
Het netwerk van wegen in een goede
conditie houden is een grote uitdaging
voor alle wegenbeheerders. 
Een nieuwe asfaltoverlaging aanbrengen
zonder bijkomende maatregelen, boven
een asfalt- of betonconstructie met
scheuren of uitzettingsvoegen, biedt 
geen duurzame oplossing. 

De nieuwe overlaging zal op korte  termijn
scheuren door de reflectie van oude
scheuren, door thermische spanning 
of door differentiële  zettingen. 
Asfaltwapening is één van 
de oplossingen. 

Het juiste product met plaatsing 
 volgens de regels van de kunst, kan 
grote voordelen opleveren voor de
 eigenaar van de weg: de levensduur 
van de asfaltoverlaging zal in  
belangrijke mate verlengd worden. 
Onderzoek toont zelfs aan dat
 scheurdoorgroei met een factor 
vier vertraagd wordt. 
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ASFALTWAPENING, 
DE ACTIEVE EN PASSIEVE 
WERKING VAN DE WAPENING 

E r zijn twee verschillende manieren waarop een asfaltwapening werkt in een
asfaltconstructie. Deze twee methoden worden beschreven in NEN-EN
15381(Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigen-

schappen voor het gebruik in wegver- hardingen en asfaltdeklagen):
1. door middel van het opnemen van trekkrachten wanneer de weg door verkeer

wordt belast, dit wordt de actieve rol van asfaltwapening genoemd,
2. de asfaltwapening samen met de aangebrachte kleeflaag zullen de spanning op-

nemen tussen twee lagen en een barrière vormen die het doorgroeien van scheu-
ren voorkomt, dit wordt de passieve methode van asfaltwapening genoemd. 

De norm beschrijft de functie van een barrière (B), van een spanningsabsorberende
laag (STR) en van de wapening (R). In de BeNeLux wordt het gunstige effect
van de passieve rol van asfaltwapening sterk onderschat. Alleen al een mechanisch
gebonden vlies, in combinatie met geabsorbeerde bitumen, levert een barrière
tegen scheuren die de nieuwe asfalt overlaging beschermt en de levensduur
ervan verlengt. 

De optimale oplossing van de beschreven functies van asfaltwapening wordt
 geleverd door een geocomposiet (soms combigrid genaamd). Dit is een combinatie
van een niet geweven vlies met een daarop vastgemaakt een geogrid als wapening.
De aangebrachte bitumenlaag, in combinatie met het asfaltvlies met optimale
bitumen absorptie capaciteit, verlaagt de spanningen over het  gehele oppervlak, het
geogrid neemt de krachten op die zich voordoen wanneer het verkeer over de weg



rijdt. Op deze wijze wordt zowel de passieve als de actieve manier van asfalt -
wapening toegepast. Een voorbeeld van een geocomposiet is de TenCate Polyfelt
PGM-G  asfalt-wapening. 
Voor potentiële gebruikers is het vaak moeilijk om het juiste product te selecteren.
Een overzicht van de benodigde treksterkte (inclusief barrière- en spanning absor-
berende functie) wordt gegeven in grafiek 1. Het is belangrijk dat de fabrikant van
de wapening advies kan geven over de te gebruiken wapening en waar deze in de
constructie geplaatst kan worden. Als de wapening te dicht onder het oppervlak
wordt geplaatst dan kan de asfaltwapening geen kracht opnemen en vervalt dus de
wapeningsfunctie (R). 
Bij het vinden van het juiste product voor toepassing  tussen twee asfaltlagen speelt
de NEN-EN 15381 een nieuwe rol. Alle fabrikanten moeten volgens deze nieuwe
norm het product beschrijven op dezelfde wijze. Naast het aantonen van de hoge
kwaliteit van het product zelf is een juiste installatie de belangrijkste factor van
 succes. Een combinatie van een goed product met een goede installatie betekent
ook dat er zonder problemen asfalt geïnstalleerd wordt. 

Installatie
De installatieprocedure van een geocomposiet is eenvoudig en snel:
� aanbrengen van de juiste kleeflaag in de juiste hoeveelheid 
� plaatsen van de asfaltwapening, bij voorkeur met een aangepast toestel
� probleemloos aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag.

Belangrijkste eigenschappen 
van de asfaltwapening 
Wanneer gekozen wordt om te werken met een asfaltwapening is het aan te raden
om te kiezen voor een  gekwalificeerde fabrikant met een jarenlange ervaring op dit
specifieke toepassingsgebied. De onderstaande eigenschappen van asfaltwapening
worden namelijk  alleen behaald bij een goede installatie in overleg met de fabrikant
en uitgevoerd door een ervaren installatieploeg. 
Een opsomming van de belangrijkste functies van asfaltwapening: 
� Optimaal hechten: Een niet geweven vlies (asfaltvlies) met een bitumen opname

capaciteit van minimaal 0,5 kg bitumen per m2, zorgt voor een optimale hechting
en verbinding tussen de oude asfaltlaag en de nieuwe laag, zelfs wanneer het

geocomposiet op een gefreesde ondergrond wordt aangebracht.
� Spanning absorberen (STR): Het asfaltvlies absorbeert het verschil in spanning

tussen het oude oppervlak en de nieuwe overlaging, reflectiescheuren worden zo
voorkomen.

� Vormen van een Barrière (B): Vermindering van water en zuurstof penetratie in
wegstructuur

� Wapenen (R): De nieuwe asfalt overlaging wordt effectief versterkt door een hoge
kracht-opname bij lage belasting als gevolg van de extreem hoge modulus van
de glasvezels. 

� Goed te installeren: Het product moet gemakkelijk en snel geïnstalleerd kunnen
worden, zonder extra bevestigingsmiddelen (bijv. spijkers). Het moet mogelijk zijn
de asfaltwapening te plaatsen in bochten, op  gefreesde ondergrond en rond
 openingen zoals putdeksels. 

� Kosten besparen: Minder wegenonderhoud nodig in de toekomst. 
� Duurzaam voor het milieu: Het product mag geen  problemen opleveren (afval

 worden) bij het frezen en het hergebruik van gefreesd asfalt. 

Geocomposiet asfaltwapening bestaande uit een asfaltvlies met een geogrid
van glasvezels worden al vele jaren toegepast in asfalt. Belangrijkste redenen
 hiervoor zijn: 
� uitstekende prijs/kwaliteit verhouding,
� hoge kracht opname van glas bij een lage rek (asfalt is een taai materiaal en wordt

bros bij lage temperaturen),
� mogelijkheid om de wapening te frezen en
� het gefreesde materiaal weer te kunnen herbruiken in nieuw asfalt.

Indicatieve treksterkte op basis van type weg.
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