Inspectie 

  Schadegroep Schadebeelden

  Textuur Rafeling
   Vet

  Vlakheid Dwarsonvlakheid
   Oneffenheden
 
  Samenhang Scheuren

  Kantstrook Randschade
   Kantopsluiting

  Diversen Dwarsscheuren / dwarslassen
   Langslassen
   Gaten
   Afwatering
   Berm
   Zetting
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4 Herstel van textuur

4.1 Rafeling

Rafeling bij asfaltmengsels
Rafeling begint meestal met verlies van fijne aggre-
gaatdeeltjes en/of mortel. Bij ZOAB en SMA de 
mastiek. Vervolgens verdwijnen de grovere aggre-
gaatdeeltjes (stenen) uit het oppervlak, waardoor 
uiteindelijk gaten in het wegoppervlak ontstaan. 

Rafeling ontstaat door onvoldoende hechting van het 
steenslag of aggregaat aan het bitumen. De oorzaak 
kan zijn gelegen in:
- het soort aggregaat
- onreinheid van het aggregaat
- nat oppervlak van het aggregaat bij het mengen in  
 de asfaltinstallatie
- niet voldoende bitumen
- de kwaliteit van het bitumen
- mechanische beschadiging  
 (bijvoorbeeld bij reparaties)
- de relatie bitumen-aggregaat (comptabiliteit)

Het ontstaan van rafeling wordt bevorderd door 
onvoldoende verdichting (te hoge holle ruimte) en 
ontmenging van het asfaltmengsel. Bij onvoldoende 
verdichting zal in de deklaag het bitumen sneller 
verouderen. Het ‘verhardt’ door toetreden van lucht 
(oxidatie), ultraviolette straling en invloed van vocht 

(stripping). Ook kunnen door binnendringend 
strooizout en de daardoor plaatselijk sterke afkoeling 
haarscheurtjes in de bitumenhuid ontstaan. Onvol-
doende verdichting kan het gevolg zijn van een te 
lage verwerkingstemperatuur van de asfaltspecie. 
Bijvoorbeeld door een te lage temperatuur in de 
asfaltmenginstallatie, warmteverlies tijdens het 
transport of te snelle afkoeling tijdens het walsen bij 
sterke wind of een onverwachte regenbui. Rafeling 
ontstaat vooral bij de aanzet van asfaltstroken en bij 
langs- en dwarslassen, waar de kans op plaatselijke 
ontmenging en lage temperatuur het grootst is. Een  
te hoge verwerkingstemperatuur van het asfalt is 
echter ook niet goed. Het bitumen oxideert dan 
sneller. Ook dan verhardt het en goede hechting is 
niet gewaarborgd, waardoor het risico van rafeling 
toeneemt. Weggedeelten die lang nat blijven, bijvoor-
beeld omdat ze in de schaduw liggen, lopen een 
grotere kans op rafeling.

Steenrijke deklaagmengsels, waarvan het bitumenge-
halte relatief laag is, hebben vaak een ‘schraal’ 
uiterlijk. Het lijkt er op dat het hele oppervlak rafeling 
vertoond, wat echter niet het geval hoeft te zijn. Wel 
leert de ervaring, dat bij deze mengsels de kans op 
rafeling groter is dan bij mengsels met meer mortel 
en een hoger bitumengehalte.
De oorzaak van rafeling bij oppervlakbehandelingen 
ligt meestal in de uitvoeringsfase. Daarbij is niet 
zozeer de wijze van uitvoering de oorzaak, maar de 
weersomstandigheden waaronder de oppervlakbehan-
deling is aangebracht. 

Onderhoudsmaatregelen bij rafeling
Er zijn bij rafeling verschillende onderhoudsmaatregelen 
mogelijk. De meest gangbare zijn: 
- Slembehandeling 
- Oppervlakbehandeling
- Emulsieasfaltbeton
- Micro-combi (Slijt-/slemlaag)
- Repaven
- Remix
- Dunne deklaag
- Bakfrezen en inlage

Rafeling bij ZOAB
Rafeling is één van de maatgevende criteria voor de 
levensduur van ZOAB. Herstel is nauwelijks mogelijk 
zonder de functionaliteit van het ZOAB geweld aan te 
doen. Vooral de randen van een reparatievak vertonen 
vaak voortijdige schade.
Vertraging van het optreden van de rafeling van ZOAB 

De stroefheid van de weg is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 

Onvoldoende stroefheid maakt de remweg langer en vergroot de 

kans op aanrijdingen. De stroefheid wordt bepaald door de textuur 

(ruwheid) van het wegoppervlak. Textuur wordt onderverdeeld in: 

- megatextuur: de oneffenheden van het wegoppervlak als geheel 

- macrotextuur: de oneffenheden tussen de korrels in de deklaag 

- microtextuur: de ruwheid van het oppervlak van de korrels zelf

De megatextuur is een gevolg van het aanbrengen van het asfalt. 

Veranderingen in de macro- en microtextuur worden het meest 

veroorzaakt door het verkeer en treden op in de vorm van: 

- rafeling en vetslaan 

- dichtrijden van het oppervlak 

- polijsting van het aggregaat

In dit hoofdstuk worden deze schades aan de weg en de daarvoor 

geschikte onderhoudstechnieken toegelicht.
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is mogelijk door het weer op peil brengen van de 
kwaliteit van het bindmiddel via sealen. Ook met het 
aanbrengen van een kleeflaagemulsie zijn goede 
resultaten bereikt om het bitumengehalte aan het 
oppervlak weer op peil te brengen. Dit zijn preven-
tieve onderhoudsmaatregelen.
Zodra er begin van rafeling optreedt kan door het 
aanbrengen van een speciaal ontwikkeld mengsel van 
emulsieasfaltbeton de levensduur worden verlengd.

4.2 Vet

 ‘Vet’ is het aan het oppervlak aanwezig zijn van 
bitumen, dat naar boven is gedrukt door de verkeers-
lasten. Vette oppervlakken brengen de veiligheid in 
gevaar doordat de stroefheid van de weg sterk 
verminderd. Er wordt wel over ‘bitu-planing’ gespro-
ken. Vetslaan wordt meestal veroorzaakt door de 
verkeersbelasting in combinatie met hoge temperatu-
ren van (overvuld) asfalt. Ook bij een oppervlakbehan-
deling kan vetslaan optreden bij een verkeerde keuze 
van materialen en aangebrachte hoeveelheden.

Vetslaan bij asfaltmengsel
Vetslaan kan voorkomen bij ‘overvulde’ asfaltmeng-
sels. Er is sprake van overvulling als het volume aan 
mastiek (bitumen + vulstof + zand) in het mengsel 
groter is dan de holle ruimte in de steenfractie. Er is 
dan teveel mastiek voor de beschikbare holle ruimte 
in het mengsel. Dat kan ook optreden bij sterke 
temperatuursverhoging van het asfalt door uitzetting 
van het bitumen (bitumen zet veel sterker uit dan het 
mineraal aggregaat). Voorbeelden van mengsels met 
kans op overvulling zijn steenmastiekasfalt, dunne 
deklagen en gietasfalt. Bij gietasfalt ligt dit voor de 
hand omdat hierin nagenoeg geen holle ruimte zit. 
Verbeteringen in het mengselontwerp van SMA 
hebben de problematiek van het vetslaan naar de 
historie verwezen.
Opgemerkt moet worden dat ook een te lage holle 
ruimte in dichtasfaltbeton tot overvulling en vetslaan 
kan leiden. Met name bij het te vroeg in gebruik 
nemen door het verkeer kan dit schadebeeld optreden.

Vetslaan van een oppervlakbehandeling
Het vetslaan van een oppervlakbehandeling kan 
optreden als een te grote hoeveelheid bindmiddel in 
relatie tot de hoeveelheid en gradering van de 
steenslag is gesproeid. Dit kan optreden als het 
volume van de oneffenheden (rafeling) aan het 
oppervlak minder is dan gedacht. Ook bij hoge tempe-
raturen bestaat de kans dat, ondanks een juiste 
hoeveelheid bindmiddel, de steentjes in de oorspron-
kelijke verharding worden gedrukt, waardoor  
het bindmiddel boven de steentjes uitkomt en 
vetslaan optreedt.

Een overmaat aan bindmiddel kan ook ontstaan in 
begrensde onvlakheden (kuilen) en in spoorvorming. 
Het bindmiddel verzamelt zich dan in de rijsporen 
waardoor plaatselijk een overmaat aan bindmiddel 
aanwezig is. Vetslaan van oppervlakbehandelingen 
kan ook optreden doordat onderliggende reparaties, 
kleeflagen, oude oppervlakbehandelingen of andere 
bindmiddelrijke materialen door de bovenliggende 
lagen worden gedrukt.

Wat vaak als vet wordt aangemerkt maar het in feite 
niet is, is de bitumenfilm die bloot komt bij rafeling 
van een oppervlakbehandeling. Immers bij ernstige 
rafeling bevindt zich het bindmiddel aan het opper-
vlak van de (oorspronkelijke) verharding. 

Onderhoudsmaatregelen bij vetslaan
Omdat vetslaan de textuurdiepte vrijwel tot nul 
reduceert, is het noodzakelijk een maatregel te treffen 
die de gewenste textuurdiepte weer herstelt. Daarvoor 
bestaan verschillende mogelijkheden, waarbij het 
aanbrengen van een oppervlakbehandeling meestal 
het effectiefste is. Is dat niet mogelijk dan kan het 
aanbrengen van een EAB of dunne deklaag uitkomst 
bieden. De meest ingrijpende maatregel bestaat uit 
het wegfrezen (eventueel bakfrezen) en aanbrengen 
van een nieuwe deklaag.

Macro- en microtextuur OppervlakbehandelingRafeling ZOAB
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Onderhoud met EAB

4.3 Stroefheid

Tijdens het rijden moeten de krachten in lengterich-
ting (aandrijving, remmen en optrekken) en de 
dwarskrachten (rijden in bochten) door het wegopper-
vlak worden opgenomen. Daarvoor moet er in het 
contactvlak van de band met het wegdek voldoende 
stroefheid (wrijving) zijn. Stroefheid is voor de 
verkeersveiligheid één van de belangrijkste wegopper-
vlakeigenschappen. Over het algemeen zal een droog 
wegdek voldoende stroef zijn. Problemen kunnen wel 
ontstaan als er zich tussen de banden en het wegdek 
stoffen bevinden die het contact verbreken, zoals 
water, vuil, olie of bitumen. Ook wordt de stroefheid 
minder door polijsting (glad schuren) van de steenkor-
rels, vooral bij steenrijke deklagen. Daarom is een 
goede polijstweerstand van het aggregaat zeer 
belangrijk.
 
Op een nat wegdek is de stroefheid minder dan op 
een droog wegdek. De weggebruiker merkt dit 
doordat op een nat wegdek zijn remweg langer is (de 
remvertraging is minder). In het meest extreme geval 
blijft er een waterfilm tussen band en wegdek (aqua-
planing). Daarmee is het contact tussen band en 
wegdek verdwenen en verliest de weggebruiker de 
macht over het stuur. De kans op een ongeval bij het 
rijden op een natte weg is twee à drie maal hoger dan 
bij het rijden op een droge weg. Daarom wordt de 
stroefheid van een weg standaard op een nat gemaakt 
wegdek gemeten. Deze meetwaarden moeten aan een 
stroefheidseis voldoen.

Na de komst van ZOAB is er meer aandacht gekomen 
voor de stroefheid van droge wegdekken. Wanneer bij 
een noodstop blokkerend wordt geremd, is er op 
nieuwe ZOAB-wegvakken kans op bitu-planing. Dit 
wordt veroorzaakt door het ‘smelten’ van het nog aan 
het wegoppervlak aanwezige bindmiddel door de in het 
bandcontactvlak opgwekte wrijvingswarmte. Deze 
effecten kunnen ook optreden bij nieuwe SMA-deklagen 
en bij ouder, dichtgereden of vetgeslagen SMA.

Voor stroefheid zijn de macro- en microtextuur 
(ruwheid) van belang. De macrotextuur wordt vooral 
verkregen door de gradering van het asfaltmengsel en 
dient er voor om water te bergen en snel af te voeren. 

De microtextuur is afhankelijk van het soort aggre-
gaat en dient er voor om in natte situaties de water-
film om de aggregaatkorrel te doorbreken en op deze 
contactpunten voldoende wrijving te waarborgen. 
Zowel de macro- als de microtextuur van een wegdek 
verandert door de verkeersbelasting en de weersin-
vloeden. Bij mengselinstabiliteit, bijvoorbeeld door 
overvulling van het mengsel, zal de macrotextuur 
worden verkleind door het dichtrijden. De microtex-
tuur wordt vooral minder door de polijstende werking 
van de banden op de weg.
De belangrijkste invloeden op de stroefheid zijn:
- textuurdiepte (macrotextuur)
- ruwheid van het korreloppervlak (microtextuur)
- dwars- en langshellingen van het verhardings- 
 oppervlak (afvoer hemelwater)
- spoorvorming (water blijft in de sporen staan)
- intensiteit van de regenval

Het wegdek kan door verschillende oorzaken glad zijn 
(of worden):
- overmaat aan bindmiddel aan het wegoppervlak  
 (vet geslagen)
- incidentele vervuiling  
 (door bijvoorbeeld landbouwverkeer)
- rubberslijpsel en stof op het wegdek  
 (wordt glad bij een regenbui)
- onvoldoende textuurdiepte bij nat wegdek
- polijsting van aggregaat

Gladheid veroorzaakt door overmaat van bitumen aan 
het oppervlak kan het gevolg zijn van plaatselijk 
overvulde mengsels of het zweten van bitumen en het 
vetslaan van oppervlakbehandelingen. Bijna alle niet-
afgestrooide steenrijke deklaagmengsels hebben na 
aanleg een bitumenhuidje om de aggregaatkorrels. 
Hierdoor kan de stroefheid vlak na aanleg onvoldoende 
zijn. Gedurende die periode is een waarschuwing aan 
de weggebruiker via het plaatsen van borden noodza-
kelijk. Naarmate het bitumenhuidje er meer door het 
verkeer is afgereden neemt de stroefheid toe en 
moeten de waarschuwingsborden worden verwijderd. 

Rubberslijpsel en stof kunnen ook een tijdelijke, maar 
gevaarlijke vorm van gladheid veroorzaken, die 
plaatselijk en onverwacht optreedt. Bekend is het zeer 
glad worden van wegen in de zomer bij regenval na 

VetRemix
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een lange periode van droogte. Deze vervuiling is, in 
tegenstelling tot de eerder genoemde vervuiling, niet 
zichtbaar en daardoor gevaarlijker. Ook olie op de 
weg (die in hemelwater emulgeert) kan plaatselijk 
gladheid teweegbrengen.

Onderhoudsmaatregelen bij onvoldoende 
stroefheid
Maatregelen om de dikte van de waterlaag te  
verkleinen zijn:
- verbeteren van de dwarshelling door herprofileren
- opheffen van dwars- en langsonvlakheid door  
 spoorvullen en/of vlakfrezen
- aanbrengen van gootjes en/of groeven
- aanbrengen van een open deklaag

Maatregelen om bij vetslaan de macro-textuur te 
herstellen zijn:
- instrooien van verhitte (vooromhulde) steenslag  
 en inwalsen
- instrooien van scherp zand
- aanbrengen van een oppervlakbehandeling
- aanbrengen van een (open) deklaag
- overmaat aan bindmiddel met een oplosmiddel  
 verwijderen (noodmaatregel)

Maatregelen om bij dichtrijden/naverdichting de 
macro-textuurdiepte te herstellen zijn:
- aanbrengen van een oppervlakbehandeling
- aanbrengen van emulsieasfaltbeton
- aanbrengen van een (open) deklaag

Maatregelen om de micro-textuur te  
herstellen zijn:
- aanbrengen van een oppervlakbehandeling
- diamant slijpen (planeren)
- stralen
- hameren (boucharderen, klaruwen)

Opgemerkt wordt dat stralen en hameren als nood-
maatregelen moeten worden gezien. Weliswaar neemt 
de stroefheid door de maatregel toe, maar over de 
duurzaamheid van de verhoogde stroefheid wordt 
verschillend gedacht. Bovendien bestaat het risico dat 
door de mechanische bewerking op het aggregaat een 
verhoogde rafelingsgevoeligheid optreedt.

Meting van de natte stroefheid

waterfilm

waterfilm

Waterfilm op wegdek na polijsting



17

5 Herstel van vlakheid
Bij schade aan de vlakheid wordt onderscheid gemaakt in: 

- dwarsonvlakheid (bijvoorbeeld spoorvorming, nazakken van  

 sleuven voor kabels en leidingen) 

- oneffenheden (bijvoorbeeld ribbelvorming)

Langsonvlakheid wordt vaak gebruikt om onvlakheid in lengte-

richting van de weg aan te geven. Deze ontstaat veelal door 

ongelijkmatige zetting van de ondergrond. In de CROW systematiek 

valt dit schadebeeld onder de groep diversen.

5.1 Dwarsonvlakheid

Dwarsonvlakheid is verticale vervorming in het dwars-
profiel van de weg. Een bekende vorm van dwarson-
vlakheid is spoorvorming. Spoorvorming wordt 
veroorzaakt door de aslasten van het zware verkeer. 
Door vervormingen in de asfaltverharding en/of in de 
ondergrond ontstaat op den duur onvlakheid, vooral 
in de rijsporen. Ook kan dwarsonvlakheid ontstaan na 
onderhoud aan riolering of kabels en leidingen. De 
oorzaak is dan vaak onvoldoende verdichting van het 
materiaal in de sleuf die daar voor gegraven is. Bij 
regen vullen de rijsporen zich met water met het risico 
van aqua-planing. Maar ook bij een droge weg kan de 
dwarsonvlakheid leiden tot instabiel weggedrag. Bij 
diepere sporen zijn soms plotselinge stuurcorrecties 
nodig, die bij de bestuurder en andere weggebruikers 
schrikreacties kunnen oproepen.

De samenstelling van het asfaltmengsel is vaak de 
kern van het probleem met dwarsonvlakheid. Door het 
percentage aan bitumen in het mengsel te verminderen 
kan de weerstand tegen spoorvorming worden verbeterd. 
De ervaring leert echter dat dan vaak de verwerkbaar-
heid slechter wordt, waardoor het verdichten minder 
goed lukt. Bovendien bestaat de kans op snellere 
veroudering door de dunnere bitumenfilm rond de 
korrels. De korrelvorm van de zand- en steenfractie 
heeft ook belangrijke invloed op de stabiliteit van het 
asfalt. Vervanging van grind door steenslag en rond 
zand door brekerzand verhoogt de weerstand tegen 
vervorming aanzienlijk. 

Naverdichting van een asfaltmengsel kan leiden tot 
zeer lage holle ruimte en daardoor overvulling. Onder 
toenemende (verkeers)belasting gedraagt bitumen 
zich steeds meer als een vloeistof, waardoor vervor-
mingen in het asfalt kunnen toenemen. Bij langdurige 

hoge temperaturen en langzaam rijdend vrachtverkeer 
neemt het risico op spoorvorming dus toe. Met de 
grootschalige toepassing van ZOAB op de snelwegen 
is het verschijnsel grotendeels verdwenen.  

Aan de vorm van de dwarsonvlakheid valt vaak af te 
leiden waar het probleem zit. De ‘steilte van de flank’ 
van het rijspoor geeft een aanwijzing voor de oorzaak. 
Een steile flank duidt er op dat de vervorming vooral 
in de bovenste lagen van de verhardingsconstructie 
zit. De oorzaak kan dan zijn een te geringe weerstand 
tegen vervorming, overvulling of naverdichting.
Een brede dwarsonvlakheid, waar de ‘binnenrichel’ 
van het dubbellucht wielstel niet in voorkomt, is een 
aanwijzing dat de vervorming vooral gezocht moet 
worden in de diepere lagen van het asfaltpakket of in 
de naverdichting van de fundering. Zelfs in het 
zandbed of in de ondergrond kan de oorzaak van het 
probleem zitten. Dwarsonvlakheid vanuit diepere 
lagen kan alleen effectief worden weggenomen door 
die lagen te vervangen.

Onderhoudsmaatregelen bij dwarsonvlakheid 

Vlakfrezen
Met beitels worden de onvlakheden weggefreesd. 
Daarbij worden de beitels met water gekoeld, waar-
door tevens stofoverlast wordt voorkomen. Vlakfrezen 
wordt toegepast als bij de dwarsonvlakheid een 
opgedrukte rug voorkomt. Door vlakfrezen wordt de 
spoordiepte meestal teruggebracht tot een aanvaard-
bare diepte. Mocht de spoordiepte na het vlakfrezen 
nog te groot zijn, dan kan deze maatregel in combinatie 
met spoorvulling worden uitgevoerd. Bij open mengsels 
bestaat echter de kans dat na het vlakfrezen rafeling 
gaat ontstaan. Door de kracht van de beitels wordt het 
aggregaat min of meer ‘los gewrikt’. Beter is dan om 
vóór de freesgang het asfalt met infraroodstralers op 
hogere temperatuur te brengen.

Sporen vullen (koud)
Hiervoor wordt vaak emulsieasfaltbeton (EAB) gebruikt. 
De keuze van het systeem wordt bepaald door de 
rijspoordiepte en de wens om alleen de sporen uit te 
vullen of een egaal wegbeeld te bereiken.
Worden alleen de sporen uitgevuld dan zijn de 
volgende mengsels geschikt:
Bij een rijspoordiepte tot 20 mm levert EAB 0/6 het 
beste resultaat. Spoordiepten van 15 tot 25 mm zijn 
in één keer met EAB 0/8 te vullen. Nog diepere sporen 
- tot 45 mm - moeten met twee lagen EAB 0/8 worden 
uitgevoerd.
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Aansluitend kan na 24 uur verdichting door het 
verkeer een microdeklaag van EAB worden aange-
bracht om een egaal en rustig wegbeeld te bereiken.
Het is ook mogelijk om in één keer over een breedte 
tot 1,75 m de sporen uit te vullen en een aaneenge-
sloten wegoppervlak te bereiken. Daarvoor valt de 
keuze op EAB 0/6 bij spoordiepten tot 25 mm. 
Diepere sporen - tot 45 mm - worden in twee keer met 
EAB 0/8 gevuld.
De verdichting van het EAB vindt door het verkeer plaats.
Een aaneengesloten spoorvulling heeft de voorkeur 
vanwege het rustiger wegbeeld en de hinder die 
motorrijders kunnen ondervinden bij het rijden over 
de ‘naden’.
Toepassing van deze methoden is niet zinvol bij 
scheurvorming in de sporen. Door het vrij steenrijke 
mengsel komt het snel tot scheurdoorslag. 

Sporen vullen (warm)
Het vullen van rijsporen met een sleeplaag van warm 
asfalt wordt meestal toegepast als uitvulling van sporen 
vóór het aanbrengen van een overlaging. Het vullen 
van rijsporen met warm asfaltbeton wordt gedaan door 
de afwerkbalk van de asfaltspreidmachine over de hoge 
delen van de verharding te laten ‘slepen’. Het mengsel 
bestaat uit dicht asfaltbeton (DAB) met een aangepaste 
steenfractie, bijvoorbeeld 0/6 of 0/8 mm. Vóór het 
aanbrengen van het asfalt wordt een kleeflaag gespoten. 
De minimale dikte van de sleeplaag is 10 - 15 mm 
(afhankelijk van de grootste steenfractie).
Ook het uitsluitend vullen van de sporen (zonder 
overlaging) wordt toegepast als reparatie van spoor-
vorming. De sleeplaag wordt daarbij vaak aangebracht 
met een zogeheten ‘fietspadmachine’ die is afgesloft 
op circa één meter. Van belang is om na het aanbrengen 
van de spoorvulling de naden zorgvuldig na te 
behandelen met bitumenemulsie die moet worden 
afgestrooid met fijne steenslag.

Bakfrezen
Bakfrezen wordt toegepast bij dwarsonvlakheid 
waarbij in de sporen zowel rafeling als scheurvorming 
voorkomt. Door frezen worden één of meer lagen 
asfalt over variërende breedten en lengten verwijderd, 
waarna in de ontstane inkassing nieuw asfalt wordt 
aangebracht. Per freesgang wordt een diepte van circa 
40 mm weggefreesd. Bij meerdere freesgangen wordt 
trapvormig ingefreesd.

Overlagen
Het overlagen van een verharding met spoorvorming 
wordt meestal uitgevoerd als de constructie tevens 
versterkt moet worden (dus bij constructieve schade). 
Diepe sporen worden eerst uitgevuld met een DAB 
0/6 of 0/8. 
Men moet zich tijdig afvragen of het gewenste resultaat 
mogelijk is. De voormalige deklaag komt dieper in de 
constructie te liggen waar juist de grootste spanningen 
optreden. Bij een ongeschikt mengsel kan de spoorvor-
ming daardoor versterkt in tempo en omvang optreden!

5.2 Langsonvlakheid

Langsonvlakheid is de verticale afwijking in het wegdek 
ten opzichte van het platte vlak. Het zijn vaak golvingen 
in de weg die meestal groter zijn dan het contactvlak 
van de band met de weg, maar klein genoeg om het 
rijcomfort te verminderen. Voor langsonvlakheid zijn 
globaal twee oorzaken aan te wijzen:
- ongelijkmatige zettingen in de ondergrond
- de verkeersbelasting

De langsonvlakheid door zettingen ontstaat doordat 
het gewicht van de verhardingsconstructie op een 
zettingsgevoelige ondergrond drukt. Door verschillen 
in zetting ontstaan de (lange) golvingen. 

Specifiek voor asfaltverhardingen zijn de oneffenheden 
die optreden in opstelstroken voor verkeerslichten, het 
zogeheten ‘wasbordeffect’. Voor de oorzaak van deze 
ribbelvorming bestaat geen eenduidige verklaring, 
maar de krachtswerkingen op het wegdek door 
afremmende en stoppende voertuigen, in combinatie 
met instabiliteit van het asfalt, zijn zeker van invloed 
op het ontstaan. Ook onvoldoende verankering van de 
deklaag op de tussenlaag is vaak de aanleiding tot 
ribbelvorming. De deklaag schuift over de tussenlaag 
waardoor opstuwingen ontstaan. 
Ribbelvorming kan zich in de onderliggende lagen 
doorzetten.

In algemene zin kunnen inspectieputten, lekkende 
rioleringsbuizen en kolken als veroorzakers van het 
ontstaan van oneffenheden worden aangewezen. Bij 
reparatie aan riolering, kabels en leidingen ontstaan 
vaak oneffenheden door onvoldoende verdichting van 
het opnieuw aangebracht zandbed. Bij sleuven in een 

Meten spoordiepte Sleuffrezen Sporen vullen met EAB
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asfaltverharding, die tijdelijk worden verhard met 
betonstraatstenen in de sleuf, ontstaan eveneens 
oneffenheden door naverdichting van het zandbed. 
Het probleem met inspectieputten kan overigens in 
belangrijke mate worden voorkomen wanneer zogeheten 
zelfnivellerende putten worden toegepast, waarbij het 
deksel met het wegdek mee zakt.

Onderhoudsmaatregelen bij langsonvlakheid

Vlakfrezen en plaatselijk uitvullen
Door het frezen van te hoge delen en uitvullen van te 
lage delen wordt het langsprofiel gecorrigeerd. De 
steenslaggrootte van het mengsel voor het uitvullen is 
afhankelijk van de diepte in de lage delen van het 
langsprofiel. Bij het vlakfrezen van de verharding is 
het wel van belang om na te gaan of door het frezen 
het draagvermogen van de verhardingsconstructie 
niet te zeer vermindert. Ook moet er op worden gelet 
dat het gefreesde oppervlak niet te lange diepe groeven 
heeft. Deze leveren gevaar op voor motorrijders. Ook 
zal de stroefheid hierdoor worden verminderd.

Bakfrezen, profileren en overlagen
Bij het uitvoeren van deze maatregelen wordt een zo 
goed mogelijk lengteprofiel verkregen en tegelijkertijd 
ook de verhardingsconstructie versterkt door het 
aanbrengen van een overlaging. De gradering van het 
mengsel hiervoor is afhankelijk van de aan te brengen 
laagdikte. Voor het profileren kan zowel open 
asfaltbeton (OAB) als steenslagasfaltbeton (STAB) 
worden gebruikt. Wanneer de deklaag uit ZOAB zal 
bestaan, kunnen tussenlaag en onderlagen in STAB 
worden uitgevoerd. 

Herstel van wegvakken met ribbelvorming
Hiervoor bestaan de onderstaande reparatie  
mogelijkheden. 
Frezen van het vervormde asfalt en vervangen door:
- stabieler asfalt;
- ‘gewapend’ asfalt;
- een half stijve verharding, bijvoorbeeld een  
 combinatiedeklaag.

Aandachtspunten
Om ribbelvorming te voorkomen is het belangrijk een 
zeer stabiel asfaltmengsel te gebruiken. Daarbij moet 
uiterste zorg worden besteed aan de verwerking van 
het mengsel. Door zijn hoge stabiliteit is de verwerk-

baarheid vaak moeilijker. Gelet moet worden op de 
juiste verwerkingstemperatuur en walsprocedure.
Een goede verankering van de deklaag wordt verkregen 
door een tussenlaag met een open structuur te 
gebruiken. Een OAB komt daarvoor in aanmerking. 
In kritische gevallen, of bij vaak terugkerende 
vervormingen, is reparatie met een stabieler mengsel 
(met een gemodificeerd bitumen) of een combinatie-
deklaag een betere oplossing.

Onvlakheid door nazakken van grondwerk
Een veel voorkomend schadebeeld in binnenstedelijke 
gebieden is het zich in de asfaltdeklaag aftekenen van 
sleuven die voor het leggen van rioleringen en 
leidingen zijn gegraven. Vaak is het materiaal (zand) 
in de sleuven onvoldoende verdicht waarna zetting is 
opgetreden. Een goede reparatietechniek is om de 
sleuf onder de asfaltverharding te vullen met beton-
puin- of menggranulaat en daarop STAB aan te 
brengen (fase 1). Na circa drie maanden wordt de 
reparatie definitief gemaakt door een bak te frezen, 
een inlay aan te brengen (tussenlaag) met daarop 
nieuwe deklaag (fase 2). De bak dient circa 0,5 m 
breder te zijn dan de sleuf.

Een zelfde schadebeeld kan zich voordoen bij in het 
verleden uitgevoerde verbreding van een weg. Door 
naverdichting van de nieuw aangebrachte fundering 
treedt zetting op. Meestal gaat dit schadebeeld 
gepaard met het optreden van scheuren bij de 
overgang van de oude naar de nieuwe constructie. De 
meest zinvolle reparatie is in deze gevallen het geheel 
vervangen van de constructie. Een goed ontwerp van 
de verbreding met toepassing van wapening kan 
problemen voorkomen.

Een veel voorkomende situatie is de aansluiting op 
onderheide kunstwerken. Stootplaten kunnen bij de 
aanleg worden aangebracht om de overgang van het 
grondwerk op het kunstwerk geleidelijk te laten 
verlopen. Blijkt dat er nazakking optreedt dan moet 
nagegaan worden of dit proces in tijd en omvang 
beperkt blijft. Zo ja dan kan na enige tijd een uitvulling 
met een nieuwe deklaag worden aangebracht. Blijken 
de nazakkingen te groot dan moet de constructie ter 
plaatste van de aansluiting worden vervangen. 
Bijvoorbeeld door het aanbrengen van de onderbouw 
door een licht gewichtconstructie.

Voegvulling Fase 1 Voegvulling Fase 2
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6 Herstel van samenhang
6.1 Langsscheuren

Langsscheuren lopen min of meer evenwijdig aan de 
as van de weg. Na verloop van tijd ontstaan rafeling 
en afbrokkeling van de scheurranden en kunnen ook 
hoogteverschillen tussen de scheurranden optreden. 
De meest voorkomende oorzaken zijn:
- te zware verkeersbelasting voor de constructie
- naden (ook in onderliggende lagen)
- scheurdoorslag uit de fundering of onderliggende  
 asfaltlagen
- onjuiste mengselsamenstelling van het asfalt
- verouderde deklaag
- losliggende lagen
- onvoldoende aanbreien van een  
 verbredingsconstructie
- opdooi (bij ‘natte’ fundering)
- te smalle verharding
- verlaging van de grondwaterstand (in perioden  
 van langdurige droogte)

Voor het ontstaan van scheurvorming is vaak de 
horizontale vervorming (rek) onder in de asfaltlagen 
bepalend. Bij herhaald optreden van rek door wiel-
overgangen treedt vermoeiing van het asfalt op. Bij 
overschrijding van de grenswaarden ontstaat scheur-
vorming van onderuit de verharding (constructieve 
schade). In versneld tempo groeit deze naar het 
wegoppervlak. Deze scheurvorming treedt vrijwel 
altijd op in de rijsporen, waar het asfalt het meest 
wordt belast. De scheuren lopen daarbij in langsrichting 
en kunnen over de hele breedte van het rijspoor 
voorkomen. Wanneer de scheuren zich verbinden 
ontstaat het beeld van craquelé.

Wanneer ter plaatse van de rijsporen de naad van een 
onderliggende laag ligt, kan versneld scheurvorming 
in langsrichting optreden. De hoge krachtswerkingen 
veroorzaken bij de naad na korte tijd onder in de 
deklaag een scheur, die snel doorgroeit naar het 
oppervlak. Een scheur door een onderliggende naad is 
te herkennen aan een strak verloop in langsrichting 
(ter plaatse van de naad). Een goed doordacht naden-
plan bij de aanleg kan dit schadebeeld voorkomen.

Funderingslagen die (licht) gebonden zijn kunnen, 
evenals asfaltlagen, ook door vermoeiing gaan 
scheuren. Voorbeelden van dit soort funderingsmate-
rialen zijn schraal beton en zandcement, cementgebon-
den asfaltgranulaat en (gebonden) hoogovenslakken. 
Als de scheurvorming door de gehele fundering is 

Samenhang is de mate waarin de verhardingsmaterialen met elkaar 

zijn verbonden. Kenmerkende schades bij asfalt zijn langsscheuren 

en craquelé. De onderliggende oorzaak kan zowel constructieve als 

niet-constructieve schade zijn.

Zolang de schades nog geen aanwijzingen zijn voor het bezwijken 

van de asfaltconstructie heeft de onderhoudsmaatregel slechts een 

dichtende functie. Het belangrijkste doel is om het indringen van 

water tegen te gaan. Daarmee wordt verweking van de fundering 

of (in de winterperiode) van de inwerking van dooizouten en het 

vorstmechanisme voorkomen. 

Als de schade echter wijst op een tekort aan draagkracht door 

vermoeiing van het asfalt of overbelasting van de ondergrond, is 

versterking van de constructie noodzakelijk. Deze versterking 

wordt verkregen door een overlaging. Ook dan is het van belang 

om scheuren van te voren te dichten om versnelde scheurdoor-

groei (reflectiescheuren) zoveel mogelijk te vertragen.

Als de scheurvorming een craquelévorm heeft aangenomen is 

meestal reconstructie in de vorm van opbreken of frezen en 

overlaging noodzakelijk. Op basis van de resterende draagkracht 

van de gecraqueleerde constructie, die met valgewichtdeflectieme-

tingen kan worden vastgesteld, wordt een nieuwe overlaagcon-

structie ontworpen en aangebracht. 
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Langsscheuren Scheuren vullenSchoonblazen scheur

opgetreden, kan deze zich versneld voortzetten in het 
asfaltpakket. Er wordt dan gesproken van reflectie-
scheuren: scheuren uit de fundering reflecteren in de 
bovenliggende lagen. Dat kan ook optreden bij een 
oude klinkerverharding die met asfalt is overlaagd.  
De voegen tussen de klinkers vormen als het ware de 
‘scheuren’ die in het asfalt reflecteren.

Soms blijkt de scheurvorming alleen in de deklaag  
te zitten. De oorzaak is dan vaak veroudering van  
het bitumen, waardoor het asfalt boven in de  
deklaag brosser is geworden en gevoeliger voor 
verlies van samenhang. Hogere wiellasten dan 
waarmee in het ontwerp is gerekend leiden tot een 
overeenkomstig beeld.

Als in het verleden een smalle weg is verbreed en 
daarna versterkt met één of meer overlagingen, 
bestaat de kans dat op het grensvlak van de verbre-
ding een langsscheur ontstaat. Scheurvorming door 
een verbredingsconstructie verloopt nagenoeg parallel 
aan de rand van de verharding, ter plaatse van de 
aansluiting van de verbreding. Een optimale trapsge-
wijze opbouw van de verbreding kan deze schade 
voorkomen.

Opdooi ontstaat als de waterspiegel boven de vorst-
grens blijft staan dat in een strenge winter bevriest. 
Als daarna de dooi inzet zal van bovenaf het ijs 
ontdooien, maar het dooiwater kan niet naar beneden 
afvloeien omdat er een ijslens in de weg zit. Het gevolg 
is dat de bovenste lagen verweken en het draagver-
mogen neemt sterk af. Blijft een weg dan open voor 
zwaar verkeer, dan zal in de asfaltconstructie versneld 
scheurvorming en dwarsonvlakheid optreden. 

Tijdens en na een periode van langdurige droogte 
kunnen in wegen plotseling scheuren ontstaan die niet 
verklaard kunnen worden door vermoeiing of gebrek 
aan draagkracht. Deze scheuren doen zich vaak voor 
in plattelandswegen met een ondergrond van zware 
klei, klei-veen of veen. Bij deze wegen is het asfaltpak-
ket vaak niet zo dik en daardoor ligt de (natuurlijke) 
ondergrond hoog. De scheuren zijn dan het gevolg 
van zettingsverschillen in de ondergrond en uitdro-
gingskrimp. Deze vorm van scheurvorming wordt 
gekenmerkt door grillig verlopende scheuren, waarbij 

de scheurbreedte varieert van millimeters tot enkele 
centimeters. Ook lopen de scheuren tot diep in de 
ondergrond door.
Ook kunnen bomenrijen aan weerszijden van de weg 
in de zomermaanden veel water onder de verharding 
wegtrekken waardoor uitdroging en krimp ontstaat.

Onderhoudsmaatregelen bij langsscheuren
Bij langsscheuren zijn verschillende onderhoudsmaat-
regelen mogelijk:
- scheuren vullen
- oppervlakbehandeling of micro-combi 
- bakfrezen en inlage
- bakfrezen, inlage en overlaging
- overlaging
- overlaging met inbouw SAMI  
 (Stress Absorbing Membrane Interlayer)
- overlaging met inbouw wapening

Scheuren vullen
Na het schoonmaken van de scheur met een hete-
luchtlans, of na het openfrezen en schoonmaken, 
wordt een voegvullingsmassa in de scheur aangebracht 
die met steenslag wordt ingestrooid en aangewalst. 
Deze maatregel wordt overwegend toegepast bij 
scheurwijdte van 3 tot 8 mm. Vóórdat tot deze maat-
regel wordt besloten, moet worden nagegaan wat de 
oorzaak van de scheurvorming is. Over het algemeen 
kan deze reparatie alleen worden toegepast bij 
scheurvorming in de deklaag die niet is veroorzaakt 
door onvoldoende hechting tussen de lagen of  
door veroudering. 

Oppervlakbehandeling en mico-combi
Een oppervlakbehandeling kan alleen zinvol worden 
toegepast als de scheurvorming optreedt in de vorm 
van haarscheurtjes. Door de maatregel worden de 
scheuren gedicht. Qua draagkracht wordt de verharding 
niet verbeterd. Bij scheurvorming door vermoeiing of 
bij ernstig gescheurde deklagen heeft deze maatregel 
geen zin. Een oppervlakbehandeling is ook geschikt 
om na het vullen van de scheuren aan te brengen om 
een egaal wegoppervlak te bereiken.
Een micro-combi is geschikt voor situaties met 
zwaarder verkeer.
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Bakfrezen en inlage
Bij een scheurwijdte groter dan 8 mm is het te overwegen 
deze over een breedte van 0,13 tot 1,00 m te frezen. 
De freesdiepte wordt bepaald door de scheurdiepte en 
moet worden vastgesteld aan de hand van kernboringen. 
Na het frezen wordt de inkassing met nieuw asfalt 
gevuld. Voor het verkrijgen van gesloten naden moeten 
de kanten van het freesprofiel goed worden gekleefd 
en/of verwarmd. Ook het aanbrengen van een bitumen-
strip (ook wel wegenstrip genoemd) is daarvoor een 
goede oplossing. Dit is een strip van bitumineus 
materiaal die wordt gebruikt om een goede hechting 
en waterdichtheid te verkrijgen op de aansluitingen. 
Komt in de deklaag scheurvorming in grote omvang 
voor, dan kan rijstrookbreed (tot circa. 3,80 m) 
worden gefreesd, waarna een nieuwe deklaag wordt 
aangebracht. Door oud asfalt te verwijderen en door 
nieuw materiaal te vervangen wordt geen versterking 
van de constructie verkregen. De maatregel is dan  
ook niet geschikt als er sprake is van (ernstige) 
constructieve schade.

Bakfrezen, inlage en overlaging
Als er aan het oppervlak scheurvorming zit, en boven-
dien door vermoeiing de asfaltconstructie zo is 
ondermijnd dat versterking nodig is, dan is de beste 
maatregel de gescheurde laag (plaatselijk) te bakfrezen, 
een inlage aan te brengen en vervolgens een verster-
kingslaag. De dikte van deze versterkingslaag moet 
worden berekend (gedimensioneerd) op basis van de 
restlevensduur van de oude verharding. De freesdiepte 
kan weer het best worden bepaald aan de hand van 
kernboringen.

6.2 Overlaging

De dikte van een overlaging moet altijd worden 
berekend. Elk asfaltmengsel heeft volgens de voor-
schriften een minimum en maximum laagdikte. Als uit 
de berekeningen blijkt dat de gewenste overlagings-
dikte groter is dan de maximum laagdikte voor het te 
gebruiken asfaltmengsel, moet de overlaging in twee 
of meer arbeidsgangen worden uitgevoerd. Ook kan 
de overlagingsdikte groter zijn dan de maximum 
laagdikte als er laagdikteverschillen voorkomen door 
onvlakheden in langs- en dwarsrichting. Bij mengsels 
met een maximale korrelafmeting van 11 mm mogen 
de laagdikteverschillen niet meer dan circa 15 mm zijn. 

Bij mengsels met een maximale korrel van 16 mm 
mogen de verschillen niet meer dan 20 mm bedragen. 
Bij grotere laagdikteverschillen kunnen problemen 
ontstaan met de vlakheid en de verdichting. Het is 
raadzaam in die situatie (plaatselijk) te frezen of een 
uitvul- of profileerlaag aan te brengen. Bij overlaging 
moeten matige scheuren met minimaal 80 mm asfalt 
worden overlaagd om reflectiescheuren te voorkomen.

Opgemerkt wordt dat overlagen een deskundige 
beoordeling vereist. De oude deklaag wordt een 
tussenlaag met andere belastingen (spanningen). Het 
resultaat kan dramatisch zijn.

Overlagingen met een SAMI en toepassing  
van wapening
Bij het overlagen van ernstig gescheurde wegen 
moeten maatregelen worden getroffen om reflectie-
scheuren te voorkomen. Er kan natuurlijk een dik 
asfaltpakket worden aangebracht, maar er zijn ook 
een aantal andere technieken beschikbaar waaronder:
- het aanbrengen van een membraan als tussenlaag  
 (SAMI) waardoor de onderliggende gescheurde  
 constructies vrij in horizontale richting kan bewegen. 
  Dit wordt ook wel een crack-relieving layer  
 genoemd
- het aanbrengen van een dunne tussenlaag ZOAB  
 (crack relieving layer);
- het aanbrengen van wapening in de vorm van  
 een staal of kunststofnet, of een kunststofvlies  
 of weefsel;
- het aanbrengen van een relatief dikke tussenlaag  
 (± 150 mm) van ongebonden steenmateriaal  
 (inverse constructie)

Voor het toepassen van een SAMI en wapening wordt 
verwezen naar het hoofdstuk ‘Scheurdoorslag 
remmende maatregelen’.

6.3 Craquelé

Craquelé is een patroon van al dan niet onderling 
verbonden langs- en dwarsscheuren, die onregelmatige 
veelhoeken vormen. Craquelé heeft een negatieve 
invloed op de veiligheid op de weg (kans op uitbreken 
van stukken verharding) en het rijcomfort (ontstaan 
van gaten en oneffenheden).
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Craquelé ontstaat aan het einde van de (structurele) 
levensduur van een asfaltverharding en is een duidelijk 
teken van bezwijken van de constructie. De belang-
rijkste oorzaken voor het ontstaan van craquelé zijn:
- de verkeersbelasting in combinatie met de  
 constructieopbouw
- de mengselsamenstelling van asfalt
- verouderde lagen
- losliggende lagen (ook bij dikke asfaltconstructies)
- verbredingsconstructies
- opdooi
- te smalle verharding
- een slecht draagkrachtige ondergrond

Bij verbredingsconstructies en te smalle verhardingen 
manifesteert craquelé zich vooral aan de buitenste 
0,25 m van de verharding en wordt meestal randscha-
de genoemd.

Onderhoudsmaatregelen bij craquelé
Afhankelijk van de ernst en omvang van craquelé komen 
de volgende onderhoudsmaatregelen in aanmerking:
- bakfrezen en inlage
- bakfrezen, inlage en overlaging
- overlaging
- overlaging met inbouw wapening
- overlaging met inbouw SAMI
- reconstructie (geheel of gedeeltelijk)

Dit zijn dezelfde onderhoudsmaatregelen als bij 
langsscheuren. Als voor overlagen wordt gekozen dan 
moet op plaatsen waar craquelé voorkomt eerst een 
reparatie worden uitgevoerd in de vorm van bakfrezen 
en het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie.

Ernstige scheurvorming (fijnmazige craquelé) Overlagen met dunne deklaagFrezen
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7 Herstel van kantstrook
Om praktische redenen wordt onder kantstrook verstaan een strook 

van 0,25 m breedte aan de zijkant van de verharding (rand) met de 

kantopsluiting. Goede kantopsluiting moet schade aan de kant-

strook, door verkeer dat over deze strook rijdt, tegengaan. Vooral 

bij smalle (plattelands)wegen wil dat echter wel eens een probleem 

zijn. Ook als de kantstrook in orde is, kunnen er oorzaken zijn die 

de conditie van de verharding beïnvloeden, zoals de berm (ligging 

en berijdbaarheid) en de afwatering via bermen, kolken en goten.

7.1 Randschade

Bij randschade zijn vaak de vlakheid en de samenhang 
van het asfalt in het geding. Randschade is, als de 
kanten weggedrukt en vervormd zijn, van invloed op 
het comfort en de veiligheid van de weggebruiker. 
Randschade leidt ook tot verkorting van de levens-
duur van de verharding. De meest voorkomende 
oorzaken zijn:
- te geringe verhardingsbreedte
- een niet goed aangebrachte verbredingsconstructie
- slechte kwaliteit van de berm
- slechte afwatering
- onvoldoende kantopsluiting

Randschade komt veel voor aan plattelandswegen met 
een geringe breedte (minder dan 3,25 m). Dit is niet 
vreemd gezien de breedte en aslasten van de zware 
landbouwvoertuigen die op deze wegen rijden.

7.2 Wegverbreding
Om wegen een grotere verkeerscapaciteit te geven 
kan de verharding worden verbreed. Dit is in het  
verleden veel gebeurd en wordt nog steeds gedaan. 
Als daarbij niet voldoende aandacht wordt besteed 
aan de draagkrachteigenschappen van ondergrond, 
zandbed en fundering kan zich in de verbreding  
snel randschade ontwikkelen. Bij aanleg van een 
verbreding in het verleden kan een zandbed met  
een kleinere dikte (of helemaal geen zandbed) zijn 
aangebracht. Ook de verdichting van het zandbed en 
de fundering kunnen onvoldoende zijn. Het gevolg is 
dat de draagkrachteigenschappen van de verbreding 
over het algemeen anders en vaak minder zijn dan die 
van de oorspronkelijke verharding. Bovendien ligt het 
nieuwe rijspoor (belaste strook) vaak precies op de 
verbreding. Dit betekent belasting op of langs de 

naad, maar ook dat eenzelfde of grotere belasting  
(in aantallen zware voertuigen) een verharding met 
geringere draagkracht belast. Er kan daardoor versneld 
randschade optreden. Bij verbredingsconstructies, 
maar eigenlijk ook voor ‘normale’ wegconstructies, 
wordt de kans op randschade beperkt als de fundering 
voldoende (bijvoorbeeld 0,5 m) buiten de asfaltlaag 
uitsteekt. Deze laag krijgt dan nog voldoende steun 
wanneer verkeer over de rand van de verharding rijdt.

Bij wegverbredingen, en zeker bij die in gebieden met 
een slappe ondergrond, zal de verbredingsconstructie 
anders zetten en vervormen dan de reeds bestaande 
wegconstructie. Om te voorkomen dat beide constructies 
zich onafhankelijk van elkaar gaan gedragen, is het 
beter de verbredingsconstructie met een wapening 
aan de hoofdconstructie te bevestigen. Daarvoor moet 
van de hoofdconstructie asfalt worden verwijderd. Na 
aanbrengen van de fundering en de onderste asfalt-
laag van de verbreding, moet de wapening worden 
aangebracht op de verbreding en het verwijderde 
gedeelte van de hoofdconstructie. Daarna kan de 
constructie normaal worden afgebouwd.

7.3 Kwaliteit van de berm

Als de berm te hoog is gelegen, of de toestand ervan 
is zo slecht dat water vanaf de verharding niet door 
de berm wordt afgevoerd, bestaat de kans dat water 
in de verhardingsconstructie dringt. Daardoor kan de 
ondergrond, en soms ook een slecht waterdoorlatende 
fundering, verweken. Het draagvermogen neemt dan 
af, waardoor sneller structurele schade ontstaat in de 
vorm van vervormingen en scheuren in het asfalt.

7.4 Onderhoudsmaatregelen bij randschade

Onderhoudsmaatregelen bij randschade kunnen zijn:
- aanbrengen van een verbredingsconstructie
- frezen en aanbrengen van nieuw asfalt
- aanbrengen van bermversteviging  
 (bijvoorbeeld grasbetontegels, bermasfalt)
- onderhoud van bermen

Verbredingsconstructie
Een verbredingsconstructie kan problemen met 
randschade beperken. Daarbij is wel van belang  
dat de naad ter plaatse van de oude rand van de 
verharding niet onder het toekomstig rijspoor komt  
te liggen. Meestal zal bij deze maatregel eerst de 
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opgetreden randschade worden gerepareerd. Hierbij 
kan worden gedacht aan het wegfrezen van asfalt in 
de beschadigde rand over een breedte van minimaal 
0,50 m en het aanbrengen van een inlage. De inlage 
moet daarbij doorlopen in de verbreding (in één 
arbeidsgang met de verbreding aanbrengen). Ook het 
aanbrengen van extra funderingsbreedte aan de 
wegrand verkleint de kans op randschade.

Frezen en aanbrengen nieuw materiaal
Als de verharding niet kan worden verbreed moet 
randschade worden gerepareerd door de asfaltcon-
structie weg te frezen en te vervangen door nieuw 
materiaal. Wanneer wordt vermoed dat dit onvoldoen-
de duurzaam is, zal dieper in de verharding een 
verbetering moeten worden aangebracht. Dit kan 
worden bereikt door het aanbrengen van een extra 
laag STAB, of door het verbeteren, eventueel verbre-
den, van de fundering.

Bermversteviging
Als verbreding niet mogelijk is en verwacht wordt dat 
de randschade terugkomt, dan kan het aanbrengen 
van een strook grasbetonstenen een oplossing 
bieden. Dit wordt veel bij plattelandswegen toegepast, 
vooral ook in bochten. Een goede aansluiting is een 
voorwaarde om effect te bereiken.

Bermasfalt
Bermasfalt is een afgeleid product van het in de 
waterbouw toegepaste open steen asfalt. Het is 
oorspronkelijk ontwikkeld om de bermen bij (smalle) 
wegen in het buitengebied te versterken. Hiervoor 
wordt een sleuf langs de rand van de asfaltverharding 
gegraven waarin een fundering van menggranulaat 
wordt aangebracht. Daarop komt het bermasfalt. In de 
open structuur van dit asfalt wordt grond gebracht en 
graszaad ingezaaid, met het doel een groene berm te 
laten ontstaan. 

Kantopsluiting
De beste manier om randschade te voorkomen is een 
voldoende breedte van de verharding, zodat het 
rijspoor circa 1,20 m vanaf de rand ligt. Is dat niet 
haalbaar dan is het aanbrengen van een kantopslui-
ting (betonband) een goede oplossing.

Ribbels
Om het verkeer van de kant weg te houden is het 
mogelijk ribbels in de buitenste 0,25 m aan te 
brengen. Dit is direct bij aanleg mogelijk door het 
‘inwalsen’ of naderhand via infrezen. De ribbels 
waarschuwen ook bestuurders die van de weg dreigen 
te geraken.
Op wegen waar ook fietsers van gebruik maken zijn 
ribbels echter ongeschikt. Fietsers die door het 
verkeer naar de kant worden gedrukt, kunnen in 
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Onderhoud bermen
Gecombineerd met bovenstaande maatregelen is het 
natuurlijk noodzakelijk dat hoogteligging en conditie 
van de bermen op een goed peil blijven. Bij te hoge 
bermen kan de grond weggefreesd worden. Bij een 
slechte waterdoorlatendheid zal een verschraling van 
de bermgrond moeten worden toegepast.

Bermasfalt

wapening

Verbredingsconstructie met wapening



26

8 Herstel van dwarscheuren,  
 lassen en gaten

8.1 Dwarsscheuren

Dwarsscheuren verlopen min of meer loodrecht op de 
lengterichting van de verharding. Ze ontstaan voorna-
melijk door reflectie van scheuren in een gebonden 
fundering. De scheuren daarin ontstaan vaak door 
krimp tijdens de verharding of later door krimp bij 
lage temparaturen. Onder de gebonden fundering zit 
meestal gewoon zand dat door waterindringing zijn 
draagkracht verliest. Het is daarom van belang dwars-
scheuren goed dicht te houden. Afhankelijk van de 
mate van binding van het funderingsmateriaal en het 
bovenliggende asfaltpakket treden de dwarsscheuren 
op met onderlinge afstanden van één tot twintig meter.

Dwarsscheuren die reflecteren uit een gebonden 
fundering kunnen alleen worden voorkomen door  
een voldoende dik asfaltpakket. Als vuistregel wordt 
een laagdikte van 120 mm asfalt aangehouden als 
binnen 24 uur na aanleg van de gebonden fundering 
het asfalt wordt aangebracht. Wordt de verharding 
later aangebracht dan is een minimale dikte van  
140 mm noodzakelijk.
In veel gevallen ontstaat daardoor overdimensionering 
omdat de gebonden fundering is gekozen vanwege de 
constructieve waarde om de dikte van het asfaltpakket 
te reduceren. 

Een ander aspect is het spatten van een hydraulisch 
gebonden wegfundering. Spatten ontstaat door de 
uitzetting door de verhoging van temperatuur. In 
tegenstelling tot bitumineus gebonden materialen 
vindt de uitzetting in alle richtingen plaats. In een 
fundering is de plaat opgesloten en zorgt de uitzetting 
tot stuikspanningen die zo ver op kunnen lopen dat 
het op de zwakste plaatsen spat.
Er treden verticale verplaatsingen (heffingen) op,  
die ook in het bovenliggende asfalt doorwerken en 
zichtbaar worden als scheuren en oneffenheden. Het 
wegfrezen hiervan helpt alleen tijdelijk. Beter is om 
ter plaatse van de spatscheur in de fundering een 
dilatatievoeg te maken. 

Dwarsscheuren kunnen ook ontstaan als het asfalt-
mengsel te stug blijkt. Deze scheuren komen meestal 
alleen in de deklaag voor, op kleine onderlinge 
afstanden en verspreid over de gehele strookbreedte. 
Deze dwarsscheuren kunnen het best met een 
oppervlakbehandeling worden gerepareerd. 

8.2 Dwarslassen

Dwarslassen lopen vrijwel loodrecht op de wegas. Ze 
ontstaan door lassen van dagproducties, aansluiting 
op een ander wegvak of dwarslassen van reparaties. 
Dwarslassen zijn gevoelig voor rafeling en kunnen 
ook oneffenheid opleveren.

Dwarslassen kunnen, omdat ze alleen in de deklaag 
voorkomen, worden behandeld met bitumenemulsie, 
het handmatig afstrooien met brekerzand of steenslag 
1/3 en licht afwalsen. Met de uitvoering moet niet 
worden gewacht tot er al te veel rafeling is opgetreden. 

Het voorkomen van dwarslassen is in de praktijk niet 
mogelijk. Een zorgvuldige afwerking kan echter veel 
problemen voorkomen. Dit houdt voornamelijk in dat 
de lassen recht worden afgesneden. Hierbij wordt het 
niet optimaal verdichte materiaal verwijderd, dat is 
aangebracht tijdens de uitloop van de machine. 
Daarnaast is het voldoende ‘kleven’ van lassen ook 
belangrijk om een goede hechting te bewerkstelligen 
en voorkomt het zorgvuldig walsen al veel schade.

8.3 Langslassen

Langslassen lopen vrijwel evenwijdig aan de lengteas 
van een weg. De langslassen vormen de naad tussen 
twee naast elkaar aangebrachte asfaltlagen en zijn 
niet altijd te voorkomen. Een zorgvuldige uitvoering  
is van belang om te voorkomen dat de naad ‘open’ 
gaat staan. Daardoor blijft er water in staan en is de 
opening te groot dan kunnen ze voor motorrijders 
gevaar opleveren. Een goed nadenplan is gewenst om 
te voorkomen dat de naden in de wielsporen voorkomen.

Een langslas, die niet in de wielsporen ligt en lichte 
schade vertoont, kan worden gerepareerd met 
bitumenemulsie, net als bij de dwarslas. Bij ernstiger 
schade moet met voegvullingsmassa worden gewerkt. 
Een langslas, die wel in een belast deel van de weg 
ligt, is een verzwakking van de constructie. Deze moet 
worden gefreesd en met nieuw asfalt worden gevuld. 
Eventueel met een wapening.
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8.4 Gaten

Het ontstaan van gaten in asfalt kan veel oorzaken 
hebben zoals:
- ernstige rafeling van deklagen
- afbrokkeling van scheurranden
- uitrijden van stukken craquelé
- inhomogeniteiten in de deklaag (plaatselijke  
 ontmenging)
- slecht verdichting van de deklaag (door moeilijk  
 verwerkbaar mengsel)
- te grote korrelafmeting in relatie tot de laagdikte

Gaten in het wegdek zijn gevaarlijk voor alle wegge-
bruikers. Een gat vereist bijna altijd directe reparatie.

De meeste van de bovengenoemde oorzaken spreken 
voor zich. De laatste kan voorkomen bij uitvulling van 
spoorvorming. Er wordt vaak een zo dun mogelijke 
laag aangebracht om hoogteproblemen met naastlig-
gende verhardingsstroken of trottoirbanden te voor-
komen. Daarnaast wordt in verband met de stroefheid 
ook nog een bepaalde macrotextuur (dus grove korrels) 
verlangd. Meestal zijn kleine laagdikten en grove 
korrels strijdige zaken, zodat het betreffende mengsel 
met veel microscheuren wordt aangebracht. Door 
deze scheuren komt vocht tussen het oude wegdek  
en de uitvulling, waardoor in de winter de uitvullingen 
van het wegdek afvriezen en gaten ontstaan.

Reparatie van gaten wordt meestal uitgevoerd met:
- koud of warm asfalt
- reparatiemortel 
- gietasfalt

Koud asfalt wordt vooral gebruikt bij (tijdelijke) nood-
reparaties. Soms is het nodig dat gaten eerst wat 
worden opgehakt (geeft een meer duurzame reparatie). 
Belangrijk is dat gaten voor het vullen goed worden 
schoongemaakt en droog zijn. Ook goede hechting 
van nieuw aan oud materiaal is belangrijk. 

Duurzaam herstel van gaten (en ook scheuren) doet 
een sterk beroep op het vakmanschap van de repa-
rateur en wordt vaak onderschat en afgedaan met  
het opvullen en aanstampen van wat beschikbaar 
materiaal. Er wordt dan van uitgegaan dat het oude en 
nieuwe materiaal wel aan elkaar plakt. Vergeten wordt 
dan dat bij het vullen van een gat een grote las 

ontstaat. Als de randen dan ook nog niet recht zijn 
uitgehakt loopt dikte bij de rand tot nul uit. Aan de 
rand is dan een slecht opgebouwd mengsel dat ook 
nog niet goed is verdicht. En al is het nieuwe asfalt 
warm, het oude asfalt is koud. De hechting, zeker aan 
de rand, is door al die factoren niet optimaal. 
Materiaalverlies aan de rand treedt dan snel op, maar 
ook het volledig uitrijden van het nieuwe materiaal 
komt geregeld voor. Bijvoorbeeld omdat het nieuwe 
asfalt als één brok door het voormalige gat schuift.
Theoretische benaderingen van het vullen van gaten 
zijn totnogtoe niet succesvol gebleken.
Uitsluitend het vakmanschap van de uitvoering kan 
tot een goed resultaat leiden.

Het hoofdstuk ‘Reparatie van scheuren, gaten en 
schade door boomwortelgroei’ gaat dieper op de 
reparatie van scheuren en gaten in.

Effect winter
Elke keer als het water in een (haar)scheur in het asfalt 
bevriest wordt deze scheur iets opgerekt. Zachte 
winters kenmerken zich in Nederland door veel 
momenten van vorst aan de grond. Daardoor is het 
aantal vorst-dooi wisselingen in een zachte winter 
groot. Dit in tegenstelling tot een strenge winter 
waarbij het ijs overdag niet ontdooit. Na een zachte 
winter is de schade aan het Nederlandse wegennet 
daarom veel groter dan na een strenge winter.
Het Nederlandse klimaat is door die vele vorst-dooi 
cycli veel zwaarder voor de asfaltverharding dan 
gebieden met strenge winters of gebieden die 
vorstvrij zijn.

reflectiescheur

gebonden 
fundering

zandbed

Ontwikkeling reflectiescheur Gat in de weg Afwalsen
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9 Reparatie van scheuren 
  en gaten

9.1 Algemeen

Scheuren en gaten vormen veel voorkomende schades 
aan asfaltverhardingen. Het goed repareren daarvan is 
ambachtelijke werk en vereist vakkennis. Er zijn 
verschillende reparatietechnieken en hulpmiddelen. 

Bij de reparatie wordt vaak een heteluchtlans gebruikt. 
Daarmee wordt tot 250 °C verhitte lucht onder druk in 
de scheur geblazen, waardoor vuil, vocht en losse 
delen worden verwijderd. Het bindmiddel ter plaatse 
van de scheurwand verweekt door de warme lucht en 
vormt dan een goede hechtbrug voor de vulmassa. Er 
zijn twee uitvoeringen van de heteluchtlans:
- de lans die de luchtstroom gespreid uitstoot,  
 waardoor het scheurprofiel behouden blijft
- de jetlans, die de heteluchtstroom zeer sterk  
 bundelt, met hoge snelheid uitstoot en het  
 scheurprofiel aantast

Met de jetlans wordt de scheur verder opengeblazen 
zodat de vulmassa beter in de scheur kan vloeien. Dit 
heeft ook het voordeel dat de vulmassa afgewerkt kan 
worden op het niveau van de bovenzijde van het wegdek. 
Bij het basissysteem (alleen schoon en droogblazen 
van de scheur) wordt de scheur gevuld met een trekbak. 
Daarmee wordt de vulmassa over de scheur verdeeld 
en strak werk verkregen. 

Afhankelijk van de breedte van de scheur zal het 
materiaal ook in de scheur zakken waardoor als het 
ware een T vulling wordt verkregen. Dit systeem wordt 
ook wel ‘overseal banding’ genoemd. Het succes van 
overseal banding wordt bepaald door de kwaliteit van 
de voorbehandeling. Vocht en onzorgvuldig omgaan 
met de heteluchtlans (waardoor het bitumen aan het 
wegdekoppervlak verbrandt), leiden tot hechtings-
problemen. De reparatie zal dan door het verkeer 
weer snel stuk worden gereden. Om de reparatie 
sterker te maken en een beter hechtvlak te verkrijgen, 
is een systeem ontwikkeld waarbij het wegdek ter 
plaatse van de scheur over een breedte van circa  
45 mm en een diepte van 4 mm wordt ingefreesd.  
De T-vulling wordt hierdoor verdiept aangelegd.

Voor het vullen van de scheuren zijn, naast de trekbak 
en de roerketel, ook speciale machines ontwikkeld. 
Het vulmateriaal wordt in een dubbelwandige ketel 
door indirecte verwarming (met thermische olie) op  
de gewenste verwerkingstemperatuur gebracht en 
gehouden. Met een pomp wordt de vulmassa via 

geïsoleerde slangen óf in een door kleppen bediende 
slof gebracht óf via een retourleiding weer terug in de 
ketel (om afkoeling in de slang te voorkomen). Dit 
retourleidingsysteem zorgt ervoor dat het tempera-
tuurverschil tussen ketel en slof maximaal 20 °C 
bedraagt. Daarmee is gewaarborgd dat de vulmassa 
zich zo goed mogelijk laat verwerken.

Ook de afwerking van de reparatie is een belangrijk 
aandachtspunt. Afstrooien met steenslag en inwalsen 
van de steenslag is om een aantal redenen vaak gewenst:
- om voldoende textuur (stroefheid) te krijgen
- om de vulmassa te beschermen tegen veroudering  
 door ultraviolet licht
- om te voorkomen dat de automobilist bij tegenlicht  
 door laagstaande zon de scheurreparatie voor  
 belijning aanziet

Om een goede hechting te krijgen tussen afstrooi-
materiaal en vulmassa moet de steenslag droog en 
stofvrij zijn. Bij voorkeur moet warme steenslag worden 
gebruikt, die met circa 0,2% bitumen is gemengd om 
aanwezige stof te binden. Het verbruik aan vulmassa 
bedraagt, afhankelijk van de scheurbreedte en de 
textuur van het wegdek, circa 3,5 - 4,0 kg/m2. De 
hoeveelheid steenslag is circa 10 - 12 kg/m2.

9.2 Reparatie van scheuren

Scheurreparatie met emulsie
Deze techniek wordt toegepast bij:
- lichte langsscheuren 
- lichte dwarsscheuren
- lichte schade aan langslassen
- lichte schade aan dwarslassen

Het gaat hier om scheuren met een scheurwijdte tot 
circa 3 mm en/of een hoogteverschil tussen de scheur-
randen tot circa 2 mm.

De scheur moet met een (vlamloze) heteluchtlans 
goed worden schoongemaakt. Met een gieter en een 
zwabber wordt handmatig bitumenemulsie in de scheur 
aangebracht in een hoeveelheid van circa 1 kg/m1. 
Vervolgens wordt handmatig met brekerzand 0/3 
afgestrooid en licht met een handrol verdicht. 
Overtollig brekerzand wordt verwijderd.

Omdat de scheur wordt drooggeblazen kan de reparatie 
onder veel weersomstandigheden worden uitgevoerd. 



29

UithakkenInspectie

De reparatie moet echter niet worden uitgevoerd als de 
weg erg nat is en de scheuren/lassen vol staan met 
water. Aardvochtig is geen probleem.

Scheurreparatie 
met heteluchtlans & voegvulmassa
Deze techniek wordt toegepast bij:
- matige langsscheuren, dwarsscheuren, langslassen 
  en dwarslassen. Het gaat hier om scheuren met  
 een wijdte tussen 3 en 8 mm en/of een hoogte- 
 verschil tussen de scheurranden tussen 2 en 10 mm
- ernstige langsscheuren, dwarsscheuren, langslassen  
 en dwarslassen. Het gaat hier om scheuren met  
 een wijdte groter dan 8 mm en/of een hoogte- 
 verschil tussen de scheurranden van meer dan 10 mm

De scheur moet met een heteluchtlans goed worden 
schoongemaakt. Met een trekbak of lans wordt 
handmatig bitumineuze voegvulmassa in de scheur 
aangebracht in een hoeveelheid van circa 0,5 kg/m1. 
Soms wordt ook gietasfalt gebruikt. Vervolgens  
wordt handmatig afgestrooid met gedroogd breker-
zand, steenslag 1/3 of steenslag 2/5. Met een handrol 
wordt licht verdicht, waarna overtollig materiaal  
wordt verwijderd. 

Er zijn twee soorten scheurvulling te onderscheiden:
- de vlakke afwerking, op hetzelfde niveau als het  
 aansluitende wegdek
- de bandbreedte afwerking; de zogeheten  
 ‘overseal-banding’

De reparatie moet bij droog weer worden uitgevoerd. 
De scheuren/lassen mogen niet met water zijn gevuld. 
Aardvochtig is geen probleem omdat de brander of 
lans het aanwezige vocht zal verdampen. 

Scheurreparatie  
met frezen & heteluchtlans & voegvulmassa
Deze techniek wordt toegepast bij:
- matige langsscheuren, dwarsscheuren, langslassen  
 en dwarslassen. Het gaat hier om scheuren met  
 een wijdte tussen 3 en 8 mm en/of een hoogte- 
 verschil tussen de scheurranden tussen 2 en 10 mm
- ernstige langsscheuren, dwarsscheuren, langslassen  
 en dwarslassen. Het gaat hier om scheuren met  
 een wijdte groter dan 8 mm en/of een hoogtever- 
 schil tussen de scheurranden van meer dan 10 mm

De bestaande scheur wordt eerst opengefreesd om 
deze te verwijden. Er wordt als het ware een voegprofiel 
aangebracht. Dit wordt gedaan om de voegvulmassa 
diep in de scheur te laten doordringen en een groot 
contactvlak met het asfalt te krijgen. Er worden 
verschillende afmetingen gehanteerd, variërend in 
breedte van 10 tot 30 mm en in diepte van 10 tot 25 
mm. Er kunnen verschillende typen frezen worden 
gebruikt, zoals V-vormig, vingerfrees en schijf- of 
lamellenfrees. De verwijde scheur moet met een 
heteluchtlans goed worden schoongemaakt. Soms wordt 
eerst een primer op de scheurwanden aangebracht. 
De voegvulmassa (meestal op bitumineuze basis) 
wordt met een trekbak of lans aangebracht, in een 
hoeveelheid van gemiddeld 0,5 kg/m1. Soms wordt 
ook gietasfalt gebruikt. Er wordt afgestrooid met 
brekerzand, steenslag 1/3 mm of steenslag 2/5 mm. 
Tenslotte wordt eventueel licht aangewalst met  
een handrol.

Er zijn twee soorten scheurvulling te onderscheiden:
- de vlakke afwerking (de T-vulling wordt hierdoor  
 verdiept aangelegd)
- de bandbreedte afwerking; de zogeheten  
 ‘overseal-banding’

De reparatie moet bij droog weer worden uitgevoerd. 
De scheuren/lassen mogen niet met water zijn gevuld. 
Aardvochtig is geen probleem omdat de brander of 
lans het aanwezige vocht zal verdampen. 

Scheurreparatie met frezen &  
heteluchtlans & membraanlaag & asfalt
Deze techniek wordt toegepast bij:
- ernstige langsscheuren en langslassen
- (werkende) ernstige dwarsscheuren en dwarslassen

Het gaat hier om scheuren met een met een wijdte 
van meer dan 8 mm en/of een hoogteverschil tussen 
de scheurranden van meer dan 10 mm.

Ter plaatse van de scheur wordt eerst gefreesd 
variërend in breedte van 130 mm tot één meter (vaak 
0,5 m) en in diepte van 30 tot 40 mm. Het freesvak en 
de scheur worden met een heteluchtlans goed schoon 
en droog gemaakt. Op het freesvak wordt soms eerst 
een primer aangebracht. Nu wordt handmatig met  
een trekbak of lans een bitumineuze voegvulmassa  

Scheurreparatie
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in de scheur aangebracht. Vervolgens wordt een 
scheuroverbruggende membraanlaag ingebracht, die 
soms ook van een primer is voorzien. Belangrijk is dat 
de primer ook wordt aangebracht op de freesranden. 
Als membraanlaag zijn mogelijk: fiberglas wapenings-
gaas, kunststofdoek of kruiselings gekoppelde 
getordeerde roestvaststalen strippen. Opgemerkt wordt 
dat deze materialen verschillende werking hebben. 
Tenslotte wordt de freesbak met asfalt afgewerkt. Dat 
kan, afhankelijk van de bestaande deklaag, dicht 
asfaltbeton, open asfaltbeton, een mengsel van 
steenslag en bitumen of zeer open asfaltbeton zijn. 
De nabehandeling bestaat uit het afwalsen en eventueel 
afstrooien met verwarmde stofvrije steenslag 2/5 mm 
(niet bij ZOAB!).

De reparatie moet bij droog weer worden uitgevoerd. 
De scheuren/lassen en de freesbak mogen niet met 
water zijn gevuld. Aardvochtig is geen probleem omdat 
de brander of lans het aanwezige vocht zal verdampen. 

Scheurreparatie met frezen van meerdere 
lagen & membraanlaag of bitumen & asfalt
Deze techniek wordt toegepast:
- als in meerdere lagen van de constructie ernstige  
 dwarsscheuren en dwarslassen voorkomen
- als in meerdere lagen van de constructie ernstige  
 langsscheuren en langslassen voorkomen

Het gaat hier om scheuren in de deklaag met een 
wijdte van meer dan 8 mm en/of een hoogteverschil 
tussen de scheurranden van meer dan 10 mm. 

De scheur wordt hier getrapt ingefreesd. Daarbij worden 
verschillende methoden toegepast, variërend in 
bovenbreedte van 0,5 tot 1 meter en in diepte over 
minimaal twee (of meer) lagen. Met een veeg/zuigwagen 
of een brander wordt de freesbak goed schoongemaakt. 
Belangrijk is dat op de freesranden primer wordt 
aangebracht. Vervolgens wordt een scheuroverbrug-
gende membraanlaag aangebracht, of eventueel een 
bitumen of een SAMI. De afwerking gebeurt met 
meerdere lagen asfaltbeton, bijvoorbeeld steenslag-
asfaltbeton, open asfaltbeton of dicht asfaltbeton.  
De nabehandeling bestaat uit afwalsen en afstrooien 
met steenslag 2/5.

Bitumineuze wegenstrip VullenSchoonmaken

De reparatie moet bij droog weer worden uitgevoerd. 
De scheuren/lassen en de freesbak mogen niet met 
water zijn gevuld. Aardvochtig is geen probleem omdat 
de brander of lans het aanwezige vocht zal verdampen. 

9.3 Uitvullen en repareren van gaten

Schoonmaken & vullen
Deze techniek wordt toegepast bij:
- gaten tot een diepte van circa 40 mm
- dwarsonvlakheid tot meer dan 20 mm  
 (bijvoorbeeld een sleuf in lengterichting door  
 nazakking van een riolering of kabels/leidingen)
- oneffenheden tot meer dan 30 mm (bijvoorbeeld  
 ribbelvorming of een sleuf in dwarsrichting door  
 nazakking van een riolering of kabels/leidingen)

Het gat of de reparatieplek moet goed worden schoon-
gemaakt, zonodig onder gebruikmaking van perslucht 
of een heteluchtlans. De reparatieplek moet droog 
zijn en de temperatuur liefst boven 10 °C. Noodrepa-
raties worden echter onder alle weersomstandigheden 
uitgevoerd. Het gat wordt daarna met enige overhoogte 
gevuld met een reparatiemengsel. Vooral de aansluiting 
(hechting) aan de randen van het gat is belangrijk 
(primer toepassen). Met een geschikte stamper of 
handwals wordt het reparatiemengsel zo goed mogelijk 
verdicht. Bij een grote reparatieplek kan ook een kleine 
trilplaat worden ingezet. Het oppervlak van de repara-
tieplek moet in het vlak van het bestaande asfalt 
liggen (dus vlak afwerken). Eventueel wordt afgestrooid 
met brekerzand of steenslag. De reparatieplek is 
gewoonlijk na zo’n half uur weer berijdbaar. 

Als reparatiemengsels worden toegepast:
- warm asfalt, bijvoorbeeld DAB 0/8 (afhankelijk van  
 het op dat moment geproduceerde mengsel
- reparatieasfalt (warm bereid koudasfalt)
- reparatiemortel ( twee-componentensysteem;  
 kationische bitumenemulsie met mineraal  
 aggregaat 0/3, 0/5 of 0/8 mm, afhankelijk van  
 grootte van het gat en de gewenste textuur);
- gietasfalt (mengsel van zand, vulstof en bitumen)

Reparatieasfalt wordt bereid met een zeer zacht 
bindmiddel, vaak een fluxbitumen (bitumen in een 



31

oplosmiddel) of een bitumenemulsie. Het product kan 
zowel open of in zakken verpakt langdurig worden 
opgeslagen. Het is in de markt ook bekend onder de 
naam ‘koudasfalt’. Het hoge aandeel aan fluxmiddel 
zorgt ervoor dat het product lang verwerkbaar is. Na 
verwerking verdampt het fluxmiddel en ontstaat een 
stijver mengsel. Elke producent heeft een eigen 
receptuur. Er wordt gebruik gemaakt van mengsels 
van fijne steenslag en zand waaraan (gemodificeerde) 
bitumenemulsie of fluxbitumen wordt toegevoegd. 

Reparatieasfalt wordt (vooral in de winter) gebruikt 
om schades aan het wegdek zo snel mogelijk te 
herstellen. Het is dan vaak een tijdelijke reparatie die 
in de zomer door warm asfalt moet worden vervangen. 
De vervanging door een definitieve onderhoudsmaat-
regel blijft echter nog wel eens langer uit dan gewenst. 
Door de zachtheid van het mengsel treedt dan vaak 
opnieuw schade op. Het gebruik van een asfaltmeng-
sel met een polymeerbitumen geeft meestal een beter 
en duurzamer resultaat. 
Zeker in dit geval geldt: Voorkomen is beter dan 
genezen. 

Gietasfalt wordt fabrieksmatig in plakken van 
500x300x30 mm3 vervaardigd. Op het werk worden 
deze plakken in roerketels opgewarmd tot een 
verwerkingstemperatuur van circa 210 °C. 

Schoonmaken & uithakken of frezen & vullen
Het gat of de reparatieplek wordt uitgefreesd (eventueel 
met getrapte kanten), uitgehakt of gezaagd. Het gat 
of de reparatieplek moet goed worden schoongemaakt, 
zonodig onder gebruikmaking van perslucht of een 
heteluchtlans. De reparatieplek moet droog zijn en de 
temperatuur liefst boven 10 °C. 
Eventueel wordt een primer of een bitumenstrip 
(wegenstrip) aangebracht. Het gat wordt daarna met 
enige overhoogte gevuld met een reparatiemengsel. 
De overhoogte is afhankelijk van de diepte van het gat 
(en bij kleinere gaten de omvang). De ervaring van de 
uitvoering is van essentieel belang om deze overhoogte 
vast te stellen. 
Vooral de aansluiting (hechting) aan de randen van 
het gat is belangrijk. Met een geschikte stamper of 
handwals wordt het reparatiemengsel zo goed mogelijk 
verdicht. Bij een grotere reparatieplek kan ook een 

kleine trilplaat of een tandemwalsje worden ingezet. 
Het oppervlak van de reparatieplek moet in het vlak 
van het bestaande asfalt liggen (dus vlak afwerken). 
Eventueel wordt afgestrooid met brekerzand of 
steenslag. De reparatieplek is gewoonlijk na zo’n half 
uur weer berijdbaar. 

Reparatie van gaten in tweelaags ZOAB
Het repareren van gaten in ZOAB kan met gietasfalt of 
half warm bereid koud ZOAB worden gedaan. In de 
praktijk blijken deze reparatietechnieken echter 
wisselend succes te hebben. Reparatiemateriaal 
bedoeld voor standaard ZOAB (steenslag 8/16) op 
auto(snel)wegen heeft bovendien een afwijkende 
textuur ten opzichte van tweelaagszoab (steenslag 
4/8), en dat geeft een minder fraai uiterlijk. Als 
plaatselijke schade (lichte gaten of lichte rafeling) 
voorkomt op een extra belaste locatie dan moet deze 
zo snel mogelijk worden gerepareerd. Gebruik van 
een kunststof coating (twee-componenten), afgestrooid 
met een stroefmakend middel in de kleur van de 
deklaag, heeft de voorkeur.

Reparatie van boorgaten
Voor onderzoeksdoeleinden worden vaak kernen uit 
een asfaltverharding geboord. Deze gaten moeten 
geheel met asfalt worden gevuld of tot tenminste 
40 mm onder het wegoppervlak met cementbeton en 
verder met gietasfalt

Het asfalt moet een temperatuur van tenminste 130 °C 
hebben. De wand van het boorgat moet, voorzover het 
met asfalt wordt gevuld, met asfaltkleefmiddel worden 
bestreken. Het asfalt moet in lagen van maximaal 
100 mm worden aangebracht en met stampers zo 
goed mogelijk worden verdicht.

Voor de reparatie van boorgaten bestaat ook een 
zogeheten ‘boorstop’ of ‘bitudrill kern’. Dit is een 
conische stop, gefabriceerd uit bitumen. Deze wordt 
met een rubberen hamer zover in het boorgat geslagen 
tot nog circa 3 mm boven het wegdek uitsteekt. Door 
het verkeer wordt deze overhoogte weggereden. De 
stop zit dan goed in het boorgat en het bindmiddel, 
dat er voor een klein deel wordt uitgeperst, zorgt voor 
hechting aan de wanden van het boorgat. 

Reparatieasfalt aanbrengen Afwalsen en berijdbaar Randen afwerken met emulsie



32

9.4 Schade door boomwortelgroei

De wortelgroei van bomen vormt een schaderisico 
voor een verharding. De bomen die in de praktijk de 
meeste schade aan verhardingen toe brengen zijn de 
populier, wilg, berk, robinia en grove den. Vanwege 
de vaak dunnere verharding op fietspaden zijn deze 
extra gevoelig voor boomwortelgroei. In het contact-
vlak tussen het asfalt en de ondergrond kan doorwor-
teling optreden. Wortels worden ook aangetrokken 
door het vocht aan de onderzijde van de verharding. 
Als de wortels vervolgens dikker worden, wordt het 
asfalt opgedrukt en ontstaan onvlakheid en scheuren.

Vaak wordt de schade hersteld door de onvlakheid 
weg te frezen, de scheuren te repareren en eventueel 
plaatselijk een oppervlakbehandeling aan te brengen. 
Deze reparatie is echter vaak weinig duurzaam; de 
schade komt snel terug. 
In dergelijke situaties is het uitgraven van een sleuf 
langs de verharding een optie. De onder de verharding 
groeiende wortels worden daarbij afgezaagd. In de 
sleuf wordt een sterk drainerend materiaal (gradering 
5/40) aangebracht, eventueel met het aanbrengen van 
een worteldoek.
De sleuf moet voldoende diep zijn om onderdoor-
groeien van de wortels te voorkomen.

Uiteraard is het beter om bij aanleg direct een goede 
constructie aan te brengen en te kiezen voor geschikte 
bomen (penwortel). Ook vanuit constructieve overwe-
gingen is een fundering, in voorkomende situaties een 
sterk drainerende 5/40 gradering, gewenst. Wortels 
mijden de droge fundering. In sommige situaties is 
een worteldoek of -scherm als verticale) barrière  
een optie om de wortelgroei onder de verharding te 
voorkomen. De wortelbarrière moet aan de bovenzijde 
tot (iets boven) het maaiveld reiken (of tot in het 
asfalt), omdat anders de wortels er overheen groeien. 
Ook mag de barrière geen lekkage vertonen. Aan de 
onderzijde moet de barrière eigenlijk enige decimeters 
in het grondwater steken, omdat anders onderdoor-
groei kan optreden. Onderdoorgroei kan echter zonder 
schade geschieden wanneer de barrière weliswaar 
niet tot in het grondwater reikt, maar wel diep onder 
de verharding.

Boomwortel

250 - 300 mm menggranulaat 5/32

Constructie opbouw om boomwortelproblemen  
te voorkomen
Constructie opbouw om boomwortelproblemen  
te voorkomen
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Versterken en wapenen
Het ‘versterken’ van een constructie kan aanleiding 
geven tot een misverstand als over het ‘wapenen’ van 
asfalt wordt gesproken. Wapenen van asfalt is vooral 
bedoeld om (reflectie)scheuren te vertragen. Dus het 
remmen scheuren uit de onderliggende constructie 
naar de asfaltoverlaging. De overlaging zelf vormt de 
versterking. De dikte daarvan moet steeds worden 
berekend en wordt onder andere bepaald door de 
restlevensduur en de verwachte verkeersbelasting. 

Er bestaat veelal een misverstand tussen de begrippen 
‘asfaltwapening’ en ‘gewapend asfalt’. Met asfaltwape-
ning wordt een versterkingslaag bedoeld tussen twee 
asfaltlagen, meestal als herstelmaatregel. Bij gewapend 
asfalt daarentegen is sprake van en toevoeging 
(wapening) aan het asfalt waardoor de eigenschappen 
van het mengsel verbeteren. Daarmee wordt al in het 
ontwerp van de constructie (eigenschappen asfalt-
mengsel) rekening gehouden.

Wapeningsnetten uit kunststof of verzinkt staal in een 
asfaltconstructie vertragen de structurele schade en 
verlengen de levensduur (de wapening vertraagt de 
scheurdoorgroei naar boven). De dikte van de overlaging 
wordt mede bepaald door het draagvermogen van de 
oude verharding en moet om uitvoeringstechnische 
redenen een minimale dikte hebben van 60 mm. Vaak 
zal, voordat de wapening op de onderlaag wordt 
aangebracht, een uitvullaag nodig zijn om de wapening 
vlak en strak op de onderlaag te kunnen bevestigen.

10 Scheurdoorgroei  
  remmende maatregelen
Het ontwerp van de dikte van een wegconstructie (de ‘dimen-

sionering’) is er op gebaseerd dat de asfaltconstructie een bepaalde 

(ontwerp)levensduur heeft. Gedurende deze levensduur veroorzaken 

vooral de aslasten van het zware verkeer constructieve schade  

aan het asfalt. Er ontstaan in het asfalt eerst heel kleine scheurtjes 

(‘scheurinitiatie’), die zich vervolgens verbinden en verder  

aangroeien (‘scheurpropagatie’). Naast het repareren van scheuren 

is het daarom zaak het proces van scheurvorming zo veel mogelijk 

te vertragen. Dit is vooral van belang als een asfaltverharding 

versterkt moet worden. 

Scheurremmende maatregelen
Bij scheurremmende maatregelen gaat het om het 
toepassen van:
- vliezen
- weefsels
- geogrids
- stalen wapeningsnetten
- sandwich constructies
- bitumineuze tussenlagen (SAMI)

Vliezen
Vliezen zijn niet-geweven kunststoftextielen van 
polypropeen of polyester, die maar enkele millimeters 
dik zijn. Vliezen kenmerken zich door een groot 
rekvermogen en het vermogen om een grote hoeveel-
heid bindmiddel op te nemen. Polyester heeft daarbij 
een hoger temperatuurbereik dan polypropeen. Het 
accent ligt op de containerfunctie. Het gaat om een 
glijconstructie en geen wapeningsconstructie. Het 
vlies moet geheel met bindmiddel zijn gevuld (1,1 tot 
1,4 kg/m2) om volledige hechting met de overlaging 
te bereiken. Overmaat aan bitumen leidt echter tot een 
grotere kans op schuiven en scheuren van de deklaag. 
Bij de toepassing van vliezen speelt de afdichtende 
functie een belangrijke rol. Wegens de beperkte 
hittebestendigheid mogen op polypropeenvliezen 
geen asfaltmengsels worden aangebracht met een 
verwerkingstemperatuur boven de 160 °C. 

De ondergrond moet bij het aanbrengen goed vlak 
zijn. Het aanbrengen van een uitvullaag is soms 
onontbeerlijk. Het vlies wordt uitgerold met een op 
een trekker gemonteerde spanrol met daarachter 
bezems die het vlies aandrukken in de kleeflaag. 
Geringe bogen kunnen daardoor zonder overlappin-
gen worden uitgevoerd. Overlappingen moeten 
worden beperkt qua afmeting en in de asfalterings-
richting worden gemaakt. Naden tussen naast elkaar 
verwerkte rollen worden meestal met een overlapping 
van 10 tot 15 cm uitgevoerd. Tussen opeenvolgende 
rollen in de lengterichting van de weg bedraagt de 
overlapping meestal 10 tot 15 cm.

Vóór het aanbrengen van het asfalt kan het vlies met 
steenslag worden afgestrooid zodat het asfaltmaterieel 
er op kan rijden. 

Een vlies kan worden gebruikt als drager voor een 
oppervlakbehandeling of een dunne deklaag. Het 
belangrijkste doel is om een blijvende afdichting  
te realiseren. 
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Er zijn ook vliezen op de markt die éénzijdig thermisch 
zijn nabehandeld om te voorkomen dat het op de 
ondergrond aangebrachte bindmiddel door het vlies 
dringt. Het vlies wordt met het nabehandelde oppervlak 
aan de bovenzijde uitgerold en met bezems gefixeerd 
op de ondergrond. Het asfaltmaterieel kan zonder 
aanhechtingsproblemen over het vlies rijden.

Weefsels
Weefsels zijn er in vele soorten. Ze kunnen bestaan uit 
polyester of glasvezel. De maaswijdte kan variëren van 
zeer fijnmazig tot grofmazig. Weefsels van polyester 
filamentgaren zijn bestand tegen hoge asfalt tempera-
turen. Weefsels van glasvezel bestaan uit met hechtmid-
delen behandelde strengen gesponnen glasvezel en 
hebben eveneens een hoge temperatuursbestndigheid.

Het verwekingspunt van polyester bedraagt circa 235 °C 
en het smeltpunt 255 °C. Om een goede hechting met 
de ondergrond en de overlaging te krijgen worden 
weefsels soms geïmpregneerd met bitumen. Weefsels 
worden met kleeflaagemulsie (0,3 - 0,4 kg/m2) op de 
ondergrond aangebracht.

Met uitzondering van glasvezel zijn de toegepaste 
materiaalsoorten kruipgevoelig. Dat wil zeggen dat 
spanningen in het materiaal geleidelijk verdwijnen 
(relaxeren) doordat het materiaal rekt. Deze eigenschap 
is temperatuurafhankelijk. Daarnaast ligt de stijfheid 
van polyester in dezelfde orde van grootte als de 
stijfheid van asfalt waardoor de asfaltoverlaging niet 
veel merkt van de aanwezigheid van de wapening.

Elk weefsel kenmerkt zich door schering en inslag. 
Deze kan eenzijdig zijn gericht, maar ook in beide 
richtingen aanwezig zijn. Het materiaal vertoont 
daardoor weefrek. De draden worden bij belasting 
vlak getrokken. Dat geeft verplaatsingsvrijheid, die  
in veel gevallen te groot is om een positief effect op 
het vertragen van de scheurdoorgroei te hebben. 
Naarmate het weefsel grofmaziger is, ontstaat een 
grotere haakweerstand tussen de asfaltoverlaging en 
onderliggende constructie. Het weefsel zal dan direct 
ter plaatse van de scheur worden aangesproken.

Bij fijnmazige weefsels kan het zogeheten ‘container-
effect’ optreden. Zo’n weefsel maakt het mogelijk een 
grotere hoeveelheid bindmiddel als kleeflaag te 

bergen. In principe wordt dan een laag met een lage 
stijfheid ingebouwd, waardoor de overlaging zich als 
het ware op een glijlaag bevindt. De onderliggende 
constructie kan dan onafhankelijk van de asfalt-
overlaging bewegen. Dit is dan overigens niet direct 
een wapeningseffect.

Het weefsel moet zo vlak mogelijk op de ondergrond 
worden ingebouwd. Zonodig moet daarom eerst een 
uitvullaag worden aangebracht. Rekgevoelige weefsels 
worden met een trekbalk eerst aangespannen en aan 
het begin en het einde met nagels vastgezet. Dit moet 
voorkomen dat het weefsel door de rupsbanden bij 
het aanbrengen van asfalt wordt opgetrokken.

Er zijn weefsels verkrijgbaar die op een vlies zijn 
aangebracht. Na het kleven van het asfaltoppervlak 
(0,3 - 0,4 kg/m2) wordt het vlies plooivrij op de onder-
grond aangebracht en is het bovenliggende weefsel 
dusdanig gefixeerd dat het machinaal aanbrengen van 
de asfaltlaag geen problemen meer oplevert.

Grids
Grids, ook wel rasters genoemd, worden vervaardigd 
uit polymeer, glasvezel of staal. Ze zijn opgebouwd 
uit regelmatige roosters die op de knooppunten star 
met elkaar verbonden zijn. Grids worden afhankelijk 
van het materiaal op de ondergrond gefixeerd. Alle 
systemen leveren een positieve bijdrage aan de 
weerstand tegen doorbuiging door het verkeer.

Polymeerrasters hebben een treksterkte vergelijkbaar 
met die van zacht staal. Ze worden geleverd op een 
ondergrond van een asfaltvlies. Het vlies wordt in de 
gekleefde ondergrond uitgerold waarmee het boven-
liggende grid is gefixeerd. Het asfaltmaterieel kan hier 
zonder problemen overheen rijden.

Zelfklevende glasvezelrasters zijn met een polymeer 
gemodificeerd bindmiddel gecoat en worden met de 
hechtingszijde op de ondergrond aangebracht. 
Afhankelijk van de conditie van de ondergrond hoeft 
er geen of slechts een dunne laag kleefmiddel te 
worden aangebracht (0,0 - 0,2 kg/m2). Het nagenoeg 
ontbreken van kleefmiddel en de kleine rasteropeningen 
maken het mogelijk dat het asfaltmaterieel de 
asfaltconstructie probleemloos kan aanbrengen.

Aanbrengen vlies Aanbrengen van weefsel (met grid) Grid met steen ingestrooid
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Glasvezelgrids of -weefsels worden ondermeer toegepast 
in combinatie met een SAMI. Door een goed samenspel 
tussen glijlaag en wapening worden de optredende 
rekken zo gereguleerd dat de asfaltoverlaging deze 
kan volgen zonder te scheuren. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is het aanbrengen van een laag gietasfalt op 
een betonnen ondergrond van een parkeerdek of-
vloer. Het glasvezelweefsel vangt de verschillende  
rek- en krimpspanningen tussen beton en asfalt op.

Op grids mag geen verkeer worden toegelaten zolang 
ze niet zijn overlaagd. Ook het bouwverkeer mag niet 
bruusk remmen, optrekken of zwenken om plaatselijk 
beschadiging of scheuren te voorkomen. De minimale 
dikte van de asfaltoverlaging ligt afhankelijk van het 
soort grid tussen de 40 en 80 mm.

Stalen wapeningsnetten
Stalen wapeningsnetten (staalgrids) bestaan uit 
verzinkte stalen draden (‘kippengaas’) met op 
regelmatige afstand een versteviging in de vorm van 
strengen plat staaldraad. Deze zitten loodrecht op de 
as van de weg. Het materiaal is nogal stug en laat zich 
moeilijk vlak leggen. Het moet ‘over de kop’ worden 
afgewikkeld (de bolle kant van het wapeningsnet 
boven) en tegelijkertijd vlak worden gewalst. In 
dwarsrichting worden grids met een overlapping van 
0,3 m gelegd, waarbij strengen niet mogen overlappen. 
De asfaltnaad mag niet boven de overlapping zitten. 
In langsrichting worden grids zonder overlapping 
tegen elkaar gelegd. 
Speciale aandacht is vereist in bochten. Het wapenings-
net moet aan de binnenkant van de bocht worden 
ingesneden en de bocht wordt gevormd door het net 
eerst over elkaar te leggen. Daarna wordt de overlapping 
weggesneden en het net met nagels en haakbeugels 
vastgezet. Vóór het overlagen wordt eerst een kleeflaag 
aangebracht (0,25 kg/m2). Om de mat volledig met 
asfalt te bedekken is een overlaging van minimaal  
50 mm nodig. De werking van staalgrids berust meer 
op het fungeren als drager voor de overlaging (het  
bij elkaar houden van het aangebrachte asfalt) dan  
als wapening.

De stalen wapening wordt met een microdeklaag van 
emulsieasfaltbeton 0/6 gefixeerd. Het vastnagelen aan 
het begin en het eind van het werk is uitsluitend bedoeld 
om tijdens de uitvoering de wapening goed op zijn 

plaats te leggen en te houden. De asfaltoverlaging kan 
al snel na het aanbrengen van het EAB worden 
aangebracht. In de tussenliggende periode kan het 
verkeer (aanwonenden) van de weg gebruik maken 

Sandwichconstructie
Een sandwichconstructie is een tussenlaag van onge-
bonden funderingsmateriaal in een laagdikte van  
10 tot 15 cm op een gescheurde asfaltconstructie.  
Op deze tussenlaag wordt vervolgens de overlaging 
aangebracht. De tussenlaag heeft een lagere stijfheid 
dan de asfaltlagen en kan geen buig- en schuif-
spanningen overdragen. Daarmee wordt bij de dimen-
sionering van de overlaging rekening gehouden. Er 
zijn grote overeenkomsten met de SAMI, echter met 
het verschil dat er geen hechting is in horizontale en 
verticale richting. De constructie is gebaseerd op de 
eigenschappen van een ‘crack relieving layer’.

Bitumineuze tussenlagen (SAMI)
Wegen die nog voldoende draagvermogen bezitten en 
nog goed onder profiel liggen, maar ernstig zijn 
gescheurd, kunnen uit constructief oogpunt met een 
(dunne) deklaag worden overlaagd. De in de oude 
deklaag aanwezige scheuren zullen echter na verloop 
van tijd doorkomen (reflecteren) in de overlaging. 
Daarom is een scheurdoorslag remmende maatregel 
nodig. Een oplossing daarvoor kan bestaan uit het 
toepassen van een zogeheten Stress Absorbing 
Membrane Interlayer (SAMI). Een SAMI is een dunne 
tussenlaag met lage stijfheid die horizontale bewegingen 
van de onderliggende constructie opvangt, zonder dat 
de samenhang tussen de overlaging en de bestaande 
verharding verloren gaat. 

Voor het aanbrengen van een SAMI moet de onder-
grond droog zijn, omdat anders geen hechting plaats-
vindt. Scheuren breder dan 6 mm moeten worden 
voorbehandeld om te voorkomen dat het bitumen 
tijdens het aanbrengen volledig in de scheur wegzakt. 
Het effect van een SAMI is het grootst als de bewegingen 
in het vlak van het membraan plaatsvinden. Bij 
overlaging van bijvoorbeeld een gebeukte betonver-
harding verdient het aanbeveling eerst een profielcor-
rectie uit te voeren met asfalt voordat de SAMI wordt 
aangebracht. Overlaging met een te dikke asfaltlaag 
kan er toe leiden dat de nieuwe deklaag de spanningen 
naar zich toetrekt en daardoor gaat scheuren.

Asfalt verwerking Stalen wapeningsnet Vastleggen stalen wapeningsnet met EAB



36

Het toepassen van een SAMI stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van de te gebruiken materialen en de 
uitvoering. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van 
rubberbitumen dat met een spuitwagen in een 
hoeveelheid van 1,5 - 3,0 kg/m2 in één arbeidsgang 
wordt gespoten. Het spuiten van deze grote hoeveel-
heid is mogelijk doordat het hoog visceuze bindmiddel 
bij de verwerkingstemperatuur van 200 °C zeer dun 
vloeibaar is. 
De grote kleefkracht van het bitumen maakt het 
noodzakelijk om het membraan af te dekken met een 
vlies of het af te strooien met droog en stofvrij 
parelgrind of steenslag voordat de deklaag wordt 
gelegd. Bij voorkeur wordt het materiaal heet (circa 
120 °C) gestrooid om een goede inbedding in het 
bindmiddel te krijgen. Het afstrooimateriaal wordt  
‘vol en zat’ gestrooid (circa 18 - 20 kg/m2) en afgewalst 
met een bandenwals, waarna de overmaat parelgrind 
met een veegzuigwagen wordt verwijderd.

Kleinschalig onderhoud is met boven beschreven 
uitvoeringsmethode niet haalbaar. Daarvoor zijn 
prefab rollen beschikbaar die bestaan uit een gemodi-
ficeerde bitumenlaag van ca. 5 mm met een polyester 
mat als drager en afgestrooid met een minerale 
toplaag. De onderzijde van de bitumenlaag is voorzien 
van eenvoudig te verwijderen anti-kleeffolie. Verwerking 
is te vergelijken met het aanbrengen van en dakbe-
dekking. De dikte van de aan te brengen asfaltlaag 
wordt bepaald door de omliggende hoogte van de 
bestaande verharding.

Een variant is het aanbrengen van een tussenlaag van 
circa 15 mm bestaande uit een mengsel van bitumen 
en zand. Dit mengsel, met een samenstelling die ligt 
tussen die van zandasfalt en mastiek, heeft een 
bitumengehalte van circa 10 % en een vulstofgehalte 
van circa 15 %. Het mengsel wordt met een spreid-
machine aangebracht. De flexibiliteit van het mengsel 
reduceert de spanningen ter plaatse van de scheuren, 
vergelijkbaar met de werking van een SAMI. Om deze 
mengsels toch voldoende stabiel te maken (om 
spoorvorming te voorkomen) wordt brekerzand en 
een gemodificeerd bitumen toegepast.

Stalen wapeningsnetten vastleggen met EAB
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11 Frezen
Frezen van asfalt is het met beitels verwijderen van een voorge-

schreven laagdikte. Het vrijkomende freesasfalt kan meestal direct 

worden hergebruikt. Voorwaarde is wel dat het niet teerhoudend 

is. Teerhoudend asfaltgranulaat mag sinds 1 januari 2001 niet 

meer worden verwerkt. 

Bij de analyse of het materiaal teer bevat is een eerste indicatie 

eenvoudig mogelijk met een PAK marker. Treedt er verkleuring op 

(onder een ultra-violette lamp) dan is er teer aanwezig en moet het 

materiaal naar een vergunde inrichting worden afgevoerd. Treedt 

er geen verkleuring op dan is nader onderzoek via DLC, HPLC of 

GCMS nodig voor een definitieve beoordeling.

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor een goede analyse en 

correcte afvoer.

Technieken
Bij frezen worden twee technieken onderscheiden: 
warm en koud frezen. Bij de warm-freestechniek 
wordt de verharding door infraroodstralers, soms in 
combinatie met een open rij branders, op hoge 
temperatuur gebracht. Het opgewarmde asfalt wordt 
losgewoeld door een aantal beitels die op een 
roterende cilinder zijn gemonteerd. De as van deze 
cilinder beweegt zich evenwijdig aan het wegoppervlak 
en loodrecht op de rijrichting. Bij de koud freesmachine 
wordt het wegdek niet verwarmd. Tijdens de freesgang 
wordt meer stof geproduceerd dan bij de warme 
freestechniek. Om stofoverlast te beperken wordt over 
de freesrotor water gesproeid, dat tevens als koelmid-
del voor de beitels dienst doet. Bij warm frezen 
bestaat het risico dat het freesasfalt vastkoekt. Koud 
frezen heeft daarom vaak de voorkeur, ook omdat 
daarbij de productiesnelheid hoger ligt.

Uitvoering
Het asfalt wordt over de voorgeschreven diepte 
weggefreesd. Daarbij moet worden voorkomen dat 
ook materiaal uit het achterblijvende oppervlak wordt 
losgetrokken. De in het gefreesde oppervlak ontstane 
groeven mogen niet smaller dan 10 mm en niet dieper 
dan 3 mm zijn. Doorlopende evenwijdige langsgroeven 
mogen niet voorkomen als het gefreesde wegvak weer 
tijdelijk voor verkeer wordt opengesteld. Na het frezen 
moet het profiel strak zijn. Plaatselijke verdiepingen 
of verhogingen mogen ten hoogste 6 mm bedragen.

Het frezen van teerhoudend asfalt vraagt speciale 
voorzieningen. Uiteraard is een V en G plan vereist.

Freesmethoden
Afhankelijk van de aard van het freeswerk wordt een 
aantal freesmethoden onderscheiden, die vooral 
verschillen in het materieel dat wordt ingezet:
- markering frezen
- profielfrezen
- bakfrezen
- aanzetten frezen
- sloopfrezen
- frezen met fijne rol
- brugdekfrezen
- sleuven frezen

Markering frezen
Vrijkomend asfalt is een grondstof. Om het te kunnen 
hergebruiken moet het niet zijn vervuild. De markering 
op het wegdek vormt afval en moet worden gescheiden. 
Voor het frezen van markeringen worden daarom 
smallere machines met veel beitels ingezet. 

Profielfrezen
Voor de kwaliteit en duurzaamheid van een nieuwe 
laag asfalt is het van belang dat de ondergrond vlak 
is. Vooraf wordt nauwkeurig het bestaande profiel van 
het oude wegdek ingemeten, waarna het nieuwe profiel 
wordt bepaald. De te frezen laagdiktes worden op het 
wegdek aangegeven. Het wegdek wordt vervolgens 
nauwkeurig onder het nieuwe profiel gefreesd. Met de 
dwarsregelaar op de freesmachine kan de juiste 
dwarshelling worden verkregen. 

Bakfrezen
Bij bakfrezen wordt plaatselijk slecht asfalt verwijderd. 
Het einde van een bak is hol, maar moet recht zijn 
voor verdere afwerking. Voor het recht maken van de 
kanten kan een kleinere freesmachine worden ingezet.

Aanzetten frezen
Het overlagen van een weg met nieuw asfalt betekent 
dat er een vloeiende overgang moet zijn tussen het 
oude en het nieuwe asfalt, de zogeheten aanzetten. 
Daarvoor bestaat een aangepaste freestechniek, 
waarbij dwars op de rijrichting een verticale aansluiting 
wordt gemaakt.

Sloopfrezen
Bij het renoveren van een weg kan het noodzakelijk 
zijn de verharding in zijn geheel te slopen. Daarbij 
wordt freesasfalt geproduceerd door zogeheten 
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Bakfrezen SloopfrezenFreesaanzet

sloopfrezen. Een goede scheiding van verschillende 
lagen is gewenst vanwege het hergebruik. 

Frezen met fijne rol
Frezen met een fijne rol wordt toegepast voor het 
verwijderen van ribbels en opstuikingen en bij de 
reparatie van spoorvorming. Het wordt vooral toegepast 
om te voorkomen dat er stenen uit het achterblijvende 
oppervlak worden losgetrokken. 

Brugdekfrezen
Een brug is vaak opgebouwd uit gewapend beton met 
daarop een asfaltdeklaag. Bij het frezen is het 
essentieel om uitsluitend het asfalt te verwijderen. 
Wanneer een deel van het beton wordt verwijderd kan 
een te beperkte dekking op de wapening ontstaan, 
wat de kwaliteit en de veiligheid van de brug in gevaar 
brengt. Het betonoppervlak is zelden vlak. Hoogtever-
schillen van meerdere centimeters komen voor. 
Daarom moet bij brugdekfrezen tevoren exact worden 
ingemeten waar het beton zich bevindt. Het frezen 
van een brugdek vraagt kennis, ervaring en vooral 
uiterste zorgvuldigheid.

Sleuven frezen
Sleuven frezen vindt voornamelijk plaats wanneer 
slechts een gedeelte van het wegdek wordt openge-
broken en de rest onbeschadigd moet blijven. Te 
denken valt aan het frezen van sleuven voor kabels  
en trottoirbanden, de reparatie van rij-ijzers of het 
aanleggen van riolering.

Aandachtspunten
Aandacht moet worden geschonken aan het begin en 
het einde van een freesvak. Door de vorm van de 
freesrotor zijn de aanzet en het einde hol. Dit profiel 
werkt bij het verdichten van nieuw aangebracht asfalt 
als schuifvlak, waardoor het verkrijgen van een vlak 
afgewerkte overgang tussen nieuw en oud werk 
moeilijk wordt. Daarom moeten aanzet en einde van 
het freesvak worden gemaakt met een zaagsnede, of 
door dwars op de rijrichting te frezen. Bij het frezen 
van grotere laagdikten (meer dan 50 mm) vraagt de 
naad tussen oud en nieuw asfalt aandacht. Om een 
gesloten naad te maken is het noodzakelijk de 
overgang tussen oud en nieuw geleidelijk te laten 
verlopen. Dit is mogelijk door trapsgewijs in te frezen. 
Deze werkwijze verdient ook bij kleinschalig frees-
werk de voorkeur. 

Bij het aanbrengen van nieuw asfalt in het freesprofiel 
is het belangrijk de kanten goed te kleven of met een 
naadverwarmer voor te verwarmen om een gesloten 
naad te waarborgen. Toepassing van een bitumenstrip 
verdient aanbeveling. Het is ook van belang alert te 
zijn op in de verharding opgenomen detectielussen  
en -kabels.
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12 Mechanisch ruwmaken
Mechanisch opruwen van de asfaltdeklaag is bedoeld om de 

textuur (stroefheid) te verbeteren. Er zijn verschillende methoden, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van bewerkingen als diamant 

slijpen, stralen, frezen en hameren (boucharderen, klaruwen). 

Polijsting is het onder invloed van het verkeer en 
aanwezigheid van stof glad schuren van de aggregaat-
korrels. Wanneer het grootste deel van de aan het 
oppervlak aanwezige korrels is gepolijst, neemt de 
stroefheid sterk af omdat de microtextuur is verdwenen. 
De gevoeligheid voor polijsting hangt vooral af van 
het toegepaste aggregaat in het asfaltmengsel. De 
weerstand tegen polijsting (PSV of polijstgetal) kan 
per steensoort aanzienlijk verschillen. Via diamant 
slijpen kan de microtextuur worden verbeterd.

Bij stralen wordt grit (steen, staal of ijs) strooksgewijs 
met grote kracht op het asfalt gespoten. De korrels 
slaan de minder sterke mortel tussen de steenkorrels 
weg waardoor een ruw oppervlak ontstaat. Omdat 
stralen over het algemeen met handkracht wordt 
uitgevoerd is het bereiken van een gelijkmatige 
structuur afhankelijk van de ervaring en kundigheid 
van de straler. Voor de strooksgewijze uitvoering is de 
kans groot dat er tussen de stroken een onbehandeld 
deel is, of dat de stroken elkaar overlappen en dat 
dubbel gestraald oppervlak is beschadigd. Het stralen 
gaat gepaard met een enorme stofontwikkeling en veel 
lawaai. Met stralen wordt hoofdzakelijk de macrotex-
tuur verbeterd bij overvulde en dichtgereden deklagen.  
Bij steenrijke mengsels geeft het stralen van het 
oppervlak een verhoogde kans op rafeling omdat de 
stenen beschadigd zijn en de mortel deels is verdwenen.

Voor het opruwen kan ook een koude freestechniek 
worden ingezet. Het opruwen ontstaat door de rotor 
(een horizontale as waarop hardstalen puntbeitels zijn 
gemonteerd) zo in te stellen, dat de beiteltoppen juist 
het oppervlak raken. Het resultaat van deze bewerking 
is een zeer ruw oppervlak, dat over het algemeen niet 
homogeen van structuur is. Dit komt omdat de starre 
rotor onvlakheden in het wegdek niet kan volgen. Bij 
het frezen wordt veel stof geproduceerd. Om de 
stofoverlast te beperken wordt over de freesrotor 
water gesproeid. Dit water dient tevens als koelmiddel 

voor de beitels. Met deze techniek wordt zowel de 
micro- als de macrotextuur verbeterd. 

Boucharderen is het door hamerslagen verbeteren van 
de textuur van het oppervlak. Klaruwen is het met 
onafhankelijke computergestuurde bouchardeerhamer-
koppen behandelen van het oppervlak om de textuur 
te herstellen. Ook hier gaat het om het verbeteren van 
de micro- en de macrotextuur. Deze behandelingen, 
die met speciale apparatuur moet worden uitgevoerd, 
worden in Nederland slechts incidenteel toegepast.
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13 Oppervlakregeneratie
Oppervlakregeneratie is het in de (oorspronkelijke) goede staat 

terugbrengen van het wegdek, waarbij het aanwezige asfalt na 

verwarming opnieuw wordt gebruikt. Daarvoor zijn verschillende 

methoden ontwikkeld die met reshape, regrip, repave en remix 

worden aangeduid. 

Oppervlakregeneratie als repave en remix lenen zich 
niet voor kleinschalig werk. De machines die moeten 
worden ingezet hebben een lengte van 15 m en een 
werkbreedte van drie tot vier meter. De totale lengte 
van de werktrein is al gauw 40 m. 

Methoden
De Standaard RAW Bepalingen bevatten regelgeving 
voor drie methoden: Repave, Remixplus en Remix. 
Deze technieken hebben in de praktijk bewezen goed 
te werken en technisch te voldoen, ook voor ZOAB. 
Toch worden deze onderhoudstechnieken, hoewel er 
uitgebreide protocollen en procedures voor bestaan, 
slechts weinig toegepast. Een belangrijke reden 
daarvoor is dat omvangrijk vooronderzoek naar de 
conditie en samenstelling van het aanwezige asfalt 
noodzakelijk is. Een flink aantal boorkernen is vereist 
om een statistisch betrouwbaar beeld van de aanwezige 
constructie te krijgen. Bepaald moeten worden de 
korrelverdeling, het bindmiddelgehalte, de hoeveelheid 
vocht, de dichtheid en de bindmiddeleigenschappen. 
Met deze gegevens wordt de samenstelling van het 
toe te voegen asfaltmengsel bepaald. Dit maakt, 
vergeleken met frezen en overlagen, de toepassing 
gecompliceerd en ingewikkeld. Een praktische 
belemmering voor de techniek vormt ook de sterke 
afhankelijkheid van de weersomstandigheden. Vooral 
regenval beperkt de uitvoering.

Repave
Dit is het aanbrengen van een repave-overlay of een 
repave-inlay. Bij de overlay gaat het om het in één 
arbeidsgang verwarmen, loswoelen en herprofileren 
van de deklaag van een bestaande asfaltverharding en 
het daarop aanbrengen van een laag nieuw asfalt. Bij 
de inlay gaat het om het eerst door frezen verwijderen 
van (een gedeelte van) de bovenlaag van een bestaande 
asfaltverharding en vervolgens het in één arbeidsgang 
verwarmen, loswoelen en herprofileren van de bestaande 
asfaltverharding, en het in dezelfde arbeidsgang 
daarop aanbrengen van een laag nieuw asfalt.

De oorspronkelijke mengselsamenstelling wordt bij 
repave dus niet gewijzigd.

De bestaande verharding wordt over de voorgeschreven 
werkbreedte door infraroodstralers tot de woeldiepte 
verwarmd. Met beitels wordt het verwarmde asfalt tot 
een diepte van 20 tot 30 mm losgewoeld. Het asfalt 
moet een temperatuur hebben tussen 110 en 160 °C. 
Het asfalt wordt met een verdeelworm in dwarsrichting 
herverdeeld en met een in hoogte instelbaar profileer-
blad zo geprofileerd dat een gelijkmatige hoogte 
wordt verkregen ten opzichte van de naastgelegen 
verharding. Deze bewerkingen gebeuren in één 
arbeidsgang van de repavemachine, waarna zo snel 
mogelijk moet worden verdicht. Als ZOAB of SMA als 
nieuw asfalt wordt aangebracht, mag niet trillend 
worden verdicht. Na het verdichten mogen geen 
walssporen voorkomen en de textuur van de bovenlaag 
moet gelijkmatig zijn.

Het met de repavemethode te behandelen wegoppervlak 
moet schoon en vrij van losse delen zijn. Op het 
wegoppervlak mag geen markering, koudasfalt, 
emulsie-asfaltbeton of oppervlakbehandeling aanwezig 
zijn. Hoge windsnelheid, lage temperatuur en sterke 
neerslag kunnen bij de uitvoering zeer negatief 
uitwerken op de kwaliteit. Belangrijk is dat de aanvoer 
van nieuw asfalt en de productiesnelheid van de 
repavemachine goed op elkaar zijn afgestemd, zodat 
zonder onderbrekingen kan worden gewerkt en er 
geen kwaliteitsrisico’s ontstaan.

Remix
Dit is het aanbrengen van een remix-overlay of een 
remix-inlay. Bij de overlay gaat het om het in één 
arbeidsgang verwarmen en loswoelen van de bestaande 
deklaag; het losgewoelde materiaal mengen met nieuw 
asfalt, zonodig onder toevoeging van een bindmiddel, 
zodat een homogeen asfaltmengsel wordt verkregen; 
en het spreiden en voorverdichten van dit mengsel. Bij 
de inlay gaat het om het eerst door frezen verwijderen 
van (een deel van) de deklaag en het daarna behandelen 
van de resterende lagen met de remixmethode voor 
een overlay, zodanig dat er geen hoogteverschillen 
zijn tussen de bovenkant van de aangebrachte laag 
remixasfalt en de bovenkant van de laag waarop 
wordt aangesloten.

Bij remix vindt er een aanpassing van het oorspronke-
lijke mengsel plaats.
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Remixplusmethode
Dit is het aanbrengen van een remixplus-overlay of 
een remixplus-inlay. Bij de overlay gaat het om het in 
één arbeidsgang verwarmen en loswoelen van de 
bovenlaag van een asfaltverharding; het losgewoelde 
materiaal opnemen, homogeniseren en eventueel 
mengen met een bindmiddel; het profileren van het 
materiaal, en het hierop aanbrengen van een laag 
nieuw asfalt. Bij de inlay gaat het om het eerst door 
frezen verwijderen van (een gedeelte van) de boven-
laag van een asfaltverharding en het daarna in één 
arbeidsgang verwarmen en loswoelen van de bestaande 
asfaltverharding; het losgewoelde materiaal opnemen, 
homogeniseren en eventueel mengen met een 
bindmiddel; het profileren van het materiaal, en het 
daarop aanbrengen van een laag nieuw asfalt.

Bij remixplus wordt de gradering van het oorspron-
kelijke mengsel niet gewijzigd maar het bindmiddel-
gehalte kan wel worden verhoogd.

Bij de remixplusmethode zijn de bewerkingen voor 
een groot deel gelijk aan die bij de repavemethode. 
De asfaltverharding wordt nu echter tot een diepte 
van 40 mm losgewoeld. De temperatuurcondities zijn 
dezelfde als bij repave. Het losgewoelde materiaal 
wordt nu echter opgenomen en gehomogeniseerd in 
een doorstroommenger, waarna het in dwarsrichting 
wordt herverdeeld met een verdeelworm en met een 
in hoogte instelbaar profileerblad zo wordt geprofileerd 
dat een gelijkmatige hoogte wordt verkregen ten 
opzichte van de naastgelegen verharding. Over de 
gehele breedte van het geprofileerde warme materiaal 
wordt een laag nieuw asfalt aangebracht en verdicht. 
Het verdichten moet zo snel mogelijk na aanbrengen 
worden uitgevoerd. Als het nieuwe asfalt SMA is, mag 
niet trillend worden verdicht.

Remix
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14 Slemmen
Slem is een gietbaar mengsel van fijn gegradeerd mineraal 

aggregaat (zand, vulstof) en bitumenemulsie. Het wordt aangebracht 

om een asfaltdeklaag met lichte rafeling of haarscheuren te 

conserveren. Het volgieten van scheuren met emulsie en het 

afstrooien met brekerzand of kiezelslag wordt ook wel  

slemmen genoemd, maar dit is voor deze scheurreparatie geen 

juiste benaming.

Grondstoffen
De belangrijkste bestanddelen van een slemspecie zijn 
brekerzand en bitumenemulsie waaraan hulpstoffen 
worden toegevoegd als kalk of cement en een even-
tuele stabilisator (om de breektijd van de emulsie te 
beïnvloeden). Het brekerzand moet vrij zijn van veront-
reinigingen en grove steen. Reeds bij de aanwezigheid 
van sporen klei, veen en dergelijke treedt voortijdig 
breken van de emulsie. 

Uitvoering
De meest simpele vorm is het uitgieten van het 
materiaal op het wegdek en het instrooien met zand. 
Met een bezem of trekker worden zand en emulsie 
gemengd en gelijktijdig in de scheuren geveegd. De 
afwerking bestaat uit het afstrooien met zand of fijne 
steenslag om kleven te voorkomen. Deze uitvoering 
leent zich uitsluitend voor kleinere oppervlakken en 
geringe schade.
Voor het uitvoeren van kleinere reparaties worden 
voorgemengde, in emmers verpakte slem op de  
markt gebracht. 

Bij voorkeur echter wordt slem met een speciaal 
ontwikkelde mobiele installatie bereid en gespreid. 
Deze installatie bestaat uit een op een vrachtwagen 
gemonteerde continumenger waarin zand, vulstof, 
emulsie en eventuele toeslagstoffen worden gedoseerd. 
Deze grondstoffen bevinden zich in silo’s of tanks op 
de vrachtwagen. Vanuit de menger stroomt de slem in 
een speciale verdeel spreidinrichting (slede) die achter 
de wagen is gemonteerd. De slede bestaat uit een 
raamwerk waarin een in hoogte instelbare rubberstrook 
is bevestigd. Het mengsel hoeft niet te worden verdicht.

Aandachtspunten
Het te behandelen oppervlak moet schoon en vochtig 
zijn, maar vrij van spiegelend water. Als er regen wordt 
verwacht of bij kans op (nacht)vorst, moet niet worden 
geslemd. Circa 20 minuten na de slembehandeling 
kan het lichte verkeer weer worden toegelaten.

Het verbruik aan slemspecie is sterk afhankelijk van 
de textuur van het wegoppervlak. In het algemeen 
bedraagt het verbruik 4 à 6 kg/m2. Voor het oppeppen 
van een oud, maar verder uitstekend functionerend 
wegdek is soms minder dan 2 kg/ m2 voldoende. Bij 
een grove textuur ligt het verbruik hoger. Voor het 
slemmen van een oppervlakbehandeling die is 
afgestrooid met steenslag 4/8 ligt het verbruik op 
circa 9 kg/m2.

Door de fijne gradering heeft een slembehandeling 
echter een geringe textuurdiepte, waardoor de 
stroefheid verminderd. Daarom is toepassing van een 
slembehandeling alleen verantwoord waar een nat 
wegdek geen gevolgen heeft voor de verkeersveilig-
heid. Slembehandeling wordt ook toegepast als 
uitvulling voorafgaande aan een oppervlakbehande-
ling, of in combinatie daarmee als micro-combi.

Met slemmen zijn geen profielcorrecties mogelijk.

Met het aanbrengen van wegenverf moet tot enkele 
weken na het aanbrengen van de slem worden gewacht.

De zeer dunne slemlaag laat aan het eind van de 
levensduur in korte tijd over het hele oppervlak los.
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Een oppervlakbehandeling is de meest geschikte 
behandeling voor rafeling op wegen waar de draag-
kracht en de vlakheid nog voldoende zijn maar de 
textuur moet worden hersteld. Met een oppervlakbe-
handeling kan voldoende textuurdiepte worden 
bereikt. Bij het aanbrengen van een oppervlakbehan-
deling op een bestaande oppervlakbehandeling is het 
belangrijk ernstige rafeling eerst te behandelen met 
bijvoorbeeld een slemlaag.

15.1 Type oppervlakbehandeling

Er worden verschillende typen oppervlakbehandelingen 
onderscheiden:
- de enkelvoudige oppervlakbehandeling
- de nagestrooide oppervlakbehandeling
- de dubbele oppervlakbehandeling
- de sandwichbehandeling

Enkelvoudige oppervlakbehandeling
Er wordt één keer gesproeid. Een enkelvoudige 
oppervlakbehandeling is niet geschikt bij wringend 
zwaar verkeer. Direct wordt een laag steenslag 
aangebracht. 

De nagestrooide oppervlakbehandeling
Op de in één keer gesproeide laag bindmiddel wordt 
een laagje split aangebracht. Deze laag wordt met een 
fijnere steenslag nagestrooid en ingewalst.

De dubbele oppervlakbehandeling
Een dubbele behandeling bestaat uit twee, kort na 
elkaar, aangebrachte enkele oppervlakbehandelingen. 
De eerste laag met een wat grovere maat en de tweede 
laag heeft een fijnere gradering.

De sandwich constructie
Op een wegdek wordt een open laag steenslag gestrooid. 
Daar overheen wordt een laag bindmiddel gesproeid 
die met een fijnere laag split wordt afgedekt. 

Bindmiddelen
Voor het bindmiddel kan worden gekozen uit - al dan 
niet gemodificeerde - warm aan te brengen bitumen 
of een bitumenemulsie. Door modificeren van bitu-
men(emulsie) ontstaat een breder temperatuurgedrag. 
Dit betekent minder kans op vet worden in de zomer 
en afname van steenverlies (wegens brosheid van 
bitumen) in de winter.

Het strooimateriaal (split)
Afstrooimateriaal is er in vele soorten, kleuren en 
maten. Meestal wordt gebruik gemaakt van gebroken 
riviergrind (split). Voor specifieke toepassingen wordt 
steeds vaker overgegaan op groeve materiaal. Dit 
vanwege de grotere hechting, een hoger polijstgetal 
of kleureffecten.
Om een goede aanhechting van het steenslag aan het 
bindmiddel te krijgen is het belangrijk dat de steen 
schoon (geen stof) en vochtig is.

15.2 Hoeveelheden aan te brengen materiaal

Om de aan te brengen hoeveelheden te kunnen inschat-
ten is in het boek ‘Bitumenemulsie in de wegenbouw’ 
[15] een afstelschijf opgenomen als hulpmiddel. Om 
tot een juiste constructie en de correcte hoeveelheden 
te komen worden de volgende stappen doorlopen 

1: Beoordeel het wegdek.
 Type A:  Een gesloten, zwart gekleurd asfaltdek,  
    aan het oppervlak rijk aan bitumen. Vrij  
    zacht hetgeen wil zeggen dat een  
    schroevendraaier op een warme zonnige  
    dag vrij makkelijk een stukje in het  
    wegdek gedrukt kan worden.
 Type B:  Een normaal wegdek. Een eerste begin van 
     rafeling is aan het optreden. Aan het  
    oppervlak worden de kale stenen uit het  
    asfalt zichtbaar.

15 Oppervlakbehandeling
Een oppervlakbehandeling is een laag steen die met een bitumineus 

bindmiddel op een wegoppervlak is gekit. Bij het aanbrengen van 

een oppervlakbehandeling wordt een bitumineus bindmiddel in de 

vorm van bitumenemulsie of warme bitumen in een dunne gelijk-

matig verdeelde film op een wegoppervlak gesproeid. Direct wordt 

over het bindmiddel een laagje steenslag gestrooid. Het bindmiddel 

hecht de steen aan het wegoppervlak. Tenslotte wordt het steen-

slag met een (banden)wals in de bindmiddelfilm gedrukt en wordt 

de overmaat aan aggregaat verwijderd. Het resultaat is een mozaïek 

van op de weg gekitte steentjes. Met een oppervlakbehandeling 

wordt een conserverende laag aangebracht waarmee een aantal 

oppervlakeigenschappen kan worden verbeterd. 



44

Dubbele oppervlakbehandeling Sandwich constructie

Enkele oppervlakbehandeling Nagestrooide oppervlakbehandeling

 Type C:  Een schraal ruw wegdek. Er treedt rafeling  
    op. De wegdekkleur is die van het mineraal  
    dat in het asfalt aanwezig is. Het oppervlak  
    bestaat vrnl. uit kaalgereden steen. Het  
    wegdek is hard. Ook op een zonnige  
    warme dag kan een schroevendraaien niet  
    of nauwelijks een stukje in het wegoppervlak  
    gedrukt worden. Meestal zijn wegdekken  
    waarop een oppervlakbehandeling gaat  
    worden aangebracht van het type C.
2: Schat de verkeersintensiteit in.
3: Beoordeel de rijsnelheid van het verkeer.
4: Kijk of er in de directe omgeving van de weg  
 bebouwing aanwezig is.

Uit deze vier factoren volgen de afmeting van de 
steenslag, de hoeveelheid aan te brengen bindmiddel 
per vierkante meter en de hoeveelheid te strooien 
steenslag.

Afhankelijk van omstandigheden ter plaatse en  
tijdens de uitvoering kan het nodig zijn de gevonden 
hoeveelheden nog enigszins aan te passen. Zo kan 
bijvoorbeeld bij uitvoering voor 15 juni en als het 
tijdens het aanbrengen erg warm weer is met 5 % 
minder bindmiddel worden volstaan dan gevonden 
met het schijfje, terwijl bij aanbrengen in september 
juist 5 % extra nodig kan zijn.
De voorbereiding en uitvoering vragen specialistische 
kennis om binnen de voorschriften aanpassingen  
door te voeren.

Uitvoering
Voorafgaand aan de uitvoering moet de bestaande 
constructie in orde zijn gebracht. Verbetering van  
het profiel, vullen van scheuren of gaten moeten 
enkele weken voorafgaand aan de uitvoering  
hebben plaatsgevonden.

Weersomstandigheden hebben een grote invloed op 
de kwaliteit. Uitvoering vroeg in het voorjaar, in het 
najaar of als er regen wordt verwacht wordt daarom 
sterk afgeraden. Ook bij hoge windsnelheden (boven 
10 m/s) is de kans op kwaliteitsverlies te groot. Zo kort 
mogelijk voor het aanbrengen moet de weg grondig 
worden geveegd. Om een goede aanhechting te 
bereiken is een vochtig wegoppervlak gewenst bij een 
bitumenemulsie. Plassen zijn echter uit den boze. Bij 

gebruik van vloeibitumen en polymeerbitumen is een 
droog wegdek geëist.

Overtollig afstrooimateriaal moet zo snel mogelijk na 
het breken van de emulsie worden verwijderd. 

15.3 Aandachtspunten

Oneffenheden zijn niet te corrigeren en de weerstand 
tegen vervorming is beperkt.
Een oppervlakbehandeling is ogenschijnlijk eenvoudig 
aan te brengen. Als het wegdek er schoon uitziet lijkt 
het alsof er niet meer nodig is dan een sproeiwagen, 
een splitstrooier, een wals en uiteraard drogend weer. 
De werkelijkheid is anders: gespecialiseerd personeel, 
bitumenemulsie waarvan het breekgedrag is afgestemd 
op de weersomstandigheden en goed afstrooimateriaal, 
zijn doorslaggevend voor het resultaat. Vakmanschap 
is vereist.

Het is vanwege de grote variatie in omstandigheden 
onmogelijk een algemene uitspraak te doen over de 
levensduur van een oppervlakbehandeling. Ervaringen 
wijzen echter uit dat een levensduur van ongeveer 7 
jaar als normaal beschouwd mag worden. Levensduren 
langer dan 10 jaar zijn geen uitzondering. Op een 
oude oppervlakbehandeling 
kan een nieuwe laag worden 
aangebracht. Daarbij spelen 
weer dezelfde overwegingen 
bij de keuze van hoeveelheden 
en type een rol als bij de 
oorspronkelijke laag.

Afstelschijf
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16 Onderhoud en reparatie  
  met emulsie-asfaltbeton

Systemen en mengselsoorten
Na beoordeling van het wegdek wordt een keuze 
gemaakt uit het systeem, het type mengsel en de  
aan te brengen laagdikte. Emulsieasfaltbeton kent  
vijf systemen:
 1: smalle spoorvulling.
 2: aaneengesloten spoorvulling.
 3: smalle spoorvulling met deklaag.
 4: microdeklaag.
 5: microdeklaag met profileerlaag.

Daarnaast bestaat het systeem van micro-combi:  
een oppervlakbehandeling overlaagd met EAB 
(emulsieasfaltbeton).

Na de systeemkeuze wordt de mengselsoort bepaald. 
Er bestaan drie mengselsoorten: EAB 0/3, EAB 0/6 en 
EAB 0/8. De aanduiding geeft de gebruikte korrel-
gradering aan. Deze soorten worden als volgt toegepast:
EAB 0/3:  voor microdeklagen (conservering);
EAB 0/6:  voor microdeklagen, spoorvullingen  
    en profileerlagen;
EAB 0/8:  voor spoorvullingen, profileerlagen en  
    soms voor microdeklagen.

Bij EAB gaat het om laagdikten die variëren tussen 
circa 5 en 30 mm, afhankelijk van de toepassing, het 
systeem en de mengselsoort. 

Uitvoering

Voorbereidingen
Eventueel aanwezige scheuren moeten vooraf worden 
gedicht. Plaatsen waar een scheidingslaag tussen het 
bestaande wegdek en het aan te brengen EAB zou 
kunnen ontstaan (bijv. markeringen, stof, olie en 
andere verontreinigingen) moeten worden verwijderd. 

De plaatsen waar geen EAB gewenst is moeten worden 
afgedekt. Denk aan putdeksels en dergelijke. Omdat 
EAB als dunne laag wordt aangebracht is het mogelijk 
tussen de aanwezige wegmarkeringen te werken. Om 
deze markeringen te handhaven moeten tijdens de 
voorbereidingen maatregelen getroffen worden om 
deze schoon te houden.

Aanbrengen
Voor het aanbrengen van het emulsieasfaltbeton 
wordt een speciale mobiele installatie gebruikt. De 
verschillende mengselcomponenten zijn op de unit in 
daarvoor bestemde silo’s en tanks aanwezig. De 
materialen worden in een vooraf ingestelde verhouding 
gedoseerd in een continuemenger. Vanuit de  
continuemenger stroomt het EAB in een verdeel-/
spreidinrichting (verdeelslede) die achter de mobiele 
menginstallatie is gemonteerd. De verdeelslede 
bestaat uit een raamwerk waarin een in hoogte 
instelbare rubberstrook is bevestigd voor het afwerken 
van het oppervlak. Om een gelijkmatige verdeling en 

Afstelschijf

Emulsie-asfaltbeton (EAB) is een koud bereid mengsel van mineraal 

aggregaat (steenslag, brekerzand en vulstof) en bitumenemulsie. 

Het aggregaat heeft een gegradeerde opbouw. Aan het mengsel 

worden cement en soms stabilisatoren toegevoegd om het verwer-

kingsgedrag te sturen. Pigmenten kunnen worden toegevoegd om 

een kleureffect te bereiken.

Tijdens de verwerking begint direct het breekproces van de bitume-

nemulsie en treedt het productiewater uit. Na aanbrengen zet dit 

proces zich voort waarbij de korrels mineraal aggregaat zich 

onderling en aan het wegoppervlak hechten. Zo ontstaat binnen 

een tiental minuten een op een korrelskelet gebaseerd asfaltmengsel.

Kenmerkend voor EAB is dat de verdichting niet plaatsvindt door 

walsen, maar onder de reguliere verkeersbelasting.

Met emulsieasfaltbeton wordt een nieuwe, dunne asfaltlaag op de 

bestaande verharding aangebracht. Daarmee wordt de bestaande 

constructie beschermd en is de levensduur van een verharding te 

verlengen. Met het stabiele mengsel zijn oneffenheden zoals 

rijsporen en dwarsonvlakheden op te vangen. Door de geringe 

laagdikte levert EAB echter geen constructieve bijdrage. 

De meest voorkomende toepassingen van EAB zijn: 

- conserveren van verschraalde wegdekken; 

- tegengaan van rafeling; 

- verbeteren stroefheid; 

- opheffen van rijsporen en dwarsonvlakheden; 

- aanbrengen van kleuraccenten (fietsstroken); 

- vastleggen van wapening bij verhardingen die te weinig  

 samenhang en stabiliteit vertonen.
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eventuele ontmenging tegen te gaan, zijn in de 
verdeelslede wormen aangebracht die het mengsel in 
beweging houden en het EAB gelijkmatig verdelen 
over de werkbreedte van de verdeelslede. Na 15 à 20 
minuten kan het verkeer worden toegelaten. Na 
aanbrengen van de gewenste laag zijn geen aanvul-
lende werkzaamheden noodzakelijk, buiten het 
verwijderen van plakmiddelen en wegafzettingen.

Voor EAB bestaat uitgebreide regelgeving, waarvoor 
wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen. 
Voor toepassingen is hoofdstuk 5 van het boek 
‘Bitumenemulsie in de wegenbouw’ aan te bevelen.

Detail micro-combiAanbrengen van emulsieasfaltbeton Aanbrengen EAB op oppervlakbehandeling

Micro-combi (Slijt-/slemlaag)
Een micro-combi is een oppervlakbehandeling 
overlaagd met EAB. Het systeem combineert de 
eigenschappen van een oppervlakbehandeling en een 
emulsieasfaltbeton. Het is geschikt voor een situatie 
waarbij het oppervlak is aangetast maar nog voldoen-
de structurele sterkte aanwezig is.

Emulsie
Steenslag 4/8 gestrooid

Emulsie gebroken Eab 0/3 over oppervlakbehandeling

Resultaat micro-combi

Emulsie
Steenslag 4/8 gestrooid

Emulsie gebroken Eab 0/3 over oppervlakbehandeling

Emulsie
Steenslag 4/8 gestrooid

Emulsie gebroken Eab 0/3 over oppervlakbehandeling

Emulsie

Steenslag 4/8 gestrooid

EAB 0/3  
over oppervlaktebehandeling
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17 Onderhoud en reparatie  
  van dunne asfaltdeklagen
Een dunne asfaltdeklaag heeft een dikte van 5 tot maximaal 30 mm. 

Deze deklaag wordt gebouwd met een warm geproduceerd 

bitumineus mengsel (maar geen gietasfalt), bijvoorbeeld DAB 0/8 

en SMA 0/6 of SMA 0/8. EAB, de toplaag van tweelaags ZOAB en 

oppervlakbehandelingen zijn weliswaar ook dunne lagen maar 

worden niet als dunne asfaltdeklaag aangemerkt.

Type dunne asfaltdeklaag
De verschillende typen dunne deklagen worden 
onderscheiden naar hun waterafvoerend vermogen. 
Het water kan door de deklaag afvloeien of er 
overheen. Er worden vier typen onderscheiden:
- dichte deklagen (holle ruimte tussen 6 en 9%)
- semi dichte deklagen (holle ruimte tussen 9 en 14%)
- half open deklagen (holle ruimte tussen 14 en 19%)
- zeer open deklagen (holle ruimte meer dan 19%)

Toepassing en eigenschappen
De laatste jaren worden dunne deklagen steeds vaker 
toegepast, ook voor onderhoud van de weg. Enkele 
redenen daarvoor zijn:
- reparatie van lichte spoorvorming
- conservering van de bestaande constructie  
 (waterafdichting van oppervlakscheuren)
- textuurverbetering
- hoogtebeperking
- zuinig en efficiënt gebruik van materialen
- vermindering van het verkeerslawaai

Reparatie van dunne deklagen
Als plaatselijk schade (lichte rafeling, lichte gaten) 
voorkomt op een extra belaste locatie, moet deze zo 
snel mogelijk worden hersteld. Het dichten van gaten 
met gietasfalt of warm bereid koud asfalt met een 
vergelijkbare structuur als de dunne deklaag (zeer open 
of semi dicht) wordt wel gedaan, maar deze reparatie-
techniek blijkt niet altijd succesvol. Het gebruik van 
een kunststof coating (tweecomponenten), afgestrooid 
met een stroefmakend middel in de kleur van de 
deklaag, heeft de voorkeur. Voor wegvakken die over 
een groter oppervlak rafeling vertonen kan sealen  
een (preventieve) onderhoudsmaatregel zijn. Hierbij 
wordt een speciale bitumenemulsie op het wegdek 
aangebracht. Bij het sealen moet extra aandacht 
worden besteed aan het handhaven van de open 
textuur en de stroefheid van de toplaag. Sealen is een 
veelbelovende techniek die bij zeer open asfaltbeton 
succesvol wordt toegepast. Bij dunne deklagen is er 
echter nog maar beperkte ervaring.
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18 Onderhoud en reparatie  
  van combinatiedeklagen
Een combinatiedeklaag is een deklaag waarin de eigenschappen 

van twee materialen zijn gecombineerd: het flexibele karakter van 

asfalt en de sterkte van cementbeton. Een combinatiedeklaag 

bestaat uit een ZOAB met een hoog percentage holle ruimte (25 

tot 30%), waarbij deze holle ruimte is gevuld met een (kunststof) 

gemodificeerde cementslurry. 

Combinatiedeklagen hebben een aantal bijzondere 
eigenschappen:
- grote weerstand tegen spoor- en ribbelvorming
- grote weerstand tegen statische belastingen  
 (stilstaand verkeer)
- voegloos
- slijtvast
- duurzaam
- snelle openstelling (in vergelijking met beton)

Combinatiedeklagen worden aangelegd bij:
- kruispunten en opstelstroken
- bushaltes en busbanen
- bedrijfsterreinen
- containerterminals
- vliegvelden (platforms, aanrijroutes).

Een combinatiedeklaag heeft een laagdikte van 40 à 
80 mm. 

Reparatie
Een te lage holle ruimte van het ZOAB, onvoldoende 
vulling van de holle ruimte (vaak onder in de laag) of 
een afwijking in de samenstelling van de slurry kan al 
snel na aanleg tot schade leiden. Ook kan de hechting 
aan de onderliggende laag gebreken vertonen of de 
stabiliteit van de onderliggende laag onvoldoende 
zijn. Als er in die zin een duidelijke oorzaak kan worden 
aangewezen, is plaatselijke reparatie weinig zinvol. Er 
is immers sprake van een constructieve fout en de 
schade zal zich ook op andere plaatsen gaan voordoen. 
Geheel of eventueel gedeeltelijk vervangen van de 
combinatiedeklaag is vaak de beste (enige) oplossing.

Voor plaatselijke (nood)reparaties aan een combinatie-
deklaag bestaan nog geen richtlijnen. Er worden 
reparatietechnieken gehanteerd die ook voor ‘gewoon’ 
asfaltbeton worden toegepast. De aard van het materiaal 
waaruit de combinatiedeklaag is opgebouwd brengt 
echter met zich mee dat het niet eenvoudig is om 
scheuren en gaten op die wijze duurzaam te repareren. 
Het beste resultaat wordt doorgaans verkregen  
met injectietechnieken (zoals bij betonreparaties) en 
reparatiematerialen op basis van kunstharsen  
en voegvullingsmiddelen. 
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19 Onderhoud en reparatie  
  van ZOAB
Zeer open asfaltbeton werd aanvankelijk alleen als deklaag op 

autosnelwegen toegepast. We zien het thans echter ook steeds 

meer op provinciale wegen en wegen in en rond steden. Onder-

houd en reparatie aan ZOAB vraagt speciale aandacht.

19.1 Schade aan zeer open asfaltbeton

De meest voorkomende, meestal ook maatgevende, 
schade aan ZOAB is rafeling. Daarvoor is een aantal 
oorzaken aan te wijzen:
- het open karakter van dit type asfaltmengsel
- de minder sterke hechting tussen aggregaatkorrels  
 dan bij dichte mengsels
- de snellere veroudering van het bindmiddel door  
 ultraviolette straling en zuurstof
- de sterkere invloed van vocht (stripping) door de  
 hoge holle ruimte
- mechanische beschadigingen
- het verwijderen van markeringen
- calamiteiten
- reparatievakken

Het open karakter van het mengsel leidt tot de inwerking 
van vocht en ultraviolette straling diep in de laag en 
zorgt voor een snellere veroudering van het bitumen 
dan bij dichte mengsels zoals DAB. Het gevolg is 
stripping en verlies aan elastische eigenschappen.

Mechanische beschadigingen treden op door extreme 
krachtswerkingen op het wegdek, bijvoorbeeld bij 
aanrijdingen, lading die van een vrachtwagen valt of 
klapbanden, maar ook door tijdelijke barriers bij 
onderhoudswerkzaamheden. Daardoor verbrijzelt 
plaatselijk het steenskelet aan het wegoppervlak en 
begint het rafelingsproces.

Schade door het verwijderen van markeringen is vaak 
een gevolg van de toegepaste verwijderingstechniek. 
Freeswerkzaamheden en gritstralen beschadigen het 
steenskelet en de mastiek van het ZOAB. Als ‘water-
stralen’ wordt toegepast kan versneld stripping 
optreden. In beide gevallen wordt het ontstaan van 
rafeling bevorderd.

Bij schade door calamiteiten moet vooral worden 
gedacht aan verkeersongelukken waarbij mechanische 
schade, brand, olielekkage of chemische stoffen het 
ZOAB ernstig kunnen beschadigen. Stoffelijke resten 
van overreden dieren bevatten vetten en sappen die 
bitumen aantasten met plaatselijke rafeling als gevolg.

Na een reparatie kan al snel rond het gerepareerde 
vak weer rafeling optreden. Deze is meestal het gevolg 
van mechanische schade die is aangericht door het 
gebruikte materieel (frees, afwerkmachine, wals) bij 
de uitvoering van de reparatie. Daarbij worden stenen 
uit het bestaande (verouderde) ZOAB losgetrokken en 
treedt daarna onder verkeer versneld rafeling op.

Aandachtpunten om schade te beperken
Om bij onderhoud aan ZOAB (vervolg)schade te 
beperken moet een aantal maatregelen in overweging 
worden genomen:
- schade beperken bij het gebruik van tijdelijke barriers
- schade beperken bij het verwijderen van markeringen
- schade aan omliggend ZOAB beperken bij reparaties
- levensduur ZOAB verlengen door sealen

Bij wegwerkzaamheden worden tijdelijke barriers 
geplaatst voor de veiligheid van de werkers aan de 
weg. Deze stalen of betonnen barriers kunnen echter 
schade aan het ZOAB teweegbrengen zoals sleepspo-
ren, gaten op de steunpunten en ophopend vuil rond 
de barriers. Om dit te voorkomen is het raadzaam een 
kunststof of rubber ondermat tussen de barrier en het 
zoab te leggen. 

Markeringsmateriaal wordt met kracht van het ZOAB 
verwijderd. Dit kan door water-, droogijs- of gritstralen 
van de markering. Hameren is niet geschikt omdat 
daarbij het ZOAB te veel beschadigd. Het stralen met 
droogijs is duur en wordt voornamelijk toegepast om 
kauwgom te verwijderen. Gritstralen vereist grote 
deskundigheid en geeft veel stof wat hinderlijk is voor 
de wegwerkers en het langsrijdende verkeer. Ook kan 
de holle ruimte in het ZOAB gevuld raken met grit, 
losrakend mastiek en markeringsmateriaal. Waterstralen 
in combinatie met directe afzuiging heeft de voorkeur. 
Water en vuil zijn daarbij goed te scheiden en het 
water is direct opnieuw te gebruiken. Door het stralen 
treedt echter onvermijdelijk schade op aan het ZOAB. 
Daarom wordt geadviseerd gestraalde oppervlakken 
altijd met een sealmiddel na te behandelen.

Na lokale reparaties zoals frezen en inlagen van ZOAB, 
blijkt het omliggende ZOAB snel te kunnen gaan 
rafelen. Dit treedt op in een strook met een breedte 
van 10 tot 20 cm naast het freesvak, en over de totale 
lengte daarvan. Ook kan een rijstrookbrede beschadi-
ging optreden voor en na het freesvak over een lengte 
van 15 tot 25 m. Het wekt de indruk als of de reparatie 
over een te klein oppervlak is uitgevoerd. Deze rafeling 
is echter een gevolg van de krachtswerkingen van het 
ingezette materieel op het koude, verouderde ZOAB. 
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De zware belastingen beschadigen de hechtbruggen 
tussen de steenkorrels. Deze schade kan worden 
beperkt door de volgende maatregelen:
- bescherming van het wegdek met rubber of stalen  
 rijplaten en/of matten. Bij stalen rijplaten moet het  
 af- en opladen van materieel voorzichtig worden  
 uitgevoerd om beschadiging van het ZOAB te  
 voorkomen;
- gebruik van aangepaste walsapparatuur  
 (bijvoorbeeld een wals met rubber buitenmantel)  
 en een aangepast walsproces (niet op het bestaande  
 ZOAB uitrollen). Geadiviseerd wordt walsen met  
 een walsfactor kleiner dan 16 te gebruiken.  
 Daarmee wordt ‘strijkend’ verdicht met minder  
 kans op schuiven en beschadigen van het ZOAB.  
 Door naadverwarming toe te passen wordt het  
 oude ZOAB flexibeler en minder kwetsbaar voor  
 schade. De nieuwe langsnaad moet in het bestaande  
 ZOAB komen te liggen. De oude langsnaad wordt  
 dan meegefreesd en er onstaan geen twee  
 langsnaden. Losse stenen moeten vóór het walsen  
 van het bestaande ZOAB worden verwijderd (geven  
 anders hoge puntlasten);
- het bestaande ZOAB rond de reparatieplek voor en  
 na de reparatie sealen of met kleeflaagemulsie  
 behandelen.

Aandachtpunten bij een plaatselijke reparatie
Om schade buiten de reparatieplek zo veel mogelijk  
te voorkomen zijn de volgende punten van belang:
- de plaats van de nieuwe langsnaad zorgvuldig  
 kiezen in relatie tot de freesbreedte en de al  
 aanwezige langsnaden;
- de met sealen of emulsie te behandelen langstrook  
 70 cm breed kiezen. Van deze strook wordt 20 cm  
 meegefreesd, zodat een 50 cm brede strook  
 omliggend ZOAB wordt behandeld. Voor en na het  
 reparatievak rijstrookbreed over een lengte van  
 tenminste 25 m behandelen;
- het te behandelen ZOAB vooraf reinigen: maximaal  
 vijf en minimaal twee weken voor de reparatie.  

 Voor de reparatie moet het ZOAB minimaal 48 uur  
 hebben kunnen drogen;
- niet behandelen als het regent, het wegdek nat is,  
 of als er binnen twee uur na het aanbrengen regen  
 wordt verwacht. Ook niet behandelen als de  
 luchttemperatuur lager dan 10 °C is en/of als het  
 verschil tussen het dauwpunt en de temperatuur  
 van het wegdek minder dan 5 °C is. Ook niet  
 behandelen als er nachtvorst wordt verwacht.  
 Tenslotte wordt afgeraden te behandelen binnen 
 twee weken na het strooien van zout voor  
 gladheidsbestrijding;
- na het sealen afstrooien met circa 0,25 kg/m2  
 brekerzand 1/3 of een ander geschikt afstrooi 
 materiaal, in verband met de benodigde stroefheid  
 en lichtreflectie;
- bij het verdichten van de reparatieplek de wals zo  
 min mogelijk op het bestaande ZOAB laten rijden
- bij het weghalen van tijdelijke markeringen op  
 nieuw ZOAB bij voorkeur sealen met een speciale 
 kleefemulsie, omdat dit op het oppervlak vrijwel  
 dezelfde zwarte kleur oplevert.

19.2 Preventief onderhoud van ZOAB

Om de bitumeneigenschappen aan het oppervalk van 
het ZOAB op peil te houden bestaat de mogelijkheid 
van het sealen. Door sealen worden de eigenschappen 
van de hechtbruggen tussen de korrels opgepept. Dit 
geschiedt enerzijds door verjonging van het bitumen 
en anderzijds door vergroting van de dikte van de 
bitumenfilm. Sealen kan rafeling enkele jaren vertragen 
of stabiliseren. 

Omdat het effect van het intrekken van het sealmiddel 
(‘migreren’ genoemd) tijdgebonden is, moet de emulsie 
ruim vóór het onderhoudswerk worden aangebracht. 
Er moet rekening worden gehouden met een inwerktijd 
van 14 dagen. Ook met het aanbrengen van een 
kleeflaagemulsie zijn goede resultaten gerapporteerd. 

Lichte rafeling Matige rafeling Ernstige rafeling
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Sealen of een kleeflaag emulsie kunnen de functionele 
eigenschappen, bijvoorbeeld de stroefheid, van het 
ZOAB tijdelijk aantasten. Dit is te voorkomen door na 
de behandeling het oppervlak af te strooien met circa 
0,25 kg/m2 brekerzand 1/3 of (beter) verpulverde 
electroslakken.

Onderhoud bij rafeling
De eerste zichtbare schade van ZOAB is rafeling. Is dit 
proces eenmaal op gang gekomen dan bestaat de 
mogelijkheid om een speciaal ontworpen emulsie-
asfaltbeton aan te brengen. 
Het betreft een emulsieasfaltbeton met gemodificeerde 
bitumenemulsie. Het systeem heeft een open  
structuur met een holle ruimte van meer dan 20 % en 
nestelt zich als het ware in de opengevallen ruimte in 
de ZOAB deklaag. 
Plaatsen waar (lichte) rafeling aanwezig is worden als 
het ware overlaagd, evenals kleinere beschadigingen. 
Het proces van steenverlies (rafeling) is daarmee 
effectief gestopt.
Met de nieuwe laag op het oppervlak worden de 
specifieke ZOAB-eigenschappen waterdoorlatendheid 
en geluidreductie behouden en/of verbeterd.

Sproeien sealmiddel Oppervlak ZOAB direct na sealen Afstrooien met zeer fijne steenslag voor 
aanvangsstroefheid
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