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In het onderdeel ‘Toelichting RAW-systematiek’ van deze tervisielegging kunt u uitleg
vinden over de uitgangspunten van de RAW-systematiek, de resultaatsbeschrijvingen en de
technische bepalingen.
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fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook een
gehele of gedeeltelijke bewerking. Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te
brengen.
CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke
zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuistheden voorkomen. Degene die
van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede ten behoeve van al
degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, elke aansprakelijkheid uit voor schade die mocht
voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.
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Toelichting op de RAW-systematiek
Algemeen
Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen ten behoeve van de RAWsystematiek voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden de volgende
uitgangspunten:
- gelijkwaardigheid van partijen;
- afbakening van verantwoordelijkheden;
- eenduidige besteksinformatie gericht op de uitvoering;
- kostenhomogeniteit;
- betaling van productie.
Met gelijkwaardigheid van partijen wordt gedoeld op de contractuele gelijkwaardigheid van partijen in
de bouw. Voor de afbakening van verantwoordelijkheden wordt de verdeling aangehouden als bedoeld
in de paragrafen 5 en 6 van de UAV 2012 (UAV 1989). Dit houdt in dat de opdrachtgever in beginsel
de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp en wat daarmee in verband staat, terwijl de aannemer
in principe verantwoordelijk is voor de uitvoering en wat daarmee samenhangt.
De omschrijving van het werk en de randvoorwaarden daaraan gesteld, moeten zodanig zijn
geformuleerd dat zij niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Zij moeten een duidelijke omschrijving
bevatten van rechten en verplichtingen van partijen. Bij het opstellen van deze informatie moet een
goede aansluiting gewaarborgd worden naar calculatie, uitvoering en bedrijfsvoering. In een volgens
de RAW-systematiek opgesteld bestek wordt deze informatie verstrekt in de vorm van een
beschrijvende hoeveelhedenstaat en daarop afgestemde technische en administratieve bepalingen.
Aan de besteksposten in de beschrijvende hoeveelhedenstaat wordt de eis gesteld dat zij
kostenhomogeen moeten zijn. Kostenhomogeen wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de gehele bij
de bestekspost behorende hoeveelheid nagenoeg gelijk is. Als het werk in duidelijke, meetbare
besteksposten wordt omschreven, is een goede aansluiting verkregen naar calculatie, uitvoering en
bedrijfsvoering. Daarmee is de basis voor betaling van geleverde productie gelegd. Tevens is het
mogelijk een koppeling te leggen naar de besteksadministratie en de verrekening van meer en minder
werk op verrekenbare hoeveelheden.
Het bovenstaande met betrekking tot de scheiding van verantwoordelijkheden betekent dat in een
RAW-bestek de opdrachtgever het ‘wat’, ‘waar’, ‘waarvan’ en ‘onder welke voorwaarden’ zal
omschrijven. De aannemer zal het ‘hoe’ en ‘waarmee’ invullen.
In de praktijk zal het bovenstaande beginsel ‘vrijheid in wijze van uitvoering’ niet altijd kunnen
worden gerealiseerd. Afwijken is verantwoord als:
- een onevenredig groot risico voor één van de bouwpartners ontstaat;
- een kans op onherstelbare fouten optreedt;
- slechts één bepaalde uitvoeringswijze tot het gewenste resultaat leidt;
- belangen van derden geschaad zullen worden.
RAW-systematiek in relatie tot nieuwe vormen van contracteren
Al sinds het begin staat een evenwichtige inbreng van de betrokken bouwpartijen (pariteit) aan de basis
van de RAW-systematiek. Dit beginsel is nooit gewijzigd. De RAW-systematiek (uiteraard) wel; deze
wordt voortdurend aangepast aan ontwikkelingen in de infra-sector.
Een ontwikkeling van de laatste jaren is het gestaag toenemende gebruik van geïntegreerde contracten
die zijn gebaseerd op de UAV-GC 2005, waarbij, in afwijking van de UAV 2012 (UAV 1989), de
uitvoerende partij ook de verantwoordelijkheid voor (delen van) het ontwerp draagt. Ook in
geïntegreerde contracten staat niets het gebruik van de RAW-systematiek in de weg. Daarbij valt te
denken aan de RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen voor het maken van technische
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beschrijvingen. De Standaard is uitstekend geschikt voor het toetsen van het uitgevoerde werk (het
resultaat).
Het ligt voor de hand dat de RAW-systematiek in de toekomst met de ontwikkelingen zal meegroeien.
Te denken valt aan het scheiden van de administratieve en de technische bepalingen in de Standaard,
opdat de RAW-systematiek kan doorgroeien naar een nog breder toepasbare specificatie-systematiek.
Resultaatsbeschrijvingen, inleiding
Om het werk op uniforme wijze te kunnen omschrijven in een beschrijvende hoeveelhedenstaat is de
RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen, dat wil zeggen gestandaardiseerde werkbeschrijvingen,
opgesteld. De resultaatsbeschrijvingen staan gesorteerd op werkcategorie (Grondwerken,
Verhardingen, Rioleringen, Groenvoorzieningen, enz.) in de catalogus. Deze catalogus wordt periodiek
onderhouden en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. De in de catalogus opgenomen
resultaatsbeschrijvingen voldoen aan de genoemde uitgangspunten.
Zij moeten daarbij een beschrijving bevatten van:
- het gevraagde resultaat;
- de benodigde bouwstoffen;
- de te stellen kwaliteitseisen;
- de activiteiten met inachtneming van de vrijheid die de aannemer heeft in de wijze van uitvoering en
de keuze van het in te zetten materieel.
Elke resultaatsbeschrijving bevat tenslotte de kostenbeïnvloedende factoren voor het beschreven
resultaat. Met behulp van resultaatsbeschrijvingen worden door de bestekschrijver besteksposten
geformuleerd, die kostenhomogeen en meetbaar zijn.
Technische bepalingen
In de technische bepalingen staan de randvoorwaarden voor de uitvoering van het werk (kwaliteitseisen
aan het resultaat en/of de bouwstof, toegestane afwijkingen, enzovoort). De technische bepalingen zijn
complementair aan de resultaatsbeschrijvingen. Het spreekt voor zich dat deze bepalingen volledig,
ondubbelzinnig en juridisch verantwoord moeten zijn.
Bepalingen die algemeen te stellen zijn aan uit te voeren werken worden opgenomen in de Standaard
RAW Bepalingen. In de RAW-Catalogus met bepalingen worden bepalingen opgenomen die
afhankelijk van het werk in deel 3 van het RAW-bestek opgenomen kunnen worden
(keuzebepalingen).
De technische bepalingen worden ingedeeld in hoofdstukken overeenkomend met de werkcategorieën
en onderverdeeld in zeven vaste paragrafen, te weten:
1. Begrippen
Afbakening c.q. beschrijving van in het bestek gebruikte termen, welke niet eenduidig zijn.
2. Eisen en uitvoering
Randvoorwaarden welke gesteld worden aan de uitvoering en kwaliteitseisen aan het verlangde
resultaat.
3. Informatie-overdracht
Een beschrijving van de informatie, die opdrachtgever en aannemer elkaar ten minste behoren te
verstrekken.
4. Risicoverdeling en garanties
Een nadere afbakening van verantwoordelijkheden tijdens (en in bepaalde gevallen aansluitend op)
de uitvoering.
5. Bijbehorende verplichtingen
Een beschrijving van werkzaamheden, welke tot de verplichtingen van de aannemer behoren; deze
werkzaamheden zijn van zodanige aard dat zij niet door middel van besteksposten verwoord
worden, maar door middel van bepalingen.
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6. Bouwstoffen
Kwaliteitseisen te stellen aan bouwstoffen, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in door NEN
(Nederlands Normalisatie-instituut) vastgestelde normbladen.
7. Meet- en verrekenmethoden
Wijze van meting en verrekening van resultaat, activiteiten en bouwstoffen.
Toelichting RAW-systematiek en GWW-Standaardbestek
Voor een uitgebreide toelichting op te hanteren criteria bij het opstellen van technische bepalingen en
resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen naar de Handleiding RAW-systematiek, hoofdstuk 00
Algemeen. Voor meer informatie over bestekken in het algemeen en over standaardbestekken in het
bijzonder, wordt verwezen naar het boek ‘Bestekken in de Grond-, Water- en Wegenbouw’. Dit boek is
verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Beoordelingsprocedure
De door de werkgroep opgestelde resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden na gereed
komen op de gestelde uitgangspunten getoetst door het bureau van CROW. Vervolgens worden zij
beoordeeld door de Juridische en bestekstechnische commissie, waarna zij worden aangeboden aan de
Raad voor het Infrabouwproces ter voorlopige goedkeuring. Hierna kan tervisielegging plaatsvinden.
Na verwerking van commentaren op de tervisielegging door het bureau, de werkgroep en de Juridische
en bestekstechnische commissie wordt het eindresultaat aangeboden aan de Raad voor het
Infrabouwproces ter definitieve goedkeuring en vaststelling.
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Van toepassing verklaren van dit document in een RAW-bestek
Dit document ‘RAW-systematiek - Deelhoofdstuk 81.2 Asfaltverhardingen’ kan van toepassing
worden verklaard door onderstaand artikel 01.01.01 in Deel 3 van het RAW-bestek op te nemen:
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
december 2010, hierna te noemen ‘Standaard 2010’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot
deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). Het document met de Errata op de
Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw/ondersteuning/raw-teksten/vastgestelde-errata
03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing het voorlopig vastgestelde document
‘RAW-systematiek - Deelhoofdstuk 81.2 Asfaltverhardingen ’.
04 Het document ‘RAW-systematiek - Deelhoofdstuk 81.2 Asfaltverhardingen’ is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website:
http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw/ondersteuning/raw-teksten/ter-visie-liggenderaw-teksten.
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Algemene toelichting op de resultaatsbeschrijvingen
De in Nederland gebruikelijke mengsels zijn te beschrijven op basis van de geharmoniseerde Europese
normen NEN-EN 13108-1 ‘Asfaltbeton’, NEN-EN 13108-5 ‘Steenmastiekasfalt’ en NEN-EN 13108-7
‘Zeer open asfaltbeton’.
De resultaatsbeschrijvingen in de subwerkcategorieën 81.21 ‘Aanbrengen asfaltverharding’ en 81.22
‘Aanbrengen profileerlagen en uitvullingen’ zijn afgestemd op deze normen.
Voor het aanbrengen van asfaltbeton maakt NEN-EN 13108-1 onderscheid in asfaltbeton voor
deklagen, tussenlagen en onderlagen. Dit is zichtbaar in de hoofdtekst van de resultaatsbeschrijvingen
voor het aanbrengen van asfaltbeton.
De resultaatsbeschrijvingen zijn als volgt opgebouwd:
Positie 1 - Specificatie van het asfaltmengsel;
Positie 2 - Specificatie van de mengseleigenschappen;
Positie 3 - Indicatie van de breedte van de aan te brengen asfaltlaag;
Positie 4 - Specificatie van de aan te brengen laagdikte;
Positie 5 - Gereserveerd voor extra informatie over de laagdikte;
Positie 6 - Informatie over het materiaal waarop de laag aangebracht moet worden.
Positie 1
De specificatie van het asfaltmengsel geschiedt op basis van de codering volgens de Europese norm.
Asfaltbeton wordt aangeduid met AC D aaaa xx/xxx, daarbij staat:
‘AC’ voor ‘asfaltbeton’ (Asphalt Concrete),‘D’ voor de bovenmaat van het toeslagmateriaal in het
mengsel, ‘aaaa’ voor de functie van de laag (surf, bin of base voor respectievelijk dek-, tussen- en
onderlaag)
Op positie 1 wordt overigens de bitumengrade van het bindmiddel niet aangeduid voor het aanbrengen
van asfaltbeton, omdat de keuze daarvan wordt gemaakt door de producent van het mengsel om aan de
gewenste eigenschappen van het mengsel te kunnen voldoen. De functionele eigenschappen die voor
de asfaltbetonmengsels worden gehanteerd geven de producent die ruimte.
Op de CE-markeringsinformatie van het toegepaste mengsel zal deze bitumengrade wel worden
vermeld, bijvoorbeeld ‘xx/xxx’voor de bitumengrade van het toegepaste bindmiddel (bijvoorbeeld
70/100 of 40/60); hier kan ook een aanduiding van een gemodificeerd bindmiddel worden gegeven.
Voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton geldt eenzelfde codering, waarbij SMA staat voor
steenmastiekasfalt (Stone Mastic Asphalt) en PA voor zeer open asfaltbeton (Porous Asphalt).
In de resultaatsbeschrijvingen voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton wordt op positie 1 wel
indirect het bindmiddel gespecificeerd. Dit houdt verband met de empirische beschrijving van deze
mengsels. De normen voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton geven nog geen mogelijkheid
om de mengsels functioneel te specificeren.
Positie 2
De mengseleigenschappen worden gespecificeerd op basis van de eigenschappen die in de normen zijn
gedefinieerd.
Voor asfaltbeton betekent dit in principe een functionele specificatie, waarbij in beperkte mate een
receptmatige benadering wordt gehanteerd, die met name betrekking heeft op de korrelverdeling en het
minimum bindmiddelgehalte en voor het overige functionele eigenschappen worden gehanteerd. Deze
eigenschappen zijn:
- watergevoeligheid: ITSR, categorie *;
- stijfheid: Smin, categorie *;
- stijfheid: Smax , categorie *;
- weerstand tegen permanente vervorming: fcmax, categorie *;
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- weerstand tegen vermoeiing: ε6, categorie *.
De CROW-werkgroep CIENA heeft voor de tot nu toe gebruikelijke mengsels een inventarisatie
gemaakt, waarbij op basis van onderzoek en engineering judgement een indeling gemaakt is van de
eigenschappen van die mengsels. Op grond van de ervaringen opgedaan met deze eigenschappen na de
invoering ervan in 2008 is door de Deskundigencommissie Asfaltverhardingen een invulling gegeven
aan de eisen voor deze eigenschappen. Dit heeft in 2008 geleid tot een nieuwe indeling van deze
eigenschappen voor asfaltbetonmengsels, zoals weergegeven in tabel 81.2.7 van paragraaf 81.26. De
combinaties van eigenschappen worden aangeduid met een code.
De categorie-indeling volgens tabel 81.2.8 wordt gebruikt om het toepassingsgebied te kunnen bepalen
van een door de producent ontworpen mengsel waarvan de eigenschappen in het typeonderzoek zijn
bepaald.
De bestekschrijver moet op basis van de functie van de laag en het toepassingsgebied de gewenste
combinatie van eigenschappen bepalen. Hij kan dit doen door een keuze te maken uit de categorieën
volgens tabel 81.2.7 van de Standaard. Zie ook tabel 81.2.15 van deelhoofdstuk 81.2 van de Standaard.
De waarden voor de asfalteigenschappen in tabel 81.2.7 zijn bepaald aan de hand van de waarden van
die eigenschappen verkregen bij onderzoeken van de oude asfaltmengsels (Standaard 2005). Dit
betekent dat zij niet rechtstreeks in een constructie-ontwerpprogramma kunnen worden toegepast.
Daarvoor is een rekenmethodiek beschreven in het CROW-informatieblad Infrastructuur ‘Ontwerpen
van asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen’.
Voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton wordt niet met de hiervoor vermelde categorieindelingen gewerkt, respectievelijk zijn in artikel 81.26.03 en artikel 81.26.04 de specificaties gegeven.
Dit zijn in feite mengselsamenstellingen, omdat deze mengsels nog op empirische wijze worden
gespecificeerd. De tot 2005 in de Standaard RAW Bepalingen opgenomen mengselsamenstellingen
zijn de basis geweest voor de specificatie, zoals deze nu in de hiervoor vermelde artikelen staan.
Volgens de Europese norm wordt een steenmastiekasfalt aangeduid met SMA (stone mastic asphalt) en
een zeer open asfaltbeton met PA (porous asphalt). Om de in Nederland gebruikte mengselspecificatie
en gewenste eigenschappen te kunnen aanduiden, is ervoor gekozen deze aan te duiden met SMA-NL
en ZOAB.
Positie 3
Op deze positie is in de resultaatsbeschrijving als kostenbepalende factor een indicatie van de breedte
van de aan te brengen asfaltlaag gegeven. De daadwerkelijke aanbrengbreedte moet op tekening zijn
aangegeven.
Positie 4
Positie 4 geeft de mogelijkheid de gewenste aan te brengen laagdikte te specificeren.
Zie ook de aanbevolen laagdikten voor de toepassing van asfaltmengsels in onderstaande tabel.

mengsel

Aanbevolen laagdikten voor de toepassing van asfaltmengsels
laagdikte in mm
toepassingsgebied
nominale
wisselende
maximum dikte (profileerlaag)
korrelafmeting
min. – max.

Asfaltbeton
AC 16 base
AC 22 base
AC 32 base
AC 16 bin
AC 22 bin
AC 16 bin
AC 16 bin

onderlaag ≤ 50 mm
onderlaag ≥ 50 mm
onderlaag
tussenlaag
tussenlaag
tussenlaag als tijdelijke deklaag
tussenlaag onder zoab
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16
22
32
16
22
16
16

30 – 70
40 - 80
50 - 100
30 - 70
40 - 80
30 - 70
30 - 70

nominale
laagdikte
(gelijkmatig)
40 – 60
50 – 80
55 – 90
45 – 55
50 – 70
45 – 55
45 – 55

vrachtautointensiteit
IB-A-B-C
IB-A-B-C
IB-A-B-C
IB-B-C
IB-B-C
IB-B-C
IB-B-C
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AC 11 bin
AC 8 surf
AC 11 surf
AC 16 surf
zeer open asfaltbeton
PA 11
PA 16
Steenmastiekasfalt
SMA 6
SMA 8
SMA 11
gietasfalt

profileerlaag
deklaag
deklaag
deklaag

11
8
11
16

20 - 45
15 - 30
25 - 45
35 - 60

30 – 40
25 – 30
35 – 40
40 – 50

A-B-C
A-B
A-B-(C)
IB-(A)-B-C

deklaag
deklaag

11
16

35 - 45
45 - 55

40
50

n.v.t.
n.v.t.

deklaag
deklaag
deklaag
speciale toepassing

6
8
11
3

15 - 25
20 - 35
25 - 45
20 - 40

20
25
35
-

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Positie 5
Positie 5 wordt met name gebruikt bij het beschrijven van het aanbrengen van tweelaags zoab.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de laagdikte voor de boven- en onderlaag.
Positie 6
Informatie over het materiaal waarop de laag aangebracht moet worden kan op positie 6 worden
gekozen. Hierbij kan ook informatie over de aan te treffen situatie worden gegeven.
Samenstellen besteksposten
Sortering besteksposten
Voor asfaltverhardingsbestekken van enige omvang kan bijvoorbeeld een sortering in de besteksposten
plaatsvinden per type verharding en daarbinnen per situering.
Aanbrengen asfalt direct op aardebaan
Bij het aanbrengen van asfalt direct op de zandbaan, moet de bestekschrijver tussen de posten die het
grondwerk beschrijven en die voor het aanbrengen van het asfalt een post op nemen, samengesteld met
hoofdcode 81.01.01 ‘Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag’. Deze post,
welke direct voor de asfaltposten geplaatst wordt onder het hoofd ‘Verhardingen’, is bedoeld als
kostenplaats voor de verhardingsaannemer, in verband met de door deze te verrichten werkzaamheden
aan dit zandbed.
Te denken valt hierbij aan het (opnieuw) profileren van de baan;
- het spuiten van water, teneinde de voorgeschreven verdichtingsgraad te kunnen halen;
- het (opnieuw) verdichten van de bovenste laag (ten hoogste 0,60 m);
- het bijwerken van sporen, welke ontstaan door de aanvoer van asfalt.
Dergelijke werkzaamheden doen zich enkel voor bij het aanbrengen van een (eerste) laag asfalt op het
zandbed en kunnen vanwege overwegingen van kostenhomogeniteit niet door middel van bepalingen
aan het aanbrengen van asfalt worden ‘opgehangen’.
Als het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in gescheiden bestekken wordt beschreven,
dan kan artikel 81.22.02 ‘Afwerken aardenbaan’ uit de RAW-Catalogus met bepalingen in het bestek
worden opgenomen te samen met het gebruik van hoofdcode 81.01.01 ‘Afwerken van het zandbed
voor de aan te brengen verhardingslaag’.
Aanbrengen asfaltlagen op reeds bestaande door openbaar verkeer gebruikte verhardingslagen
Om dezelfde overwegingen moeten bij het aanbrengen van asfaltlagen op reeds bestaande en door het
openbaar verkeer gebruikte verhardingslagen besteksposten opgenomen worden voor:
- het schoonmaken van deze bestaande verharding (hoofdcode 81.01.02);
- het vlakfrezen van te grote oneffenheden (hoofdcode 81.02.01);
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- het infrezen van aansluitingen (hoofdcode 81.02.02);
- het aanbrengen van uitvullingen na vooraf kleeflagen te hebben aangebracht (respectievelijk
hoofdcode 81.22.05 en hoofdcode 81.21.01);
- het aanbrengen van een profileerlaag na vooraf een kleeflaag te hebben aangebracht (respectievelijk
hoofdcode 81.22.01 en hoofdcode 81.21.01).
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Inhoudsopgave van de resultaatsbeschrijvingen
81.

Bitumineuze verhardingen

81.21

Aanbrengen asfaltverharding

81.21.01
81.21.11
81.21.12
81.21.13
81.21.14
81.21.15
81.21.22
81.21.23
81.21.31
81.21.32
81.21.33
81.21.34
81.21.81
81.21.82

Aanbrengen van een kleeflaag.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbrengen van deklaag van zeer open asfaltbeton.
Aanbrengen deklaag 2-laags zeer open asfaltbeton.
Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.
Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag.
Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton onder zoab.
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.
Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 3 lagen.
Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 4 lagen.
Aanbrengen steenslag op deklagen.
Aanbrengen brekerzand op deklagen.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.01
- Aanbrengen van een kleeflaag.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
m2

Aanbrengen van een kleeflaag.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1

Bitumenemulsie:
# Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke
eisen vermelden.

ton

2

Asfaltkleefmiddel
# Asfaltkleefmiddel omschrijven. Asfaltkleefmiddel op basis van een
vluchtige oplosmiddel is niet meer toegestaan.

ton

1

Hoeveelheid 0,2 kg/m2

2

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

3

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

4

Hoeveelheid 0,5 kg/m2

RAW-handleiding
Voor het aanbrengen van een kleeflaag is resultaatsbeschrijving 81.21.01 in de catalogus opgenomen.
Met deze beschrijving kan worden aangegeven waar deze kleeflaag moet worden aangebracht en met
welke hoeveelheid.
Gebruikelijk is dat alvorens een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht op een bestaande verharding of
een gefreesde verharding 0,4 kg/m2 en op een nieuwe laag asfalt 0,3 kg/m2 kleefmiddel wordt
aangebracht.
Met betrekking tot zeer open asfaltbeton kunnen deze hoeveelheden ook aangehouden worden.
Als een laag zeer open asfaltbeton op een SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) moet worden
aangebracht, dan is een kleeflaag niet gewenst.
Door het opnemen van een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag is een afzonderlijke
kostenplaats gevormd.
Mede gezien de mogelijkheid om tijdens de uitvoering tussenlagen tijdelijk als deklaag te gebruiken is
uit overwegingen van kostenhomogeniteit besloten dit aanbrengen van kleeflagen niet als een
bijbehorende verplichting in de bepalingen te verwoorden.
De aannemer mag afwijken van het volgens het bestek voorgeschreven kleefmiddel en de volgens het
bestek toe te passen hoeveelheid kleefmiddel, als hij met gegevens uit onderzoek kan aantonen dat met
dit kleefmiddel de hechting van de dunne geluidreducerende deklaag aan de onderliggende laag ten

Versie van 2014-12-01

Pagina 14 van 130

minste gelijk is aan de hechting die bereikt kan worden met het in het bestek voorgeschreven
kleefmiddel.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.11
- Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Totaal # Aantal m2 invullen.
# Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag
beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
# Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het
verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81.
Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de
Standaard.
1

Asfalt : AC 8 surf

ton

2

Asfalt : AC 11 surf

ton

3

Asfalt : AC 16 surf

ton

4

Asfalt : AC * surf
# Gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.

ton

1

Mengseleigenschappen: DL-IB

2

Mengseleigenschappen: DL-A

3

Mengseleigenschappen: DL-B

4

Mengseleigenschappen: DL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6 : *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
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vermelden.
-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 5, als
beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm]

2

Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm]

3

Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]

4

Laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm]
1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage die is aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.12
- Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Totaal: * m2 # Aantal m2 vermelden..
# Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag
beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
# Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het
verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81
Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de
Standaard.
1

Asfalt : SMA-NL 5

ton

2

Asfalt : SMA-NL 8A

ton

3

Asfalt : SMA-NL 8B

ton

4

Asfalt : SMA-NL 11A

ton

5

Asfalt : SMA-NL 11B

ton

6

Asfalt : SMA *
# Gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.

ton

-

Inhouden 1 t/m 5 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
steenmastiekasfalt gedefinieerd in de Standaard.
Andere mengsels voor steenmastiekasfalt beschrijven met inhoud 6,
als beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
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3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm]

2

Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm]

3

Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]
1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgen bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
Het betreft een verwijzing naar een bestekspost die is opgesteld met
behulp van hoofdcode 81.01.04 of hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden..
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.13
- Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Totaal * m2
# Aantal m2 vermelden.
# Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag
beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
1

Asfalt: ZOAB 11

ton

2

Asfalt: ZOAB 16

ton

3

Asfalt: DZOAB 16

ton

4

Asfalt: PA *
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.

ton

-

Inhouden 1, 2 en 3 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
zeer open asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
Andere mengsels voor zeer open asfaltbeton beschrijven met inhoud
4 als beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]

2

Laagdikte * mm [van 45 tot 55 mm]
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1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden..
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden..
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.

RAW-handleiding
Enige aandachtspunten met betrekking tot zeer open asfaltbeton
In het navolgende zijn enige aandachtspunten opgesomd met betrekking tot de verhardingsconstructie
met een deklaag van zeer open asfaltbeton.
Voor het aanbrengen van zeer open asfaltbeton is het van belang de plaats en de functie van de
verschillende lagen in de constructie te beschouwen.
De vlakheid van de onderlaag is van belang in verband met de zijdelingse waterafvoer in het daarop
aan te brengen zeer open asfaltbeton.
Voorkomen moet worden dat in de onder het aan te brengen zeer open asfaltbeton liggende lagen
‘stripping’ kan optreden. De opbouw van de verhardingsconstructie en de keuze van de daarin toe te
passen asfaltsoorten moeten hierop zijn gericht.
Voorts moet zeer open asfaltbeton zoveel mogelijk als een laag van constante dikte worden
aangebracht. Met het mogelijk optreden van stabiliteitsproblemen tijdens de verwerking in lagen met
een dikte van 6 à 7 cm en meer zal rekening moeten worden gehouden.
Zeer open asfaltbeton is niet geschikt om als profileerlaag te dienen. Als zeer open asfaltbeton op een
bestaande verharding moet worden aangebracht, dan moet nagegaan worden of in het bestek
beschreven moet worden dat deze bestaande verharding eerst onder profiel moet worden gebracht,
bijvoorbeeld door middel van frezen of het aanbrengen van een profileerlaag van een andere
asfaltsoort.
Tijdstip van uitvoering deklagen ZOAB in samenhang met andere werkzaamheden
Het tijdstip van uitvoering van deklagen van zeer open asfaltbeton moet zorgvuldig gekozen worden.
Als tijdens of na de aanleg van deze deklagen nog activiteiten in het kader van het bestek worden
uitgevoerd, die schade aan het zeer open asfaltbeton en zijn eigenschappen kunnen toebrengen, zullen
door de aannemer maatregelen getroffen moeten worden om die schade te voorkomen. Hierbij kan
gedacht worden aan zand- of grondtransporten en het daarbij mogelijk optredende grondverlies,
waardoor de eigenschappen van het zeer open asfaltbeton nadelig beïnvloed kunnen worden. De
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samenhang van de verschillende activiteiten binnen het bestek, met betrekking tot het bovenstaande,
kan worden beoordeeld aan de hand van een door de directie goed te keuren algemeen tijdschema of
het gedetailleerd werkplan.
Tijdelijke markeringen op een deklaag van ZOAB
Het aanbrengen van tijdelijke markeringen op deze deklagen verdient aandacht.
Het is aan te bevelen voor deze tijdelijke markeringen zogenaamde plakstroken voor te schrijven in de
desbetreffende bestekspost. Overigens zal ook bij het verwijderen van deze soorten markering
voorzichtig te werk moeten worden gegaan.
Verwijdering van thermoplastisch markeringsmateriaal of wegenverf kan leiden tot ernstige aantasting
van het oppervlak van het zeer open asfaltbeton. Bij het verwijderen van wegmarkeringsmaterialen
(zoals thermoplasten, koudplasten en wegdekreflectoren) moeten altijd maatregelen worden genomen
om schade of vervolgschade (rafeling) ten gevolge van het verwijderen van deze materialen te
voorkomen, bijvoorbeeld door na het verwijderen van deze materialen de locatie na te laten behandelen
met een seal- of LVO-middel.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.14
- Aanbrengen van een deklaag van tweelaags zeer open asfaltbeton.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een deklaag van tweelaags zeer open
asfaltbeton.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Totaal # Aantal m2 invullen.
# Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag
beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
1

2

3

Bovenste laag asfalt: 2L-ZOAB 8
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Onderste laag asfalt: 2L-ZOAB 16
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Deze inhoud gebruiken in samenhang met de mengsels gedefinieerd
in de Standaard.

ton

Bovenste laag asfalt: 2L-ZOAB 5
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Onderste laag asfalt: 2L-ZOAB 16
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Deze inhoud gebruiken in samenhang met de mengsels gedefinieerd
in de Standaard.

ton

Bovenste laag asfalt: PA *
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Onderste laag asfalt: PA *
# Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel vermelden.
Met deze inhoud mengsels voor tweelaags zeer open asfaltbeton
beschrijven, die niet zijn gedefinieerd in de Standaard, als wordt
beschikt over een referentiekader voor de gewenste eigenschappen
van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.

ton

1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
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3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Laagdikte bovenste laag * mm [van 20 tot 30 mm]
1

Laagdikte onderste laag * mm [van 40 tot 50 mm]
1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
Het betreft een verwijzing naar een bestekspost die is opgesteld met
behulp van hoofdcode 81.01.04 of hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.

RAW-handleiding
Enige aandachtspunten met betrekking tot 2-laags zeer open asfaltbeton
In het navolgende zijn enige aandachtspunten opgesomd met betrekking tot de verhardingsconstructie
met een deklaag van 2-laags zeer open asfaltbeton.
Voor het aanbrengen van 2-laags zeer open asfaltbeton is het van belang de plaats en de functie van de
verschillende lagen in de constructie te beschouwen.
De vlakheid van de onderlaag is van belang in verband met de zijdelingse waterafvoer in het daarop
aan te brengen 2-laags zeer open asfaltbeton.
Voorkomen moet worden dat in de onder het aan te brengen 2-laags zeer open asfaltbeton liggende
lagen ‘stripping’ kan optreden. De opbouw van de verhardingsconstructie en de keuze van de daarin
toe te passen asfaltsoorten moeten hierop zijn gericht.
Voorts moet 2-laags zeer open asfaltbeton zoveel mogelijk in een constante dikte worden aangebracht.
Tweelaags zeer open asfaltbeton is niet geschikt om als profileerlaag te dienen. Als 2-laags zeer open
asfaltbeton op een bestaande verharding moet worden aangebracht, dan moet nagegaan worden of in
het bestek beschreven moet worden dat deze bestaande verharding eerst onder profiel moet worden
gebracht, bijvoorbeeld door middel van frezen of het aanbrengen van een profileerlaag van een andere
asfaltsoort.
Tijdstip van uitvoering deklagen ZOAB in samenhang met andere werkzaamheden
Het tijdstip van uitvoering van deklagen van zeer open asfaltbeton moet zorgvuldig gekozen te worden.
Als tijdens of na de aanleg van deze deklagen nog activiteiten in het kader van het bestek worden
uitgevoerd, die schade aan het zeer open asfaltbeton en zijn eigenschappen kunnen toebrengen, zal de
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aannemer maatregelen moeten treffen om die schade te voorkomen. Bij schade kan gedacht worden
aan zand- of grondtransporten en het daarbij mogelijk optredende grondverlies, waardoor de
eigenschappen van het zeer open asfaltbeton nadelig beïnvloed kunnen worden. De samenhang van de
verschillende activiteiten binnen het bestek, met betrekking tot het bovenstaande, kan worden
beoordeeld aan de hand van een door de directie goed te keuren algemeen tijdschema of het
gedetailleerd werkplan.
Tijdelijke markeringen op een deklaag van ZOAB
Het aanbrengen van tijdelijke markeringen op deze deklagen verdient aandacht.
Het is aan te bevelen voor deze tijdelijke markeringen zogenaamde plakstroken voor te schrijven in de
desbetreffende bestekspost. Overigens zal ook bij het verwijderen van deze soorten markering
voorzichtig te werk moeten worden gegaan.
Verwijdering van thermoplastisch markeringsmateriaal of wegenverf kan leiden tot ernstige aantasting
van het oppervlak van het zeer open asfaltbeton. Bij het verwijderen van wegmarkeringsmaterialen
(zoals thermoplasten, koudplasten en wegdekreflectoren) moeten altijd maatregelen worden genomen
om schade of vervolgschade (rafeling) ten gevolge van het verwijderen van deze materialen te
voorkomen, bijvoorbeeld door na het verwijderen van deze materialen de locatie na te laten behandelen
met een seal- of LVO-middel.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.15
- Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
m2

Aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
# Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag
beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
1

Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag
# Eventueel gegevens m.b.t. het asfaltmengsel vermelden.
1

m2

Laagdikte * mm
# Eventueel bijzonderheden vermelden.
1

Met een Cwegdek van ten minste: * dB(A) bij een snelheid van *
km/uur voor lichte motorvoertuigen
# Eventueel bijzonderheden vermelden.
1

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

2

De aannemer meet de stroefheid door middel van de methode
2010/50 van proef 72

3

De aannemer meet de stroefheid door middel van de methode
2010/70 van proef 72
1 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden..
2 Op de voorgaande verhardingslaag
# Ssoort verhardingslaag vermelden.
3 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Een ondergrond kan zijn een
ondergrond, die is ontstaan na het frezen van een asfaltlaag.
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RAW-handleiding
Enige aandachtspunten met betrekking tot een dunne geluidreducerende deklaag
In het navolgende zijn enige aandachtspunten opgesomd met betrekking tot de verhardingsconstructie
met een dunne geluidreducerende deklaag.
Voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag is het van belang de plaats en de
functie van de verschillende lagen in de constructie te beschouwen.
De vlakheid van de onderlaag is van belang in verband met de zijdelingse waterafvoer in de daarop aan
te brengen dunne geluidreducerende deklaag.
Voorkomen moet worden dat in de onder de aan te brengen dunne geluidreducerende deklaag liggende
lagen ‘stripping’ kan optreden. De opbouw van de verhardingsconstructie en de keuze van de daarin
toe te passen asfaltsoorten moeten hierop zijn gericht.
Voorts moet een dunne geluidreducerende deklaag zoveel mogelijk als een laag van constante dikte
worden aangebracht.
Een dunne geluidreducerende deklaag is niet geschikt om als profileerlaag te dienen. Als een dunne
geluidreducerende deklaag op een bestaande verharding moet worden aangebracht, dan moet nagegaan
worden of in het bestek beschreven moet worden dat deze bestaande verharding eerst onder profiel
moet worden gebracht, bijvoorbeeld door middel van frezen of het aanbrengen van een profileerlaag
van een andere asfaltsoort.
Tijdstip van uitvoering van een dunne geluidreducerende deklaag in samenhang met andere
werkzaamheden
Het tijdstip van uitvoering van een dunne geluidreducerende deklaag moet zorgvuldig gekozen te
worden. Als tijdens of na de aanleg van deze deklagen nog activiteiten in het kader van het bestek
worden uitgevoerd, die schade aan de dunne geluidreducerende deklaag en zijn eigenschappen kunnen
toebrengen, zal de aannemer maatregelen moeten treffen om die schade te voorkomen. Bij schade kan
gedacht worden aan zand- of grondtransporten en het daarbij mogelijk optredende grondverlies,
waardoor de eigenschappen van de dunne geluidreducerende deklaag nadelig beïnvloed kunnen
worden. De samenhang van de verschillende activiteiten binnen het bestek, met betrekking tot het
bovenstaande, kan worden beoordeeld aan de hand van een door de directie goed te keuren algemeen
tijdschema of het gedetailleerd werkplan.
Tijdelijke markeringen bij een dunne geluidreducerende deklaag
Het aanbrengen van tijdelijke markeringen op deze deklagen verdient aandacht. Verwijdering van
thermoplastisch markeringsmateriaal of wegenverf kan leiden tot ernstige aantasting van het oppervlak
van een dunne geluidreducerende deklaag.
Het is aan te bevelen voor deze tijdelijke markeringen zogenaamde plakstroken voor te schrijven in de
desbetreffende bestekspost. Overigens zal ook bij het verwijderen van deze soorten markering
voorzichtig te werk moeten worden gegaan.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.21
- Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven
m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Totaal * m2
# Aantal m2 invullen.
1

Asfalt : AC 11 bin

ton

2

Asfalt : AC 16 bin

ton

3

Asfalt : AC 22 bin

ton

4

Asfalt : AC * bin

ton

1

Mengseleigenschappen: TL-IB

2

Mengseleigenschappen: TL-A

3

Mengseleigenschappen: TL-B

4

Mengseleigenschappen: TL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6: *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
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asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 5, als
beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Totale laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm]

2

Totale laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm]

3

Totale laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]

4

Totale laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm]

5

Totale laagdikte * mm [van 60 tot 90 mm]
1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).#
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar
bestekspostnr(s).
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.22
- Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als tijdelijk
deklaag.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast als
tijdelijke deklaag.

ton

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekpost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven
m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Totaal * m2
# Aantal m2 invullen.
1

Asfalt : AC 16 bin

ton

2

Asfalt : AC * bin

ton

1

Mengseleigenschappen: TDL-IB

2

Mengseleigenschappen: TDL-B

3

Mengseleigenschappen: TDL-C

4

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6: *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 3 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard .
Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 4, als
beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
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van het bestek. in de Standaard.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter.
1

Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm]

2

Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm]

3

Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]

4

Laagdikte * mm [van 45 tot 60 mm]
1 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
Het betreft een verwijzing naar een bestekspost die is opgesteld met
behulp van hoofdcode 81.01.04 of hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar
bestekspostnr(s).

Versie van 2014-12-01

Pagina 31 van 130

Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.23
- Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast onder een
deklaag van zeer open asfaltbeton.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton toegepast onder
een deklaag van zeer open asfaltbeton.

ton

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven
m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Totaal * m2
# Aantal m2 invullen.
1

Asfalt : AC 11 bin

ton

2

Asfalt : AC 16 bin

ton

3

Asfalt : AC 22 bin

ton

4

Asfalt : AC * bin

ton

1

Mengseleigenschappen: TLZ-IB

2

Mengseleigenschappen: TLZ-B

3

Mengseleigenschappen: TLZ-C

4

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6: *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 3 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
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Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 4 als
beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter.
1

Laagdikte * mm [van 15 tot 25 mm]

2

Laagdikte * mm [van 25 tot 35 mm]

3

Laagdikte * mm [van 35 tot 45 mm]

4

Laagdikte * mm [van 45 tot 70 mm]
1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
2 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
3 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
4 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
5 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar
bestekspostnr(s).
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding
Hoofdcode 81.21.31
- Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
ton

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton
2

Totaal # Aantal m invullen.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode
81.21.01.
1

Asfalt : AC 16 base

ton

2

Asfalt : AC 22 base

ton

3

Asfalt : AC 32 base

ton

4

Asfalt : AC * base

ton

1

Mengseleigenschappen: OL-IB

2

Mengseleigenschappen: OL-A

3

Mengseleigenschappen: OL-B

4

Mengseleigenschappen: OL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6 : *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 5 als
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beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Totale laagdikte * mm [van 40 tot 100 mm]
1 Op het zandbed
2 Op het zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
3 Op het maaiveld
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
5 Op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
6 Op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.
7 Op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
8 Op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar
bestekspostnr(s).
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.32
- Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.

ton

2

Totaal # Aantal m invullen.
# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode
81.21.01.
1

Asfalt : AC 16 base

ton

2

Asfalt : AC 22 base

ton

3

Asfalt : AC 32 base

ton

4

Asfalt : AC * base

ton

1

Mengseleigenschappen: OL-IB

2

Mengseleigenschappen: OL-A

3

Mengseleigenschappen: OL-B

4

Mengseleigenschappen: OL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6 : *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard.
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Andere mengsels voor asfaltbeton beschrijven met inhoud 5 als
beschikt wordt over een referentiekader voor de gewenste
eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Totale laagdikte * mm [van 80 tot 120 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

2

Totale laagdikte * mm [van 120 tot 140 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

3

Totale laagdikte * mm [van 140 tot 180 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
1 Eerste laag op zandbed
2 Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.
3 Eerste laag op het maaiveld
4 Eerste laag op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.
5 Eerste laag op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een verwijzing naar een
bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 81.01.04 of
hoofdcode 81.01.05.
6 Eerste laag op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden..
7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.
8 Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel bestekspostnr(s).
vermelden.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.33
- Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in drie lagen.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in drie lagen.

ton

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven
m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Totaal * m2
# Aantal m2 invullen.
1

Asfalt : AC 16 base

ton

2

Asfalt : AC 22 base

ton

3

Asfalt : AC 32 base

ton

4

Asfalt : AC * base

ton

1

Mengseleigenschappen: OL-IB

2

Mengseleigenschappen: OL-A

3

Mengseleigenschappen: OL-B

4

Mengseleigenschappen: OL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6: *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard. Andere mengsels voor
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asfaltbeton beschrijven met inhoud 5 als beschikt wordt over een
referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Totale laagdikte * mm [van 160 tot 180 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

2

Totale laagdikte * mm [van 180 tot 220 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

3

Totale laagdikte * mm [van 220 tot 270 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
1

Eerste laag op zandbed

2

Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).# Bestekspostnr(s). vermelden.

3

Eerste laag op het maaiveld

4

Eerste laag op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.

5

Eerste laag op een inlage die is aangebracht volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft een
verwijzing naar een bestekspost die is opgesteld met behulp van
hoofdcode 81.01.04 of hoofdcode 81.01.05.

6

Eerste laag op een funderingslaag
# Soort funderingslaag vermelden.

7

Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden.

8

Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag
# Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel bestekspostnr(s).
vermelden.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.34
- Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in vier lagen.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in vier lagen.

ton

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode
81.21.01.
Totaal * m2
# Aantal m2 invullen.
1

Asfalt : AC 16 base

ton

2

Asfalt : AC 22 base

ton

3

Asfalt : AC 32 base

ton

4

Asfalt : AC * base

ton

1

Mengseleigenschappen: OL-IB

2

Mengseleigenschappen: OL-A

3

Mengseleigenschappen: OL-B

4

Mengseleigenschappen: OL-C

5

Mengseleigenschappen:
Watergevoeligheid, categorie ITSR: *
Stijfheid, categorie Smin: *
Stijfheid, categorie Smax: *
Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: *
Weerstand tegen vermoeiing, categorie ɛ6: *
# Voor elke mengseleigenschap de gewenste categorie uit NEN-EN
13108-1 vermelden. Eventueel gegevens m.b.t. het mengsel
vermelden.

-

Inhouden 1 t/m 4 gebruiken in samenhang met de mengsels voor
asfaltbeton gedefinieerd in de Standaard. Andere mengsels voor
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asfaltbeton beschrijven met inhoud 5 als beschikt wordt over een
referentiekader voor de gewenste eigenschappen van het materiaal.
In dat geval randvoorwaarden voor het mengsel opnemen in deel 3
van het bestek.
1

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

3

Totale breedte 2,50 m en groter
1

Totale laagdikte * mm [van 240 tot 260 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

2

Totale laagdikte * mm [van 260 tot 300 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm

3

Totale laagdikte * mm [van 300 tot 360 mm]
Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm
1 Eerste laag op zandbed
2 Eerste laag op zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.
3 Eerste laag op het maaiveld
4 Eerste laag op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.
5 Eerste laag op een inlage, aangebracht volgens bestekspostnr(s). #
Bestekspostnr(s). vermelden.
6 Eerste laag op een funderingslaag
# Soort funderingslaag omschrijven.
7 Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
# Eventueel soort verhardingslaag omschrijven.
8 Eerste laag op de voorgaande verhardingslaag
# Eventueel soort verhardingslaag omschrijven.
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Werkcategorie 81
- Bitumineuze verhardingen.
Subwerkcategorie 81.2 - Aanbrengen asfaltverharding.
Hoofdcode 81.21.81
- Afstrooien van bereden rijoppervlakken.
deficode

teksten

eenheid

1 2 3 4 5 6
Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

m2

# Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en
bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard.
1

Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

2

Afstrooien met steenslag
Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de aannemer
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

3

Afstrooien met:
Steenslag
Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
Korrelgroep * # Korrelgroep vermelden.
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

4

Afstrooien met:
Steenslag
Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2
Korrelgroep * # Korrelgroep vermelden.
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

5

Afstrooien met brekerzand
Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de aannemer
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

6

Afstrooien:
Brekerzand
Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2
Korrelgroep * # Korrelgroep vermelden.
# Eventueel bijzonderheden vermelden.

7
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Hoeveelheid per m2 en korrelgroep ter keuze van de aanemer
8

Afstrooien met glasslak
Hoeveelheid ten minste * kg/m2
# Eventueel bijzonderheden vermelden.
1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten
de losliggende steenslag verwijderen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
# Hoedanigheid van de materialen vermelden.
2 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten
de losliggende steenslag verwijderen en vervoeren # Plaats van
bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling
acceptatiekosten vermelden.

RAW-handleiding
Afstrooien deklagen
De noodzaak tot het afstrooien van deklagen, direct na aanbrengen, is afhankelijk van het
asfaltmengsel en van het soort verkeer dat van de verharding gebruik zal maken.
Het afstrooien moet gezien worden als een maatregel voor de verbetering van de aanvangsstroefheid.
Direct na aanleg zal het toeslagmateriaal in het asfalt goed omhuld zijn met bitumen. Na enige tijd
onder verkeer te zijn geweest blijkt de stroefheid van de weg over het algemeen toe te nemen. Dit kan
verklaard worden uit het wegslijten van het bitumenhuidje, waardoor het toeslagmateriaal de stroefheid
gaat bepalen.
Met name bij wegen waar met grotere snelheden wordt gereden (> ongeveer 60 km/uur) blijkt de
aanvangsstroefheid te wensen over te laten. Voor dit soort wegen zal dan ook een afzonderlijke
bestekspost ‘Afstrooien van asfaltlagen die …’ (hoofdcode 81.21.81) moeten worden opgenomen.
In artikel 81.22.09 van de Standaard is geregeld dat de stroefheidseis geldt, als de deklaag moet worden
afgestrooid.
Zeer open asfaltbeton (zoab) en steenmastiekasfalt (sma) worden afgestrooid als dit noodzakelijk is.
Bij het afstrooien is de verwachting dat de aanvangsstroefheid wordt beïnvloed.
Het voorschrijven van afstrooien bij steenmastiekasfalt betekent dat automatisch ook de stroefheidseis
(artikel 81.22.11 van de Standaard) van toepassing is. In de praktijk is aangetoond dat verbeteringen
optreden. Zie ook de toelichting op artikel 81.22.11 uit de in de RAW-catalogus met bepalingen op
artikel 81.22.11 uit de Standaard.
Een deklaag van asfaltbeton kan worden afgestrooid met steenslag 2/5 met een hoeveelheid van ten
minste 2,5 kg/m2.
Met betrekking tot het afstrooien heeft de ervaring geleerd dat het afstrooien van steenmastiekasfalt
kan worden gedaan met de volgende hoeveelheden:

SMA-NL 5
SMA-NL 8
SMA-NL 11
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brekerzand
steenslag 1/3
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Afstrooien van dunne geluidreducerende deklagen
Vanwege de ruimte die de aannemer krijgt bij het kiezen van de dunne geluidreducerende deklaag om
aan de functioneel gestelde eisen te kunnen voldoen, is bij de stroefheid de vrijheid gegeven om al dan
niet af te strooien. Om de opdrachtgever zekerheid te geven dat de stroefheidseis haalbaar is bij het
aangeboden product, moet de aannemer ten minste de resultaten van één referentievak overleggen.
Bundelen van besteksposten
De bestekspost kan ingeval het afstrooien wordt voorgeschreven eventueel met de post voor het
aanbrengen van de deklaag tot een resultaatsverplichting worden gebundeld, op voorwaarde dat de
hoeveelheid van de ene post recht evenredig met die van de andere wijzigt.
Als de bestekschrijver bijvoorbeeld voorziet dat tijdens de uitvoering tijdelijk enige tussenlagen in
gebruik genomen worden, doch de exacte plaats of ligging van deze ‘tijdelijke deklagen’ afhankelijk is
van het werkplan van de aannemer, dan kan een dergelijke bundeling van posten niet worden
opgenomen.
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Standaard RAW Bepalingen
01

Algemeen en administratief
Bijlage - Lijst van publicaties genoemd in deze Standaard
In de lijst van NEN-normen zijn de volgende publicaties vervallen.

NEN 3904
Bitumen- en teerproducten. Bitumenemulsies.
Toelichting op deze vervallen norm
Artikel 31.26.11 Bitumenemulsie van de Standaard RAW Bepalingen 2010 is vervallen, derhalve is de
verwijzing naar deze norm vervallen.

NEN 3947
Bitumen- en teerprodukten. Bepaling van de uitstroomtijd met de ISO- en DINuitstroombeker.
Toelichting op deze vervallen norm
Artikel 31.26.11 Bitumenemulsie van de Standaard RAW Bepalingen 2010 is vervallen, derhalve is de
verwijzing naar deze norm vervallen.

NEN-EN 13108
Bitumineuze mengsels. Materiaalspecificaties.
Toelichting
Deze norm is uit de lijst geschrapt, omdat deze niet bestaat.
Wel bestaan de normen NEN-EN 13108-1, NEN-EN 13108-5, NEN-EN 13108-6 en NEN-EN 13108-7.
Aan de lijst van NEN-EN-normen zijn de volgende publicaties toegevoegd.

NEN-EN 12591
Bitumen en bitumineuze bindmiddelen. Specificaties voor penetratiebitumen.
Aan de lijst van CROW-publicaties zijn de volgende publicaties toegevoegd.

CROW-publicatie
Handboek visuele inspectie 2011
CROW-publicatie
De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012
CROW-infoblad Infrastructuur
Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen
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Standaard RAW Bepalingen
81.2

Asfaltverhardingen
RAW-handleiding
Toepassingsgebied van de bepalingen
Bij het opstellen van de standaardbepalingen voor dit deelhoofdstuk is uitgegaan van de
gebruikelijke constructieopbouw van een asfaltverharding voor wegen. Hierbij wordt er van
uitgegaan dat de asfaltverharding aangebracht wordt op een goed verdicht zandbed, een
gestabiliseerde laag of een funderingslaag van steenmengsel. Vervolgens worden daarop twee of
meer planparallelle lagen asfalt aangebracht van een bepaalde dikte. De laagdikte- en
vlakheidseisen en de eisen met betrekking tot holle ruimte en verdichtingsgraad zijn hierop
afgestemd. In het laatste geval moet bijvoorbeeld een goede klankbodem voor het verdichten
aanwezig zijn. Ook de aangenomen hoeveelheid per cm en per m2 te verwerken asfalt is op het
aanbrengen van planparallelle lagen afgestemd.
Bij het aanbrengen van een nieuwe laag op een bestaande verharding zal hiermee rekening
gehouden moeten worden. De in de bestaande verharding aanwezige onvlakheid zal veelal eerst
door het vlakfrezen of door het aanbrengen van een profileerlaag moeten worden weggewerkt.
Daarna kunnen nieuwe lagen met een constante dikte worden aangebracht.
Voor de profileerlaag geldt dan ook een andere methode van laagdikte- en hoeveelheidsbepaling.
Als de mate van onvlakheid van de bestaande deklaag beperkt is, dan kan eventueel volstaan
worden met het aanbrengen van een profileerdeklaag. Teneinde aan de gestelde eisen te kunnen
voldoen is in de begripsomschrijving een beperking gesteld aan de mate van onvlakheid (zie artikel
81.21.01 lid 01 sub j en sub k van de Standaard).
Het aanbrengen van een enkele laag op een zandbed geeft tijdens de verwerking weinig
mogelijkheden om de vlakheid te corrigeren. De vlakheidseisen gelden dan ook in principe voor
een nieuw aangebrachte constructie van twee of meer lagen.
Naast de plaats in de constructie is ook de verwerkingsbreedte van belang.
De bepalingen gaan uit van een machinale verwerking van het asfalt. Bij een verwerkingsbreedte
van minder dan 1,5 m, is machinale uitvoering niet mogelijk, zodat de eisen niet (zonder meer)
geldig kunnen zijn.
Bovendien moet bij profileerlagen aandacht gegeven worden aan de laagdikte. De minimum
laagdikte moet ten minste 1,5 x (bij asfaltbeton voor een onderlaag) dan wel 2 x (bij de overige
mengsels) de nominale maximum korrelafmeting van het toe te passen asfaltmengsel zijn. Ook bij
profileerdeklagen geldt dat de minimum laagdikte ten minste 2 x de nominale maximum
korrelafmeting van het toe te passen asfaltmengsel moet zijn.
Asfaltmengsels en hun plaats in de constructie
Er vanuit gaande dat de Standaard geen ontwerpvoorschriften zijn, zijn geen bepalingen
opgenomen die aangeven welke asfaltmengsels toegepast kunnen worden in bepaalde lagen van de
constructie. In de gestelde eisen is hiermee uiteraard wel rekening gehouden. In dit verband worden
hieronder de lagen in de constructie beschreven en daarbij worden de mengsels aangegeven die
voor toepassing geschikt zijn.
Onderlaag:
De onderste laag van een asfaltconstructie.
De onderlaag kan bestaan uit één of meer afzonderlijke lagen.
Asfaltmengsels bedoeld voor onderlagen:
AC 16 base, AC 22 base en AC 32 base met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7: OL-IB,
OL-A, OL-B en OL-C.
Tussenlaag:
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Een asfaltlaag tussen onder- en deklaag.
Een tussenlaag komt niet altijd voor.
Asfaltmengsels bedoeld voor tussenlagen:
AC 11 bin, AC 16 bin en AC 22 bin met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7: TL-IB, TLA, TL-B en TL-C.
Tussenlaag als tijdelijke deklaag:
De asfaltlaag die in principe ten hoogste één jaar direct door het verkeer kan worden bereden.
Bij het construeren van wegen wordt nogal eens om wat voor reden ook de totale constructie niet
ineens uitgevoerd; de laatste asfaltlaag (de deklaag) laat dan langer op zich wachten. Dit leidt er
dan toe dat asfaltbetonlagen, die als onderdeel van de totale wegconstructie worden aangelegd,
langer direct onder verkeer liggen dan bedoeld. Dergelijke lagen zijn daar niet voor bedoeld. Er kan
geen eenduidige uitspraak worden gegeven over de periode waarover een niet als deklaag bedoelde
asfaltlaag toch als zodanig kan blijven functioneren. Over het algemeen wordt rekening gehouden
met een termijn van één jaar.
Als bij het opstellen van het bestek er rekening mee moet worden gehouden dat een tussenlaag
langer onder verkeer moet liggen alvorens de definitieve deklaag wordt aangebracht, dan zal dit
duidelijk in het bestek moeten worden verwoord. In deze situatie wordt sterker vanuit de
voorbereiding dan wel het ontwerp uitgegaan van de tijdelijke functie van de deklaag.
Hierin moet men duidelijk zijn en voorkomen dat een discussie ontstaat of de tijdelijke deklaag (of
tussenlaag) te lang in verkeer blijft liggen, terwijl dat al in de fase van het opstellen van het bestek
bekend was.
In dergelijke gevallen is het zaak vanuit het ontwerp daar rekening mee te houden. Als dit niet
gebeurt, dan ontaardt de discussie bij schade in de vraag of het ontwerp niet deugt of dat de
aannemer een werkonderdeel heeft uitgevoerd dat niet aan de eisen voldoet.
Eveneens is het ter beperking van het toch al grote aantal asfaltmengsels niet wenselijk dat
bepaalde recepturen van asfaltmengsels voortdurend worden aangepast voor gebruik in een
bepaalde laag, terwijl daarvoor andere typen asfaltmengsels gebruikelijk zijn.
Asfaltmengsels bedoeld voor tussenlagen toegepast als tijdelijke deklaag:
AC 16 bin met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7: TDL-IB, TDL-B en TDL-C..
Tussenlaag onder een deklaag van zeer open asfaltbeton
Asfaltbeton voor een tussenlaag waarbij een hogere eis gesteld wordt aan de watergevoeligheid.
Asfaltbeton voor een tussenlaag toegepast onder een deklaag van zeer open asfaltbeton:
AC 11 bin, AC 16 bin en AC 22 bin met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7:
TLZ-IB, TLZ-B en TLZ-C.
Bovenlaag (deklaag):
De bovenste laag van een asfaltconstructie.
De bovenlaag kan zijn een deklaag of een tussenlaag toegepast als tijdelijke deklaag. Als de
bovenlaag bestaat uit een andere asfaltsoort dan die welke is bedoeld voor deklagen, dan moet deze
zijn voorzien van een dichtingslaag. Een dichtingslaag kan zijn een oppervlakbehandeling, een
slemlaag, enzovoort.
Deklaag:
De asfaltlaag die langer dan één jaar direct door het verkeer kan worden bereden.
Asfaltmengsels bedoeld voor deklagen:
AC 8 surf, AC 11 surf en AC 16 surf met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7:
DL-IB, DL-A, DL-B en DL-C.
Andere mengsels die toegepast kunnen worden als deklaag zijn: zeer open asfaltbeton, tweelaags
zeer open asfaltbeton, steenmastiekasfalt, dunne geluidreducerende deklaag, gietasfalt, koudasfalt
en emulsieasfaltbeton.
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Profileerlaag:
Een aaneengesloten asfaltlaag met een wisselende dikte, teneinde het profiel van een verharding te
verbeteren. De laagdikteverschillen mogen ten hoogste 30 mm bedragen.
Asfaltmengsels bedoeld voor profileerlagen:
Asfaltbeton voor een tussenlaag:
AC 8 bin, AC 11 bin, AC 16 bin, AC22 bin, AC 11 base, AC 16 base, AC 22 base en AC 32 base,
met mengseleigenschappen volgens tabel 81.2.7:
TL-IB, TL-B en TL-C, TDL-IB, TDL-B en TDL-C, TLZ-IB, TLZ-B en TLZ-C, OL-IB, OL-A,
OL-B en OL-C
.
Profileerdeklaag:
Een deklaag waarmee laagdikteverschillen van ten hoogste 10 mm in dwarsrichting en van ten
hoogste 30 mm in langsrichting worden uitgevuld.
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Standaard RAW Bepalingen
81.21

Begrippen

81.21.01

Algemeen
01 Te verstaan is onder:
a. asfalt: mengsel van toeslagmateriaal, een bitumineus bindmiddel en eventueel
toeslagstoffen;
b. asfaltsoort: onderverdeling van een asfaltmengsel naar bovenmaat van het
toeslagmateriaal;
c. asfalttype: onderverdeling van een asfaltsoort op basis van verschillen in
korrelverdeling en bindmiddelgehalte;
d. mengselbeschrijving: samenstelling van één mengsel, uitgedrukt als de in te
wegen doelsamenstelling;
e. in te wegen doelsamenstelling: mengselbeschrijving uitgedrukt in de
bestanddelen, korrelverdelingskromme en het percentage toegevoegd
bindmiddel;
f. verhardingslaag: onderdeel van een verharding bestaand uit één materiaal. Een
verhardingslaag kan uit meer dan één laag bestaan;
g. deklaag: bovenste verhardingslaag, die in aanraking komt met het verkeer en die
langer dan één jaar direct door het verkeer kan worden bereden;
h. tussenlaag: verhardingslaag tussen deklaag en onderlaag;
i. onderlaag: hoofdonderdeel van de verharding. De onderlaag kan uit een of meer
lagen bestaan, die ‘bovenste onderlaag’, ‘onderste onderlaag’ enzovoort worden
genoemd;
j. profileerlaag (van asfalt): verhardingslaag (van asfalt) van wisselende dikte,
aangebracht op een bestaande verhardingslaag of bestaand verhardingsoppervlak
om het gewenste profiel te verkrijgen voor het aanbrengen van een volgende
verhardingslaag van constante dikte, waarbij de laagdikteverschillen ten hoogste
30 mm mogen bedragen;
k. profileerdeklaag (van asfalt): een deklaag waarmee laagdikteverschillen van ten
hoogste 10 mm per meter in dwarsrichting en van ten hoogste 30 mm in zowel
dwars- als langsrichting worden uitgevuld;
l. bovenlaag (van asfalt): de bovenste asfaltlaag volgens het bestek.
RAW-handleiding
Algemeen
De hier opgenomen begrippen sluiten aan op de begrippen uit de serie NEN-EN 13108
normen.
Inzake het begrip sub c.
Met bindmiddel wordt niet alleen de groep bitumineuze bindmiddelen bedoeld, maar ook de
groep kleurloze bindmiddelen.

81.21.02

Percentage asfaltgranulaat
01 Onder een voorgeschreven dan wel een toegelaten percentage asfaltgranulaat wordt
verstaan het massapercentage asfaltgranulaat in het totale asfaltmengsel.
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RAW-handleiding
Het begrip ‘percentage asfaltgranulaat’ sluit aan op de serie NEN-EN 13108 normen.

81.21.03

Uitvoeringseenheid
01 Onder uitvoeringseenheid wordt verstaan een aaneengesloten verharding bestaande
uit dezelfde soort laag (deklaag, profileerlaag, enzovoort) met dezelfde dikte volgens
het bestek, dezelfde in te wegen doelsamenstelling en dezelfde plaats in de
constructie.
RAW-handleiding
Het begrip uitvoeringseenheid sluit met name aan op het onderzoek naar samenstelling en
eigenschappen van het asfalt volgens artikel 81.24.04 van dit deelhoofdstuk.

81.21.04

Referentiesamenstelling
01 Onder referentiesamenstelling wordt verstaan de door de aannemer op basis van het
typeonderzoek (proef 62) gekozen en vastgelegde samenstelling;
02 Onder samenstelling wordt verstaan de korrelverdeling en het oplosbaar
bindmiddelgehalte.

81.21.05

Streefdichtheid
01 Onder streefdichtheid wordt verstaan de bij het typeonderzoek (proef 62) vastgelegde
dichtheid van het proefstuk (proef 67) van het desbetreffende asfaltmengsel.
RAW-handleiding
Het begrip streefdichtheid wordt gebruikt in proef 62. Via het verkort verslag van het typeonderzoek
wordt de streefdichtheid door de producent aan de afnemer verstrekt.
In artikel 81.23.02 lid 01 is geregeld dat de aannemer dit verkort verslag moet verstrekken aan de
directie.

81.21.06

Koudasfalt
01 Onder koudasfalt wordt verstaan een mengsel van vloeibitumen of bitumenemulsie
en toeslagmateriaal.
RAW-handleiding
Van de huidige koudasfaltsoorten worden de specificaties met name bepaald door de producent.
Het is uiteraard wel mogelijk in het bestek het aanbrengen van koud asfalt voor te schrijven.
De algemene eisen met betrekking tot vlakheid stroefheid en laagdikte kunnen daarop van toepassing
worden verklaard.
Het is echter moeilijker om de specificaties van koud asfalt op te nemen in het bestek.
Veelal zullen deze gebonden zijn aan een bepaalde productnaam.
Op grond van de UAV 2012 paragraaf 17 lid 5 zal de aannemer in plaats van met een fabrieksnaam
aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid, als de directie
zulks goed vindt.
In het bestek wordt een dergelijk product veelal aangeduid met de toevoeging ‘of gelijkwaardig’.
De Europese regelgeving staat levering van gelijkwaardige bouwstoffen toe, zonder dat de directie
hiervoor toestemming moet geven.
Als voor een bepaald product wordt gekozen, dan zal in het bestek aangegeven moeten worden aan
welke eisen het product moet voldoen om de gelijkwaardigheid aan te tonen.
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81.21.07

Dunne geluidreducerende deklaag
01 Onder een dunne geluidreducerende deklaag wordt verstaan een dunne deklaag met
geluidreducerende eigenschappen bestaande uit een mengsel van toeslagmateriaal,
bitumineus bindmiddel en eventueel toeslagstoffen.
RAW-handleiding
De bestekschrijver kan het label dunne geluidreducerende deklaag aan een deklaag hangen, waarmee de
bepalingen voor dunne geluidreducerende deklagen van toepassing zijn op de gespecificeerde deklaag.

81.21.08

Tweelaags zeer open asfaltbeton
01 Onder tweelaags zeer open asfaltbeton wordt verstaan een combinatie van twee
achtereenvolgens aangebrachte lagen zeer open asfaltbeton zonder dat het wegvak
tussentijds is opengesteld voor het verkeer.

81.22

Eisen en uitvoering

81.22.01

Referentiesamenstelling
01 Het verschil tussen de referentiesamenstelling en de bij het typeonderzoek gevonden
samenstelling na extractie als bedoeld in paragraaf 2.4 van proef 62 mag niet meer
bedragen dan de helft van de in tabel 81.2.6 gegeven toleranties voor één monster,
met dien verstande dat voor vulstof dit verschil niet meer mag bedragen dan een
kwart van de gegeven toleranties.
RAW-handleiding
Het begrip referentiesamenstelling speelt een rol tussen opdrachtgever en aannemer. Het is daarom een
begrip dat in de technische bepalingen moet zijn opgenomen. De referentiesamenstelling is gekoppeld
aan de samenstelling gevonden bij het typeonderzoek volgens proef 62. De referentiesamenstelling mag
slechts in beperkte mate afwijken van de bij het typeonderzoek gevonden samenstelling.

81.22.02

Voorbereidende werkzaamheden
01 Het wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen. Als de aannemer zich
desgevraagd verbindt tot het schoonmaken van het bij aanvang van het werk reeds
aanwezige wegoppervlak, dan geschiedt verrekening hiervan als meer werk.
RAW-handleiding
Het schoonmaken van oppervlakken is van belang om een goede hechting van de aan te brengen
asfaltverhardingen op de bestaande verhardingen te verzekeren.
Het is niet aan de orde een dergelijke richtlijn als verplichtende bepaling in de technische bepalingen op
te nemen als daar door de aannemer te ondernemen activiteiten aan verbonden zijn. Dergelijke
activiteiten moeten als resultaatsverplichting in het bestek zijn beschreven.
Als volgens het bestek een constructie van verschillende lagen moet worden aangebracht, dan zal de
aannemer er zelf zorg voor moeten dragen dat de reeds door hem aangebrachte laag schoon is alvorens
de volgende laag wordt aangebracht.

02 De kleeflaag gelijkmatig verdeeld over het oppervlak aanbrengen.
03 De kleeflaag uitsluitend aanbrengen op het wegoppervlak van de daarvoor in het
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bestek aangegeven weggedeelten en bovendien op de verticale aansluitvlakken van
voorwerpen waartegen het asfalt moet worden aangebracht. Maatregelen treffen
opdat verontreinigingen daarbuiten worden voorkomen. Desondanks ontstane
verontreinigingen verwijderen.
04 Geen kleeflaag aanbrengen op een wegoppervlak waarop vrij water aanwezig is.
RAW-handleiding
Een nat wegdek bevordert de hechting, omdat kleefmiddel (bitumenemulsie) ook voor een groot
gedeelte uit water bestaat, echter overtollig water op het oppervlak (plasvorming) is niet bevorderlijk
voor de hechting van het kleefmiddel aan het wegdek.

05 Op verticale aansluitvlakken van voorwerpen waartegen het asfalt moet worden
aangebracht, als kleefmiddel asfaltkleefmiddel toepassen of de hechting op
gelijkwaardige wijze tot stand brengen.
Ingeval van het aanbrengen van zeer open asfaltbeton, de verticale aansluitvlakken
zodanig behandelen dat de hechting verzekerd is en de waterdoorstroming niet
verhinderd wordt.
06 Bij buitentemperaturen van 0 °C of lager, bitumenemulsie ten behoeve van
kleeflagen vervangen door asfaltkleefmiddel; daartoe de temperatuur meten op het
werk, op 1 m boven de grond. Verrekening van het met deze vervanging gemoeide
verschil in kosten geschiedt als meer werk.
81.22.03

Verwerkingsomstandigheden
01 De aannemer stelt, onverminderd het bepaalde in het navolgende lid, na overleg met
de directie, passende maatregelen vast die de werkwijze bepalen waarbinnen
verwerking van asfalt verantwoord is.
Hierbij moet in elk geval aandacht worden besteed aan de relaties tussen de soort en
het type asfalt, de conditie van de ondergrond, de laagdikte, de luchttemperatuur, de
windsnelheid, de neerslag en eventuele in het bestek opgenomen tijdstermijnen.
Tijdens de uitvoering moeten de volgende gegevens schriftelijk worden vastgelegd:
- de weersomstandigheden (windsnelheid, temperatuur, hoeveelheid neerslag en
dergelijke); daartoe de temperatuur en de windsnelheid in m/s meten op het werk,
op 1 m boven de grond;
- bij weersomstandigheden die een ongunstige invloed kunnen hebben op de
verwerkingskwaliteit: de aard van de getroffen maatregelen;
- de plaats en het oppervlak van het onder de desbetreffende weersomstandigheden
aangebrachte asfalt.
RAW-handleiding
De beperking dat de bovenste laag van de asfaltverharding niet aangebracht mag worden in de periode
van 1 november tot 1 maart is weggelaten. In plaats daarvan is een algemeen geldende procedure
vastgelegd waarbij de aannemer, na overleg met de directie, aangeeft onder welke omstandigheden een
verantwoorde verwerking van het asfalt mogelijk is.

02 Een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag alleen
aanbrengen als de buitentemperatuur (t) voldoet aan de navolgende formule:
t  w + 5, waarin:

Versie van 2014-12-01

Pagina 55 van 130

t = de buitentemperatuur in °C;
w = de windsnelheid in m/s.
RAW-handleiding
De verwerking van asfalt vraagt van de aannemer passende maatregelen te treffen (na overleg met de
directie) waarbinnen de verwerking van asfalt verantwoord is. Dit is in lid 01 verwoord.
De verantwoordelijkheid van de aannemer voor de uitvoering wordt hiermee benadrukt.
Voor het aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende
deklaag is echter wel op grond van praktijkervaring een eis gesteld aan de buitentemperatuur. Met name
voor deze asfaltmengsels is de temperatuur een zeer kritische factor voor het bereiken van de gewenste
kwaliteit. Deze eis is verwoord in een formule waarin buitentemperatuur en windsnelheid aan elkaar
gekoppeld worden.

03 Asfalt voor tweelaags zeer open asfaltbeton alleen aanbrengen:
- in de periode tussen 1 april en 1 november;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 10 °C;
- bij een buitentemperatuur tussen de 10 °C en 15 °C en een windsnelheid van ten
hoogste 4 m/s;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 15 °C en een windsnelheid van ten
hoogste 8 m/s.
81.22.04

Vervoeren van asfalt
01 Tijdens het vervoeren van asfalt mogen binnen de lading geen temperatuurverschillen
groter dan 25 °C (NEN-EN 12697-13) ontstaan.
02 Het asfalt mag niet of nauwelijks zijn ontmengd.

81.22.05

Verwerken van asfalt van meer dan één menginstallatie
01 Het asfalt mag afkomstig zijn van ten hoogste vier menginstallaties.
02 Het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt afkomstig van
verschillende menginstallaties is slechts toegestaan als deze mengsels worden
geproduceerd op basis van hetzelfde typeonderzoek en deze mengsels dezelfde
referentiesamenstelling hebben.
RAW-handleiding
Het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt betekent dat het materiaal tot dezelfde
uitvoeringseenheid gaat behoren. Om te kunnen toetsen aan de referentiesamenstelling is het
noodzakelijk dat beide mengsels dezelfde referentiesamenstelling hebben.

03 Als aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, moet het
asfalt afkomstig van de afzonderlijke menginstallaties op duidelijk onderscheiden
plaatsen worden verwerkt en moeten de herkomst, de referentiesamenstelling, de
plaats van verwerking en de hoeveelheden van de afzonderlijke mengsels volgens
artikel 81.27.05 de leden 01, 03 en 05 worden bepaald en vastgelegd.
81.22.06

Verwerken van asfalt
01 Het asfalt aanbrengen met één of meer afwerkmachine(s).
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De aan te brengen laag moet hechten aan de onderliggende laag en verticale
aansluitvlakken.
Het oppervlak achter de afwerkmachine moet een gelijkmatige textuur hebben en de
verdichting moet gelijkmatig zijn over het gehele oppervlak.
Op plaatsen waar het asfalt niet machinaal kan worden aangebracht, het asfalt in
handwerk spreiden.
02 De aanvoer van het asfalt en de snelheid van de afwerkmachine moeten zodanig zijn
dat het asfalt zonder of met zo min mogelijk onderbrekingen in het werk wordt
gebracht. Als onderbrekingen optreden die kwaliteitsrisico’s met zich meebrengen,
de afwerkmachine leegdraaien en het asfalt verwerken, zoals in lid 04 is
voorgeschreven voor een dwarsnaad.
03 De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwarsnaden
verspringend, bij voorkeur trapsgewijs, ten minste 0,15 m van elkaar verwijderd zijn.
De langsnaden en de zijkanten van het asfalt uitvoeren als strakke lijnen evenwijdig
aan de as van de rijstrook.
In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook, met uitzondering van een
gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, mogen in het asfalt geen langsnaden
voorkomen. De langsnaden in de bovenlaag asfalt mogen niet minder dan 0,05 m en
niet meer dan 0,20 m naast een as-, deel- of kantstreep zijn gelegen.
04 Ter plaatse van langs- en dwarsnaden, voorafgaand aan het aanbrengen van een
aansluitende laag, het asfalt tot de plaats waar het asfalt voldoet aan de eisen voor
vlakheid en verdichtingsgraad en het oppervlak een gelijkmatig textuur heeft, in een
rechte lijn loodrecht op het wegoppervlak verwijderen.
De naden dekkend met asfaltkleefmiddel behandelen dan wel de hechting op de naad
tussen de stroken op gelijkwaardige wijze verzekeren.
Bij zeer open asfaltbeton deze behandeling zodanig uitvoeren dat de
waterdoorstroming niet wordt verhinderd.
Het asfalt ter plaatse van langs- en dwarsnaden bij de daarvoor in aanmerking
komende asfaltmengsels aanbrengen met een overlap en voldoende overhoogte.
RAW-handleiding
Lid 04 heeft betrekking op langs- en dwarsnaden. De bepaling kan bij koude langslassen leiden tot
discussie, omdat op basis van deze tekst de aannemer min of meer verplicht wordt de las te behandelen.
Aan de andere kant is het zo dat behandeling niet nodig is, als het asfalt ter plaatse van de koude
langslas voldoet aan de gestelde eisen.
Het is niet meer toegestaan een asfaltkleefmiddel met een vluchtig oplosmiddel te gebruiken.

05 Het asfalt zo spoedig mogelijk na het aanbrengen verdichten, met dien verstande dat
zeer open asfaltbeton, tweelaags zeer open asfaltbeton, steenmastiekasfalt of een
dunne geluidreducerende deklaag niet trillend verdicht mogen worden, tenzij dit bij
handmatige verwerking noodzakelijk is.
Na het verdichten mogen geen walssporen voorkomen.
De textuur van de bovenlaag moet na het verdichten gelijkmatig zijn.
06 Als de asfaltlaag volgens het bestek moet worden afgestrooid, moet dit mechanisch
en gelijkmatig over het gehele oppervlak gebeuren, waarna deze moet worden
vastgedrukt bij een temperatuur van het oppervlak van ten minste 90 °C.
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RAW-handleiding
In relatie tot de stroefheidseis genoemd in artikel 81.22.11 en het soort weg (het soort verkeer) zal een
bestekspost opgenomen moeten worden voor het afstrooien van de deklaag. Als deze bestekspost
ontbreekt, dan is de stroefheidseis niet van toepassing.

81.22.07

Verwerken van asfalt bereid met asfaltgranulaat
01 Als voor de beëindiging van de verwerking van een bepaald asfaltmengsel bereid met
asfaltgranulaat in verband met openstelling van de weg voor verkeer de nog
beschikbare hoeveelheid te klein is, mag de activiteit worden afgerond met een
hoeveelheid van dat asfaltmengsel samengesteld zonder toepassing van
asfaltgranulaat, mits:
- op het asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat een volledig typeonderzoek is
uitgevoerd;
- op de CE-markering de gevonden waarden voor alle eigenschappen uit tabel 81.2.7
zijn vermeld;
- het asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat met dezelfde toeslagmaterialen is
geproduceerd als het asfaltmengsel met asfaltgranulaat;
- de korrelverdeling en het bitumengehalte van het asfaltmengsel zonder
asfaltgranulaat gelijk aan de korrelverdeling en het bitumengehalte van het
asfaltmengsel met asfaltgranulaat zijn;
- de referentiesamenstelling van het asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat gelijk aan
de referentiesamenstelling van het asfaltmengsel met asfaltgranulaat is.
Deze hoeveelheid mag ten hoogste 50 ton per dag bedragen.
RAW-handleiding
De bepaling heeft betrekking op zogenaamde ‘sluitvrachtmengsels’.

02 Bij het onderzoek naar de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt worden
de in het vorige lid bedoelde hoeveelheden asfalt zonder asfaltgranulaat geacht te
behoren tot de uitvoeringseenheid waarin het asfaltmengsel met asfaltgranulaat is
verwerkt. De samenstelling en de eigenschappen van het asfalt worden getoetst aan
de referentiesamenstelling van het asfalt bereid met asfaltgranulaat.
81.22.08

Verwerken van asfalt voor tweelaags zeer open asfaltbeton
01 Asfalt voor de onderlaag van tweelaags zeer open asfaltbeton dat is afgekoeld tot
beneden 130 °C niet verwerken.
02 Asfalt voor de bovenlaag van tweelaags zeer open asfaltbeton dat is afgekoeld tot
beneden de minimale verwerkingstemperatuur, zoals vermeld in de
prestatieverklaring van het bindmiddel, niet verwerken.
03 Asfalt voor zowel de bovenlaag als de onderlaag van tweelaags zeer open asfaltbeton
dat is afgekoeld tot beneden de minimale verwerkingstemperatuur, zoals vermeld in
de prestatieverklaring van het bindmiddel, niet verwerken.
04 De langsnaden van de bovenlaag van tweelaags zeer open asfaltbeton moeten ‘warm
tegen warm’ worden uitgevoerd. Hiertoe het tweelaags zeer open asfaltbeton met één
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of meer afwerkmachine(s) in één arbeidsgang aanbrengen.
81.22.09

Dunne geluidreducerende deklaag: aanbrengen van een kleeflaag
01 De aannemer mag afwijken van het volgens het bestek voorgeschreven kleefmiddel
en de volgens het bestek toe te passen hoeveelheid kleefmiddel, als hij met gegevens
uit onderzoek kan aantonen dat met dit kleefmiddel de hechting (gemeten bij 10°C
volgens proef TAT van Ontwerp NEN-EN 12697-48:2013) van de dunne
geluidreducerende deklaag aan de onderliggende laag ten minste gelijk is aan de
hechting die bereikt kan worden met het in het bestek voorgeschreven kleefmiddel.
RAW-handleiding
De aannemer heeft de mogelijkheid om een ander type en andere hoeveelheid kleefmiddel dan in het
bestek is voorgeschreven toe te passen, als hij kan aantonen dat de hechting ten minste gelijkwaardig is
aan de voorgeschreven kleeflaag.
Hierdoor wordt het mogelijk om het onderscheidende vermogen tussen leveranciers beter tot uiting te
laten komen.

81.22.10

Eisen aan het resultaat: hoogteligging
01 De bovenkant van de verharding in de rijbaan moet gelijk met of ten hoogste 5 mm
boven de bovenkant van putafdekkingen en andere in de verharding opgenomen
elementen liggen.
02 Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding gelijk met
of ten hoogste 10 mm boven de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten
of andere langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen.

81.22.11

Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt
01 Het bestek vermeldt of de stroefheid met methode 2010/50 van proef 72 of met
methode 2010/70 van proef 72 wordt bepaald.
02 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak van een deklaag
van asfaltbeton, dat volgens het bestek moet worden afgestrooid, moet voor het
gemiddelde:
- per weglengte van 5 m ten minste 0,53 zijn;
- per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,61zijn;
- per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,53 zijn.
03 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak van een deklaag
van asfaltbeton, dat volgens het bestek moet worden afgestrooid, moet voor het
gemiddelde:
- per weglengte van 5 m ten minste 0,47 zijn;
- per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,54 zijn;
- per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,47 zijn.
04 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak van een deklaag
van steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet worden afgestrooid, moet voor
het gemiddelde:

Versie van 2014-12-01

Pagina 59 van 130

- per weglengte van 5 m ten minste 0,53 zijn;
- per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,53 zijn;
- per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,53 zijn.
05 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak van een deklaag
van steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet worden afgestrooid, moet voor
het gemiddelde:
- per weglengte van 5 m ten minste 0,47 zijn;
- per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,47 zijn;
- per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,47 zijn.
06 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak van een deklaag
van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open asfaltbeton of tweelaags zeer open
asfaltbeton, moet voor het gemiddelde per meetvak gemeten in dan wel tussen de
rijsporen ten minste 0,47 zijn.
07 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak van een deklaag
van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open asfaltbeton of tweelaags zeer open
asfaltbeton, moet voor het gemiddelde per meetvak gemeten in dan wel tussen de
rijsporen ten minste 0,44 zijn.
08 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak van een dunne
geluidreducerende deklaag moet voor het gemiddelde per meetvak gemeten in dan
wel tussen de rijsporen ten minste 0,47 zijn.
09 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak van een dunne
geluidreducerende deklaag moet voor het gemiddelde per meetvak gemeten in dan
wel tussen de rijsporen ten minste 0,44 zijn.
RAW-handleiding
Afstrooien van deklagen van asfaltbeton
In de leden 02 en 03 worden eisen gesteld met betrekking tot nieuw aangebrachte deklagen, die volgens
het bestek moeten worden afgestrooid. Het bestek moet het afstrooien van een deklaag van asfaltbeton
vermelden, anders is de stroefheidseis niet van toepassing.
Afstrooien van deklagen van steenmastiekasfalt
In de leden 04 en 05 worden eisen gesteld met betrekking tot nieuw aangebrachte deklagen die volgens
het bestek moeten worden afgestrooid. Het bestek moet het afstrooien van een deklaag van
steenmastiekasfalt vermelden, anders is de stroefheidseis niet van toepassing.
Aan de hand van onderzoek naar de aanvangsstroefheid van steenmastiekasfalt is vastgesteld dat het
wegoppervlak van de verschillende soorten (SMA-NL5, SMA-NL 8 en SMA-NL 11), indien
noodzakelijk, verbeterd kan worden door afstrooien met steenslag of brekerzand (0/5 en 0/8 met
brekerzand of steenslag 1/3 en 0/11 met steenslag 1/3 of 2/5, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan
steenslag 1/3.
Meetmethode
De stroefheid van een verhardingsoppervlak wordt gemeten volgens proef 72.
Bij deze proef is de mogelijkheid ingebouwd om te meten bij een snelheid van 50 km/uur of 70 km/uur.
Stroefheid van steenmastiekasfalt
Bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van steenmastiekasfalt, dat gerapporteerd is in
CROW-publicatie 63 ‘Steenmastiekasfalt’ (1992), is geconstateerd dat steenmastiekasfalt (SMA) direct
na aanleg niet in alle gevallen voldoet aan de gebruikelijke eis gesteld aan de aanvangsstroefheid (proef
72 methode 2010/50 ≥ 0,61 of methode 2010/70 ≥ 0,54). Echter, de stroefheid zou op een voldoende
niveau (methode 2010/50 ≥ 0,44 of methode 2010/70 ≥ 0,39) liggen.
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In de huidige onderzoeksresultaten is vastgesteld dat ter verbetering van de aanvangsstroefheid SMA
kan worden afgestrooid met steenslag 1/3 of brekerzand.
Een duurzame stroefheid is afhankelijk van de gebruikte steensoort en de textuur. Bij het afstrooien
treedt een andere situatie op dan bij AC surf. Het afstrooimiddel kan zich niet zoals bij AC surf ‘bedden’
in de mastiekfractie van het asfaltmengsel, maar moet blijven ‘plakken’ aan de mastiekhuid om de
korrels.
Om de gebruikelijke stroefheidseis te halen moet echter aan een aantal randvoorwaarden voldaan
worden. Dit betreft onder meer het moment van afstrooien en de asfalttemperatuur. Op basis van de
huidige ervaringen blijkt dat in het algemeen een aanvangsstroefheid, gemeten met het PIARC-wiel,
volgens methode 2010/50 ≥ 0,53 of methode 2010/70 ≥ 0,47 gehaald wordt. Die stroefheidswaarde
wordt na verloop van enige tijd hoger.
De stroefheid wordt bepaald door de eigenschappen van het SMA-mengsel en verder onder meer
beïnvloed door het toelaten van verkeer direct nadat het asfalt is aangebracht. Deze laatste invloed is te
beperken door het inlassen van een voldoende lange afkoelingsperiode na aanleg.
Besloten is aan te bevelen dat SMA-mengsels afgestrooid worden direct na het aanbrengen van het
asfalt. Bijkomend probleem is, dat als het bestek vermeldt dat het SMA met steenslag moet worden
afgestrooid, tegelijkertijd de eis voor de aanvangsstroefheid volgens artikel 81.22.11 lid 04 en lid 05 van
de Standaard van toepassing is. In verband met dit laatste gelden ook de beoordelingscriteria (artikel
81.24.05 lid 03 van de Standaard) en eventuele kortingsregeling (artikel 81.24.07 lid 03 van de
Standaard).

81.22.12

Eisen aan het resultaat: vlakheid van het wegoppervlak
01 De afwijking in dwarsvlakheid van de deklaag ten opzichte van het voorgeschreven
profiel, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte, mag niet groter zijn
dan 5 mm.
02 Aan de vlakheid in langsrichting van de deklaag worden de volgende eisen gesteld:
a. Een viagraaf C5-waarde (proef 71) moet per meetvak kleiner dan of gelijk zijn
aan:
- 2% voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek
opgebouwd uit ten minste vier lagen, of voor een op een bestaande verharding of
kunstwerk aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten
minste een profileerlaag en een deklaag;
- 3% voor andere aangebrachte asfaltconstructies.
b. Een rolrei-afwijking (proef 71) moet per meetvak kleiner dan of gelijk zijn aan:
- 3 mm voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek
opgebouwd uit ten minste vier lagen, of voor een op een bestaande verharding of
kunstwerk aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten
minste een profileerlaag en een deklaag;
- 4 mm voor een op zandbed of fundering aangebrachte verharding, volgens het
bestek opgebouwd uit drie lagen;
- 5 mm voor een op zandbed of fundering aangebrachte verharding, volgens het
bestek opgebouwd uit twee lagen.
Voor een verharding aangebracht op weggedeelten in bogen met een horizontale
straal kleiner dan 200 m dan wel een verticale straal kleiner dan 10.000 m, en voor
weggedeelten korter dan 300 m, geldt dat de rolrei-afwijking ten hoogste 5 mm
mag zijn.
Ter plaatse van de dwarsnaad bij de overgang van het werk op de bestaande
verharding en bij voegovergangen geldt dat de afwijking in vlakheid gemeten met
een rei van 3 m lengte, niet groter mag zijn dan 5 mm.
c. Voor een (tijdelijke) deklaag aangebracht in een freesvak moet de vlakheid ten
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minste overeenkomen met de vlakheid van de naastliggende verharding.
81.22.13

Eisen aan het resultaat: laagdikte
RAW-handleiding
In dit artikel is bepaald dat de in het bestek (bestekspost) aangegeven dikte maatgevend is voor de
beoordeling. Met name speelt dit een rol als bijvoorbeeld een asfaltbeton voor een onderlaag met een
grote laagdikte in drie lagen moet worden aangebracht. In het verleden werd die laag als één totale laag
beoordeeld en niet als drie afzonderlijke lagen. Dit laatste is voor laagdikte in de Standaard RAW
Bepalingen opgenomen. Proef 63 geeft daarbij de meetmethode aan.

01 De afwijking in negatieve zin van de dikte van een laag asfalt (proef 63) ten opzichte
van de in de desbetreffende bestekspost vermelde laagdikte mag niet meer bedragen
dan de in tabel 81.2.1 aangegeven waarde.
De totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie mag in negatieve zin niet
meer afwijken van de som van de in de desbetreffende bestekspost voorgeschreven
laagdikte dan de in tabel 81.2.2 aangegeven waarde.
02 De laagdikte van een dunne geluidreducerende deklaag (proef 63), mag niet meer
dan 5 mm dunner en niet meer dan 10 mm dikker zijn dan de in de betreffende
bestekspost voorgeschreven laagdikte.
RAW-handleiding
Een dunne geluidreducerende deklaag heeft een dusdanig geringe laagdikte dat de toleranties beperkt
zijn. Er is geen kortingsregeling voorzien voor het afwijken van de voorgeschreven laagdikte.
Als een laagdikte wordt gemeten buiten de opgegeven toleranties, dan is sprake van onvoldoend werk.
In dat geval moet de aannemer een voorstel doen voor herstel. In de praktijk kunnen opdrachtgever en
aannemer ook een financiële compensatie of een verlengde garantie overeenkomen.
De eis ten aanzien van de laagdikte is alleen reëel als de onderliggende laag voldoende onder profiel ligt.
Als dit niet het geval is, dan wordt in de praktijk een (profileer)tussenlaag aangebracht of wordt onder
profiel gefreesd.

03 De laagdikte (proef 63) van een tweelaags zeer open asfaltbeton wordt getoetst aan
de som van de laagdikte van de onderste en de bovenste laag, waarbij de onderste en
bovenste laag niet apart worden getoetst.
Tabel 81.2.1

Negatieve afwijking van de laagdikte per laag (mm)

soort ondergrond

zandbed
wegfundering
bestaande verharding
voorgaande asfaltlaag
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één monster
tolerantie
10,0
5,0

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid
n=2
n = 3 of 4
n = 5 t/m 8
onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan
15,0
10,0
5,0
0,0
10,0

6,0

3,0

0,0

n≥9
0,0
0,0

Pagina 62 van 130

Tabel 81.2.2
s soort ondergrond

Negatieve afwijking van de totale laagdikte van de asfaltconstructie (mm)
totale laagdikte (mm) van
de volgens het bestek
aangebrachte
asfaltconstructie in mm

zandbed
fundering
bestaande verharding
voorgaande asfaltlaag

81.22.14

één monster

≥ 80

tolerantie mm)
15,0

40 - 80
≥ 80 - 150
≥ 150

5,0
10,0
15,0

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid

n =2
n = 3 of 4
n = 5 t/m 8
n≥9
onthouding van goedkeuring als de afwijking (mm) groter is dan
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
10,0
15,0
20,0

6,0
10,0
15,0

2,0
5,0
10,0

0,0
2,0
5,0

0,0
0,0
0,0

Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte
01 De verdichtingsgraad (proef 66) moet 100% bedragen.
De afwijking van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.3 aangegeven waarden.
De afwijking van de gemiddelde verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in
tabel 81.2.3 aangegeven waarden.

Tabel 81.2.3

Afwijking van de verdichtingsgraad (%)

mengelgroep asfaltmengsels

asfaltbeton
steenmastiekasfalt
zeer open asfaltbeton

één monster
tolerantie
2,00
3,00
3,00

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid
n=2
n = 3 of 4
n = 5 t/m 8
n≥9
onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan
4,40
2,00
1,75
1,50
1,00
5,40
3,00
2,75
2,50
2,00
5,40
-

02 Van asfaltbeton moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan de bij het
typeonderzoek (proef 62) bepaalde holle ruimte, mag de afwijking van de holle
ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden en
mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan
de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden.
03 Van SMA-NL 8A en SMA-NL 11A moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn 5,0%,
mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.4 aangegeven waarden en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte
(proef 69) niet meer bedragen dan aangegeven in tabel 81.2.4.
04 Van SMA-NL 8B en SMA-NL 11B moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn 6,0%,
mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.4 aangegeven waarden en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte
(proef 69) niet meer bedragen dan aangegeven in tabel 81.2.4.
05 Van zeer open asfaltbeton moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan de bij het
typeonderzoek vastgelegde minimum percentage holle ruimte (Vmin), mag de
afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4
aangegeven waarden en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef
69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden.
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06 Van gietasfalt mag de holle ruimte (proef 69) ten hoogste 3,5% zijn, mag de
afwijking van de holle ruimte niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven
waarden en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte niet meer bedragen dan
de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden.
Tabel 81.2.4

Afwijking van de holle ruimte (%)

mengselgroep asfaltmengsels

tolerantie
3,00
4,00
5,00
0,20

asfaltbeton
steenmastiekasfalt
zeer open asfaltbeton
gietasfalt

81.22.15

één monster

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid
n=2
n = 3 of 4
n = 5 t/m 8
n = 9 t/m 19
onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan
3,00
2,75
2,00
2,00
4,00
3,75
3,00
3,00
5,00
4,00
3,00
2,50
-

4,40
5,40
7,40
1,40

n ≥ 20
2,00
3,00
2,00
-

Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen
01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) van het asfalt moet gelijk zijn aan dat
van de referentiesamenstelling.
De afwijking van het oplosbaar bindmiddelgehalte mag niet meer bedragen dan de in
tabel 81.2.5 aangegeven waarden.
De afwijking van het gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte mag niet meer
bedragen dan de in tabel 81.2.5 aangegeven waarden.

Tabel 81.2.5

Afwijking van het oplosbaar bindmiddelgehalte (% m/m/)

mengelgroep asfaltmengsels

één monster
n=2

asfaltbeton voor een deklaag
asfaltbeton voor een onder- of
tussenlaag, zeer open asfaltbeton
of gietasfalt
steenmastiekasfalt D = 5
steenmastiekasfalt D = 8 en D = 11

tolerantie
0,5
0,6

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid
n=3
n = 4 of 5
n = 6 t/m 8
n = 9 t/m 19
onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan

0,7
0,8
+0,50
-0,60

0,7
0,6

n ≥ 20

+0,40
−0,50

+0,35
−0,45

+0,30
−0,40

+0,25
-0,35

+0,20
−0,30

0,9
0,8

02 Als polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast, dan wordt het bindmiddelgehalte
bepaald volgens NEN-EN 12697-1 bijlage D.
03 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3) uit
aangebracht asfaltbeton en steenmastiekasfalt moet, bepaald binnen 14 dagen na
aanbrengen, ten minste 60% van de ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan
wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek zijn.
04 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3) uit
zeer open asfaltbeton moet, bepaald binnen 14 dagen na aanbrengen, ten minste 40%
van de ondergrens van de bitumengrade dan wel de (reken)waarde bij het
typeonderzoek zijn.
81.22.16

Eisen aan het resultaat: korrelverdeling
01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet gelijk zijn aan die van
de referentiesamenstelling.
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De afwijking van de bij de zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal
gevonden percentages mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6 vermelde
waarden.
De afwijking van de bij de zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal
gevonden gemiddelde percentages mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.6
vermelden waarden.
Tabel 81.2.6 Afwijking van de korrelverdeling (% m/m)
één monster

gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid
n=2
n=3
n = 4 of 5 n = 6 t/m 8 n = 9 t/m 19

n ≥ 20

door zeef
onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan
asfaltbeton (AC) voor
onderlagen met
D ≥ 16 mm
D
D/2 of CCS
2 mm
0,063 mm
asfaltbeton (AC) voor
onderlagen met D < 16 mm,
tussenlagen en deklagen
D
D/2 of CCS
2 mm
0,063 mm
zeer open asfaltbeton (PA)
D
D/2 of CCS
2 mm
0,063 mm
steenmastiekasfalt (SMA)
D
D/2 of CCS
2 mm
0,063 mm
gietasfalt (GA)
8 mm
4 mm
2 mm
0,063 mm
CCS: karakteristieke grove zeef.

81.22.17

4
9
7
2,3

5,5
1,40

5,0
1,30

4,5
1,20

4,0
1,10

3,8
0,90

3,5
0,75

3
8
6
2,3

4,5
1,40

4,0
1,30

3,8
1,20

3,5
1,10

3,3
0,90

3,0
0,75

6
7
5
2,3

3,8
1,40

3,5
1,30

3,3
1,20

3,0
1,10

2,8
0,90

2,5
0,75

4
5
2,3

3,8
1,40

3,5
1,30

3,3
1,20

3,0
1,10

2,8
0,90

2,5
0,75

2
8
6
2,8

4,5
1,75

4,0
1,60

3,8
1,45

3,5
1,30

3,3
1,15

3,0
1,00

Eisen aan het resultaat: geluidreductie van een dunne geluidreducerende deklaag
01 In de periode van 3 tot 26 weken na ingebruikname van een dunne geluidreducerende
deklaag moet de gemeten geluidsreductie van een meetvak voldoen aan de in het
bestek vermelde Cwegdek vermeerderd met de absolute waarde van Ctijd. Voor Ctijd
geldt een waarde van -1,7 dB(A), tenzij een producteigen Ctijd is vastgesteld.
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02 Als de gemeten geluidreductie van een meetvak meer dan 0,5 dB(A) lager is dan de
in het bestek voorgeschreven Cwegdek vermeerderd met de absolute waarde van Ctijd, is
sprake van onvoldoend werk.
RAW-handleiding
De geluidsreductie Cwegdek is een verwachting van de geluidsreductie op basis van gemiddelde waarden
van referenties over de levensduur. Om die reden kan de daadwerkelijk geluidsreductie van de
aangebrachte dunne geluidreducerende deklaag niet rechtstreeks getoetst worden aan Cwegdek.
Om toch een controle van het aangebrachte product mogelijk te maken wordt de in het bestek gevraagde
Cwegdek vermeerderd met de absolute waarde van Ctijd. Bij de meeste dunne geluidreducerende deklagen
is geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke waarde van Ctijd, van die producten wordt
aangenomen dat deze -1,7 dB(A) bedraagt, dit in aansluiting op de CROW-publicatie ‘De
wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012’.

81.23

Informatie-overdracht

81.23.01

Productie en verwerking
01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd gegevens omtrent:
- fabricaat, type en plaats van de asfaltmenginstallatie;
- de nominale capaciteit van de installatie.
02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd binnen vier weken na het
gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek, gegevens omtrent de plaats en
de omvang van de uitvoeringseenheden. Een eventueel verzoek daartoe zal uiterlijk
twee weken na het gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek door de
directie worden gedaan.

81.23.02

Gegevens asfalt
01 De aannemer verstrekt de directie, naast de gegevens over het asfalt met betrekking
tot de CE-markering als bedoeld in artikel 01.14.03, uiterlijk tien werkdagen voor de
aanvang van de verwerking van het asfalt:
a. het verkort verslag als bedoeld in proef 62 punt 5.2;
b. de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 01;
c. eventueel specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product;
d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat dit voldoet aan de in
het bestek gestelde eisen met betrekking tot korrelvorm en polijstgetal.

81.23.03

Gegevens weegproces
01 De aannemer verstrekt desgevraagd de directie uiterlijk tien werkdagen voor de
aanvang van de verwerking van het asfalt gegevens over het weegproces op een door
hem ondertekende lijst, ingericht volgens het model 81.2.1 ‘Gegevens van het
weegproces’.
Als aan de door de aannemer ingevulde lijst gegevens ontbreken of uit de ingevulde
lijst blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen die overigens ten aanzien van het
weegproces in het bestek zijn gesteld, deelt de directie dit binnen een week na
ontvangst van de controlelijst schriftelijk aan de aannemer mee.
In dat geval mag de aannemer eerst met de verwerking van het asfalt beginnen, nadat

Versie van 2014-12-01

Pagina 66 van 130

het weegproces alsnog is goedgekeurd.
81.23.04

Bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverd
asfaltkleefmiddel, afgegeven en ondertekend door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de naam van de producent en de plaats van bereiding;
c. een verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent;
d. de datum van afgifte.
02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de afdruipremmende
stof, afgegeven en ondertekend door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn vermeld:
a. de naam van de producent;
b. het soort en type van de afdruipremmende stof;
c. de grafieken zoals omschreven in proef 70.2;
d. de te volgen mengprocedure (voor- en namengtijd);
e. een verklaring van de producent dat de afdruipremmende stof geschikt is voor
toepassing in asfalt (proef 70.3). Als de afdruipremmende stof cellulosevezel is,
die reeds voor 1 juli 1995 met succes in steenmastiekasfalt werd toegepast, een
vermelding daarvan. Van cellulosevezel die eerst op 1 juli 1995 is toegepast en
andere afdruipremmende stoffen aangeven waar en wanneer de desbetreffende
proefvakken zijn aangelegd;
f. de datum van afgifte.
De bepaling van de hoeveelheid te doseren afdruipremmende stof (proef 70.2) moet
zo frequent geschieden dat zekerheid bestaat over de juiste waarde van deze
hoeveelheid. De laatste bepaling mag bovendien ten hoogste 18 maanden voor de
datum van levering van de afdruipremmende stof zijn verricht. Deze bepaling moet
zijn uitgevoerd door een instelling die voor de desbetreffende proef geaccrediteerd is
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
RAW-handleiding
Met betrekking tot afdruipremmende stof voor steenmastiekasfalt wordt een bewijs van oorsprong
gevraagd. Dit bewijs bevat een aantal gegevens opgesteld door de producent van het materiaal waaruit
de geschiktheid van de stof voor toepassing in asfaltmengsels blijkt. Tevens worden daarbij gegevens
van de producent verstrekt waarmee de te doseren hoeveelheden en de wijze van verwerken bepaald
kunnen worden. Deze gegevens kan de producent verstrekken op basis van de uitvoering van proef 70.0.

03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de bestanddelen als
bedoeld in artikel 4.1 derde aandachtsstreepje van NEN-EN 13108-1, NEN-EN
13108-5, NEN-EN 13108-6 of NEN-EN 13108-7, die in het asfaltmengsel zijn
verwerkt, afgegeven en ondertekend door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moeten zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product;
b. de naam van de producent;
c. de herkomst van het product;
d. het bewijs van geschiktheid van het product voor toepassing in asfalt;
e. de datum van afgifte.
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RAW-handleiding
Alleen bestanddelen waarvan vaststaat dat ze geschikt zijn, mogen worden gebruikt. De geschiktheid
moet worden vastgesteld aan de hand van een Europese norm, een Europese technische goedkeuring of
specificaties voor materialen op basis van aantoonbaar succesvolle toepassing in asfalt in het verleden .
Er moet bewijs van de geschiktheid worden geleverd. Dit bewijs mag zijn gebaseerd op onderzoek
gecombineerd met praktijkervaring.

04 Elke aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong moet zijn
vergezeld van een schriftelijke verwijzing hiernaar.
05 Als een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatieinstelling die geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
81.23.05

Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag
01 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van
een dunne geluidreducerende deklaag, een verklaring waaruit blijkt dat kan worden
voldaan aan de vereiste Cwegdek. In deze verklaring doet de aannemer tevens opgave
van Cinitieel. Deze verklaring moet zijn opgesteld overeenkomstig CROW-publicatie
‘De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer’.
02 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van
een dunne geluidreducerende deklaag, ten minste de gegevens van één referentiewegvak waaruit blijkt dat de door hem aan te brengen dunne geluidreducerende
deklaag kan voldoen aan de eisen ten aanzien van stroefheid (proef 72).
De aannemer toont hierbij aan dat de metingen zijn uitgevoerd voordat het referentiewegvak voor het verkeer werd opengesteld.
Als de aannemer niet over ten minste de gegevens van één referentie-wegvak voor de
stroefheid (proef 72) beschikt, dan mag hij de stroefheid (proef 72) in het werk
aantonen op een proefvak van 300 m lengte.
RAW-handleiding
Om de opdrachtgever zekerheid te geven dat de stroefheidseis haalbaar is bij het door de aannemer
aangeboden product, moet de aannemer ten minste de gegevens van één referentie-wegvak overleggen.
Bij gebrek aan referenties kan hij de stroefheid aantonen op een proefvak in het werk.

03 De stroefheid van het wegoppervlak van referentie-wegvakken moet bij de methode
2010/70 van proef 72:
- bij één referentie-wegvak ten minste 0,50 bedragen.
- bij twee of meer referentie-wegvakken gemiddeld ten minste 0,48 bedragen,
waarbij een afzonderlijke waarde ten minste 0,47 bedraagt.
De stroefheid van het wegoppervlak van referentie-wegvakken moet bij methode
2010/50 van proef 72:
- bij één referentie-wegvak ten minste 0,54 bedragen.
- bij twee of meer referentie-wegvakken gemiddeld ten minste 0,51 bedragen,
waarbij een afzonderlijke waarde ten minste 0,50 bedraagt.
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04 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van
een dunne geluidreducerende deklaag, ten minste de gegevens van één referentiewegvak waaruit blijkt dat de aan te brengen dunne geluidreducerende deklaag in
combinatie met de door de aannemer voorgestelde kleeflaag kan voldoen aan de
eisen ten aanzien van hechting.
Een referentie-wegvak moet betrekking hebben op een vergelijkbare onderliggende
laag.
Als de aannemer niet over ten minste de gegevens van één referentie-wegvak voor de
hechting beschikt, mag hij de hechting in het werk aantonen op een proefvak.
RAW-handleiding
De aannemer moet referenties kunnen overleggen waaruit blijkt dat de door de aannemer aan te brengen
dunnen geluidreducerende deklaag in combinatie met de door de aannemer voorgestelde kleeflaag kan
voldoen aan de eisen ten aanzien van hechting. Bij gebrek aan referenties kan hij de hechting aantonen
op een proefvak op het werk.

05 Van de toe te passen dunne geluidreducerende deklaag moet uiterlijk tien werkdagen
voor het aanbrengen daarvan, een verklaring van de weerstand tegen rafeling bepaald
door middel van de ARTe (prTS 12697-50), bepaald door middel van de RSAT (prTS
12697-50) of bepaald door middel van de SR-ITD-proef (www.crow.nl) op de
website www.crow.nl staan.
06 Van de toe te passen dunne geluidreducerende deklaag moet op ten minste één
referentie-wegvak de rafeling vanaf het jaar van aanleg jaarlijks worden
geïnspecteerd (beoordeling schadebeeld rafeling overeenkomstig CROW-publicatie
‘Handboek visuele inspectie’).
Van een referentie-wegvak moeten verkeersintensiteiten beschikbaar zijn.
De inspectieresultaten en de verkeersintensiteiten moeten jaarlijks worden
gerapporteerd op de website www.crow.nl.
RAW-handleiding
De aannemer moet een opgave doen van de weerstand tegen steenverlies. Hij kan de weerstand tegen
steenverlies bepalen door middel van RSAT, ARTe of SR-ITD. De aannemer moet tevens de rafeling
jaarlijks monitoren op een of meerdere referenties en deze resultaten rapporteren op de website
www.crow.nl. Door deze verplichting tot het doen van onderzoek en het overleggen van gegevens
ontstaat kennis en ervaring over het voorspellen van rafeling. Deze gegevens kunnen in de toekomst
gebruikt worden om eisen te stellen in contracten.

81.24

Risicoverdeling en garanties

81.24.01

Kwaliteitsborging
01 De aannemer stelt voor de uitvoering van het werk een kwaliteitsplan op.
Hij verstrekt het kwaliteitsplan aan de directie.
Hij stelt op basis van een in dit kwaliteitsplan vastgelegde
procesbeheersingsmethodiek vast of is voldaan aan hetgeen in het bestek is
voorgeschreven.
Hij legt zijn bevindingen schriftelijk vast.
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole
verricht aangaande de dikte van de lagen (proef 63), de korrelverdeling (NEN-EN
12697-2), het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0), de holle ruimte (proef 69.0),
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de verdichtingsgraad (proef 66) en de penetratie (NEN-EN 1426) van het
teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3) van het asfalt.
02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole als bedoeld in lid
01 te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter
beschikking van de directie.
RAW-handleiding
De bedrijfscontrole is gericht op de verwerking van het asfalt. De bereiding van asfalt valt onder de
Europese normen voor asfalt, te weten de NEN-EN 13108 serie.

03 Als de aannemer tijdens de uitvoering van het werk vaststelt dat niet is voldaan aan
hetgeen in het bestek is voorgeschreven, neemt hij onmiddellijk maatregelen om het
voortduren van de tekortkomingen te voorkomen.
Tevens stelt hij vast over welk gedeelte van het werk de tekortkomingen optreden,
meldt hij deze tekortkomingen aan de directie en stelt hij de directie correctieve
maatregelen voor.
Bij de vastgestelde correctieve maatregelen wordt tevens de methode van
beoordeling van de kwaliteit overeengekomen.
04 De directie kan tijdens de uitvoering van het werk besluiten een eigen onderzoek in te
stellen.
05 Als bij het in het vorige lid bedoelde onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld
ten opzichte van de in het bestek gestelde eisen, die zouden leiden tot kortingen of tot
het niet goedkeuren van het werk en die niet door de aannemer zijn vastgesteld dan
wel waarvoor geen correctieve maatregelen zijn voorgesteld, moet de aannemer
alsnog correctieve maatregelen voorstellen.
De directie kan besluiten het onderzoek uit te breiden.
06 Als de in het vorige lid bedoelde tekortkomingen worden vastgesteld, moet ervan
worden uitgegaan dat de kwaliteitsborging van de aannemer niet adequaat
functioneert. Deze moet de oorzaak daarvan terstond opsporen en herstellen.
Getroffen maatregelen moeten schriftelijk worden vastgelegd en aan de directie te
worden gerapporteerd.
07 De kosten van het eigen onderzoek als bedoeld in lid 04 en de eventuele uitbreiding
daarvan overeenkomstig lid 05, komen voor rekening van de opdrachtgever.
De aannemer verleent om niet de benodigde medewerking om de uitvoering van deze
onderzoeken mogelijk te maken.
Als het eigen onderzoek of de eventuele uitbreiding daarvan uitgevoerd wordt door
een instelling die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) en de in lid
05 bedoelde tekortkomingen worden vastgesteld, komen voor de desbetreffende
eigenschap, de kosten van het laboratoriumonderzoek dan wel de kosten voor de
uitbreiding van het laboratoriumonderzoek, voor rekening van de aannemer.
08 Binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek,
verstrekt de aannemer de directie een samenvattend rapport aangaande de kwaliteit
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van het door hem uitgevoerde asfaltwerk.
Het rapport omvat:
- de bevindingen van de aannemer omtrent de kwaliteit van het werk;
- een overzicht van de geconstateerde afwijkingen;
- een overzicht van de voorgestelde en uitgevoerde corrigerende maatregelen.
81.24.02

Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
RAW-handleiding
Als de directie besluit tot een beoordeling van de aangebrachte asfaltverharding na gereedkomen, dan
geschiedt dit voor de samenstelling en eigenschappen van het asfalt per uitvoeringseenheid.
In de begripsomschrijvingen is de term uitvoeringseenheid vastgelegd als een aaneengesloten verharding
bestaande uit dezelfde soort laag (deklaag, profileerlaag, enzovoort) met dezelfde dikte volgens het
bestek, dezelfde referentiesamenstelling (de op basis van het vooronderzoek gekozen samenstelling) en
dezelfde plaats in de constructie.
Het werk bestaat dus over het algemeen uit verschillende uitvoeringseenheden.
Een uitvoeringseenheid wordt vervolgens in boorvakken ingedeeld (artikel 81.24.05 van de Standaard.
In deze boorvakken wordt op aselect gekozen plaatsen een monster genomen ten behoeve van het
onderzoek.
Afhankelijk van de grootte van de uitvoeringseenheid worden de groottes van de boorvakken bepaald.
Een uitvoeringseenheid met een oppervlakte kleiner dan 20.000 m2 wordt verdeeld in vakken van gelijke
grootte, met een oppervlakte van ten minste 500 m2 en ten hoogste 2000 m2.
Als de uitvoeringseenheid een oppervlak groter dan of gelijk aan 20.000 m2 heeft, dam wordt deze
verdeeld in vakken met een gelijke grootte van ten minste 1000 m2 en ten hoogste 2000 m2.
De bepalingen laten de directie de vrijheid om alle uitvoeringseenheden te onderzoeken of dat te doen
op enkele uitvoeringseenheden.
De directie kan ook aangeven dat alle boorvakken en alle eigenschappen van het asfalt onderzocht
worden of kiezen voor enkele eigenschappen en een beperkt aantal boorvakken.
In verband hiermee is bepaald dat het nemen van boorkernen door de aannemer voor deze onderzoeken
op stelpost wordt verrekend.
De opdrachtgever zal het in de stelpost op te nemen bedrag afstemmen op de door hem voorziene wijze
van beoordelen.

01 De aannemer verzoekt de directie schriftelijk om vast te stellen of is voldaan aan
hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot:
a. de kwaliteit van het wegoppervlak, uiterlijk twee weken voor de vermoedelijke
datum van openstelling van een wegvak;
b. de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, uiterlijk één week na het
gereedkomen van de bovenlaag van de totale asfaltverharding.
02 De directie kan op basis van de volgens artikel 81.24.01 verkregen gegevens
vaststellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking
tot de kwaliteit van het wegoppervlak en de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt en de onderzoeken als bedoeld in artikel 81.24.03 en artikel 81.24.04
achterwege laten.
03 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij het gereedkomen van de
asfaltverharding besluiten een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het
wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt
overeenkomstig de artikelen 81.24.03 en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of
is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven.
Dit onderzoek moet worden uitgevoerd respectievelijk opgedragen binnen de in de
desbetreffende artikelen genoemde termijnen.
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Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 moet worden uitgevoerd door een instelling
die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
04 De directie stelt vast welke uitvoeringseenheden en welke boorvakken daarvan bij het
in het vorige lid bedoelde onderzoek worden betrokken en welke eigenschappen
waaraan in het bestek eisen zijn gesteld, in het onderzoek worden beschouwd.
Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de directie op basis van de resultaten
besluiten het onderzoek uit te breiden.
RAW-handleiding
Als besloten wordt tot de beoordeling van de aangebrachte asfaltverharding na gereedkomen, geschiedt
dit voor de samenstelling en eigenschappen van het asfalt per uitvoeringseenheid.
In de begripsomschrijvingen is de term uitvoeringseenheid vastgelegd als een aaneengesloten verharding
bestaande uit dezelfde soort laag (deklaag, profileerlaag, enzovoort) met dezelfde dikte volgens het
bestek, dezelfde referentiesamenstelling (de op basis van het vooronderzoek gekozen samenstelling) en
dezelfde plaats in de constructie.
Het werk bestaat over het algemeen uit verschillende uitvoeringseenheden, een uitvoeringseenheid
wordt vervolgens in boorvakken ingedeeld

05 Met betrekking tot de resultaten van het door de directie verrichte onafhankelijke
onderzoek volgens de leden 03 en 04, is het bepaalde in artikel 81.24.07 van
overeenkomstige toepassing.
06 De kosten van het onderzoek bedoeld in lid 03 zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
Als echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot
onthouding van goedkeuring van het werk, zijn de kosten van dat onderzoek voor
rekening van de aannemer.
De kosten van de eventuele uitbreiding van het onderzoek volgens lid 04 worden op
dezelfde wijze toegedeeld.
81.24.03

Inrichting van het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak van asfalt
01 Als de directie de vlakheid en de stroefheid wenst te controleren, geschiedt dit zo
spoedig mogelijk en indien mogelijk voor openstelling van het wegvak, maar uiterlijk
binnen zes weken na het verzoek van de aannemer als bedoeld in artikel 81.24.03 lid
01 dan wel binnen zes weken na openstelling van het wegvak voor het verkeer.
De directie bepaalt welke wegvakken of gedeelten daarvan worden gecontroleerd.
Als de controle daartoe aanleiding geeft, kan de directie besluiten de controle uit te
breiden.
De datum en het tijdstip van de controle worden aan de aannemer ten minste drie
werkdagen tevoren schriftelijk meegedeeld.
02 De stroefheid kan zowel in als tussen de rijsporen worden gemeten.
03 Ten behoeve van de controle van de vlakheid en de stroefheid draagt de aannemer er
zorg voor dat de weg schoon is en vrij van obstakels, hieronder niet begrepen het
openbaar verkeer, gedurende een door de directie op te geven periode.
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RAW-handleiding
In lid 03 wordt gesproken over het vrij zijn van obstakels van een weg ten behoeve van de vlakheid- en
stroefheidsmetingen door de directie. Hieronder wordt niet begrepen het openbaar verkeer. Bedacht
moet worden dat de wegbeheerder degene is die, met betrekking tot het openbaar verkeer, waaronder
begrepen geparkeerde auto’s, maatregelen kan treffen. De aannemer heeft deze mogelijkheid niet. De
opdrachtgever zal in samenspraak met de wegbeheerder een en ander moeten regelen.

04 Als de directie de geluidsreductie van een dunne geluidreducerende deklaag
overeenkomstig artikel 81.27.07 wenst te meten, dan geschiedt dit in de periode van
3 tot 26 weken na ingebruikname van deze dunne geluidreducerende deklaag
RAW-handleiding
Als de opdrachtgever dat wil, dan kan hij de geluidsreductie bij oplevering meten in de periode van 3 tot
26 weken na aanleg. De ervaring leert dat deze periode geschikt is om de daadwerkelijke
geluidsprestaties te kunnen vaststellen en is vrij lang om geschikt weer af te kunnen wachten.
De bestekschrijver kan de hoogte van de geluidsreductie van de deklaag beschrijven door middel van
een Cwegdek bij een bepaalde snelheid voor lichte motorvoertuigen.

81.24.04

Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt
01 Als de directie de samenstelling en eigenschappen van asfalt, niet zijnde tweelaags
zeer open asfaltbeton, wenst te controleren, geschiedt dit per uitvoeringseenheid dan
wel per boorvak daarvan.
De directie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na ontvangst van het
rapport van de aannemer als bedoeld in artikel 81.24.01 lid 07, aan welke
uitvoeringseenheden gecontroleerd zullen worden.
Tevens geeft zij daarbij de indeling in boorvakken alsmede de plaatsen waar de
cilinders moeten worden geboord, nauwkeurig op tekening aan. Deze plaatsbepaling
geschiedt op aselecte wijze.
RAW-handleiding
Als besloten wordt tot de beoordeling van de aangebrachte asfaltverharding na gereedkomen, dan
geschiedt dit voor de samenstelling en eigenschappen van het asfalt per uitvoeringseenheid.
In de begripsomschrijvingen is de term uitvoeringseenheid vastgelegd als een aaneengesloten verharding
bestaande uit dezelfde soort laag (deklaag, profileerlaag, enzovoort) met dezelfde dikte volgens het
bestek, dezelfde referentiesamenstelling (de op basis van het vooronderzoek gekozen samenstelling) en
dezelfde plaats in de constructie.
Het werk bestaat dus over het algemeen uit verschillende uitvoeringseenheden. Een uitvoeringseenheid
wordt vervolgens in boorvakken ingedeeld. In deze boorvakken wordt op aselect gekozen plaatsen een
monster genomen ten behoeve van het onderzoek.

02 Als de directie de samenstelling van tweelaags zeer open asfaltbeton of asfalt voor
een dunne geluidreducerende deklaag wenst te controleren, geschiedt dit door het
nemen van monsters asfalt uit de hopper van de asfaltspreidmachine.
De directie geeft aan welke vrachten asfalt moeten worden bemonsterd.
De aannemer neemt deze monsters.
Van elk monster asfalt moet tijdstip en plaats van bemonstering worden vastgelegd.
De aannemer overhandigt elk asfaltmonster in een afgesloten blik aan de directie.
Het bepaalde in de leden 03 tot en met 06 is niet van toepassing.
03 Het indelen in boorvakken vindt alleen plaats op basis van de indeling in
uitvoeringseenheden van de bovenlaag.
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte kleiner dan 500
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m2 wordt deze als één boorvak beschouwd.
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte kleiner dan
20.000 m2 verdeelt de directie de uitvoeringseenheid in boorvakken met een gelijke
oppervlakte van ten minste 500 m2 en ten hoogste 2.000 m2.
De directie bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken.
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte groter dan of
gelijk aan 20.000 m2 verdeelt de directie de uitvoeringseenheid in ten minste 20
boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 1.000 m2 en ten hoogste
2.000 m2.
De directie bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken.
RAW-handleiding
De bepalingen laten de directie de vrijheid om alle uitvoeringseenheden te onderzoeken of dat te doen
op enkele uitvoeringseenheden. De directie kan ook aangeven dat alle boorvakken en alle eigenschappen
van het asfalt onderzocht worden of kiezen voor enkele eigenschappen en een beperkt aantal
boorvakken. In verband hiermee is bepaald dat het nemen van boorkernen door de aannemer voor deze
onderzoeken op stelpost worden verrekend. De opdrachtgever zal het in de stelpost op te nemen bedrag
moeten afstemmen op de door hem voorziene wijze van beoordelen.

04 De aannemer boort de cilinders (proef 63) als bedoeld in lid 01 binnen vier weken na
ontvangst van de in lid 01 genoemde tekening.
Het tijdstip van boren tijdig aan de directie meedelen.
Desgewenst moet het boren geschieden in tegenwoordigheid van de directie.
De kosten van het boren en het vullen van de gaten worden verrekend op stelpost.
RAW-handleiding
De bepalingen laten de directie de vrijheid om alle uitvoeringseenheden te onderzoeken of dat te doen
op enkele uitvoeringseenheden. De directie kan ook aangeven dat alle boorvakken en alle eigenschappen
van het asfalt onderzocht worden of kiezen voor enkele eigenschappen en een beperkt aantal
boorvakken. In verband hiermee is bepaald dat het nemen van boorkernen door de aannemer voor deze
onderzoeken op stelpost worden verrekend. De opdrachtgever zal het in de stelpost op te nemen bedrag
moeten afstemmen op de door hem voorziene wijze van beoordelen.

05 De aannemer overhandigt de geboorde cilinders aan de directie met daarbij een lijst
waarop de plaatsen waar de cilinders zijn geboord, nauwkeurig zijn vermeld en
waarop tevens de gegevens zijn vermeld die nodig zijn om de bij het
laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende
besteksbepalingen.
De datum dan wel data waarop de cilinders en de daarbij behorende lijst aan de
directie worden overhandigd, schriftelijk vastleggen.
06 Gaten van boorkernen of geheel met asfalt of tot ten minste 0,04 m onder het
wegoppervlak met cementbeton en verder met gietasfalt of een gelijkwaardig
materiaal vullen.
Het asfalt moet een temperatuur van ten minste 130 °C hebben.
De wand van het boorgat, voor zover het met asfalt wordt gevuld, met
asfaltkleefmiddel bestrijken.
Het asfalt in lagen van ten hoogste 0,10 m aanbrengen en met stampers verdichten.
RAW-handleiding
Met betrekking tot vlakheid en stroefheid zijn in paragraaf 81.22 de resultaatseisen opgenomen. In de
artikelen 81.24.06, 81.24.07 en 81.24.08 van de Standaard is voor een aantal eisen aangegeven dat bij
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beoordelen van een gereed gekomen deel van het werk, afwijkingen van de eis niet direct leiden tot het
onthouden van goedkeuring.
Daarbij is aangegeven of en welke consequenties verbonden worden aan een bepaalde mate van
afwijking. Dit gebeurt in de vorm van te treffen maatregelen of op te leggen kortingen. Tevens is in die
gevallen aangegeven wanneer wel wordt overgegaan tot onthouden van goedkeuring, waarbij eventueel
een onderzoek moet worden ingesteld om de omvang of anderszins van het te verbeteren of te
vernieuwen gedeelte vast te stellen.
Resultaten van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt vergen enige tijd.
Het kan zijn dat in de tussentijd het werk opgeleverd kan worden. Het ontbreken van de
onderzoeksresultaten behoeft oplevering niet te verhinderen. In artikel 81.24.08 van de Standaard wordt
dit geregeld. Daarbij is aangegeven binnen welke termijn de aannemer alsnog gehouden is aan de
verplichtingen voortvloeiend uit het bestek te voldoen.
In de kortingstabel is sinds 1995 de term ‘kortingsgebied’ gehanteerd. Dit leidde tot discussies over de
toepassing van de zogenaamde 2% regel uit artikel 81.24.08 van de Standaard RAW Bepalingen.
Onduidelijkheid bestond over de vraag, of, als er geen bedrag aan korting opgelegd wordt bij een
geringe afwijking, deze afwijking beschouwd moet worden als te behoren tot het aantal afwijkingen
voor genoemde regel. In de tabel is nu het kortingsgebied aangegeven als het gebied waarvoor
geldbedragen voor de korting zijn genoemd. Hiermee is de gebruikelijke situatie hersteld.

81.24.05

Onderzoeksresultaten
01 Het rapport over de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het
wegoppervlak als bedoeld in artikel 81.24.03 en het onderzoek naar de samenstelling
en eigenschappen van het asfalt als bedoeld in artikel 81.24.04, zal zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na het overhandigen van de in artikel 81.24.04
lid 04 bedoelde cilinders en lijst, aan de aannemer worden verstrekt.
02 Als het in het vorige lid bedoelde rapport de directie aanleiding geeft om het
onderzoek uit te breiden overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 04, geeft de directie bij
het rapport aan welke uitvoeringseenheden bij de uitbreiding van het onderzoek
worden betrokken.
Tevens geeft zij daarbij, voor zover dit niet bij het eerste onderzoek is gebeurd, de
indeling in boorvakken alsmede de plaatsen waar de cilinders moeten worden
geboord, nauwkeurig op tekening aan. Deze plaatsbepaling geschiedt op aselecte
wijze.
Met betrekking tot de inrichting van de uitbreiding van het onderzoek naar de
samenstelling en eigenschappen van het asfalt is het bepaalde in artikel 81.24.04 de
leden 02, 03, 04 en 05 van overeenkomstige toepassing.
Het rapport van het in dit lid bedoelde onderzoek zal zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen drie maanden na het overhandigen van de overeenkomstig artikel
81.24.04 lid 04 bedoelde cilinders en lijst, aan de aannemer worden verstrekt.
03 De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het
wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat volgens het
bestek moet worden afgestrooid , kleiner is dan 0,53, terstond zodanig verbeteren dat
de stroefheid nergens kleiner is dan 0,53.
De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het
wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat volgens het
bestek moet worden afgestrooid , kleiner is dan 0,47, deze terstond zodanig
verbeteren dat de stroefheid nergens kleiner is dan 0,47.
De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het
wegoppervlak van een deklaag van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open
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asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton of van een dunne geluidreducerende
deklaag kleiner is dan 0,47, terstond zodanig verbeteren dat de stroefheid nergens
kleiner is dan 0,47.
De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het
wegoppervlak van een deklaag van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open
asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton of van een dunne geluidreducerende
deklaag kleiner is dan 0,44, terstond zodanig verbeteren dat de stroefheid nergens
kleiner is dan 0,44.
Als de stroefheid in het rijspoor verbeterd moet worden, moet dat gelijktijdig in beide
rijsporen plaatsvinden.
Als het asfalt wordt vervangen, moet dat ter breedte van de rijstrook plaatsvinden.
04 Het gehele overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 01 sub a ter controle aangeboden
wegvak verbeteren, als bij de vlakheidsmeting in langsrichting (proef 71) met de
viagraaf:
- voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit
ten minste vier lag en, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk
aangebrachte verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste een
profileerlaag en een deklaag, de viagraaf C5-waarde per 100 m weglengte groter is
dan twee en tevens het aantal afwijkingen f5 meer dan vijf is, dan wel de viagraaf
C5-waarde groter is dan zes;
- voor andere constructies, de viagraaf C5-waarde per 100 m weglengte groter is dan
drie en tevens het aantal afwijkingen f5 meer dan vijf is, dan wel de viagraaf C5waarde groter is dan zeven.
In deze gevallen het gehele wegvak zodanig verbeteren dat de viagraaf C5-waarde
kleiner dan of gelijk is aan respectievelijk twee en drie.
Bij de vlakheidsmeting in langsrichting met de rolrei het gehele ter controle
aangeboden wegvak verbeteren als:
- voor een geheel nieuwe verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste
vier lagen, of voor een op een bestaande verharding of kunstwerk aangebrachte
verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste een profileerlaag en een
deklaag, het aantal rolrei-afwijkingen van meer dan 3 mm per 100 m meetvak vijf
of meer bedraagt;
- voor een verharding op zandbed of fundering, volgens het bestek opgebouwd uit
drie lagen, het aantal rolrei-afwijkingen van meer dan 4 mm per 100 m meetvak vijf
of meer bedraagt;voor een verharding op zandbed of fundering, volgens het bestek
opgebouwd uit twee lagen, het aantal rolrei-afwijkingen van meer dan 5 mm per
100 m meetvak vijf of meer bedraagt;
- voor een verharding op weggedeelten in bogen met een horizontale straal kleiner
dan 200 m dan wel een verticale straal kleiner dan 10.000 m, het aantal rolreiafwijkingen van meer dan 5 mm vijf of meer bedraagt;
- voor een verharding op weggedeelten korter dan 300 m, het aantal rolreiafwijkingen van meer dan 5 mm vier of meer bedraagt.
In deze gevallen het gehele wegvak zodanig verbeteren dat de rolrei-afwijking
nergens groter is dan 3, 4 respectievelijk 5 mm.
05 Als bij het onderzoek als bedoeld in artikel 81.24.03 bij een monster voor de
laagdikte, de verdichtingsgraad, de holle ruimte, het bindmiddelgehalte of de
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korrelverdeling een afwijking wordt geconstateerd die respectievelijk volgens artikel
81.22.13, artikel 81.22.14, artikel 81.22.15 of artikel 81.22.16 leidt tot onthouding
van goedkeuring, dan het gedeelte in de omgeving van het desbetreffende monster
verbeteren of vernieuwen, ongeacht de grenzen van het boorvak als bedoeld in artikel
81.24.04.
De omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte wordt bepaald aan de
hand van een door de directie, zo nodig met behulp van te boren cilinders, in te
stellen nader onderzoek.
Als de dikte van een afzonderlijke laag aanleiding geeft tot onthouding van
goedkeuring van het desbetreffende gedeelte van het werk, wordt alvorens tot nader
onderzoek over te gaan, de dikte van de laag vermeerderd met de eventueel
aanwezige extra dikte van de daarboven gelegen lagen.
Als extra dikte van de daarboven gelegen lagen wordt aangemerkt het verschil tussen
de werkelijke en de voorgeschreven dikte van deze lagen gezamenlijk.
06 Als bij het onderzoek als bedoeld in artikel 81.24.04 voor de gemiddelde waarde van
de laagdikte, de verdichtingsgraad, de holle ruimte, het bindmiddelgehalte of de
korrelverdeling een afwijking wordt geconstateerd die respectievelijk volgens artikel
81.22.13, artikel 81.22.14, artikel 81.22.15 of artikel 81.22.16 leidt tot onthouding
van goedkeuring, dan het desbetreffende werk of gedeelte daarvan verbeteren dan
wel vernieuwen.
07 Als ten behoeve van het nader onderzoek als bedoeld in lid 05, cilinders door de
aannemer worden geboord, dan worden deze alleen op de desbetreffende eigenschap
of eigenschappen onderzocht.
Als niet aan de eis wordt voldaan, zijn de kosten van het laboratoriumonderzoek van
de desbetreffende eigenschap voor rekening van de aannemer.
81.24.06

Goedkeuring
01 Als bij de opneming die met het oog op de oplevering plaatsvindt, het rapport
betreffende de onderzoeksresultaten, als bedoeld in artikel 81.24.05 lid 01, nog niet
aan de aannemer is verstrekt, terwijl overigens geen redenen voor onthouding van de
goedkeuring bestaan, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
02 Als na de oplevering, doch binnen een termijn van zes maanden na het overhandigen
van de in artikel 81.24.04 bedoelde cilinders en lijst alsnog het rapport aan de
aannemer wordt verstrekt en uit dit rapport blijkt dat de aannemer niet aan de uit het
bestek voor hem voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, verbindt de aannemer
zich alsnog om aan die verplichtingen te voldoen.
De verplichtingen omvatten niet alleen eventuele maatregelen ter verbetering of
vernieuwing, maar ook kortingen.
Als de overhandigde cilinders of lijst op enig moment binnen de bovengenoemde
termijn van zes maanden niet volledig of niet correct blijken te zijn, gaat deze termijn
in op het moment dat de ontbrekende cilinders of verbeterde lijst zijn overhandigd.
03 Als bij het in het vorige lid bedoelde rapport is aangegeven dat het onderzoek
uitgebreid moet worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 81.24.05 lid 02 en het
rapport aangaande dit onderzoek binnen een termijn van drie maanden na het

Versie van 2014-12-01

Pagina 77 van 130

overhandigen van de desbetreffende cilinders en lijst aan de aannemer wordt
verstrekt en uit dit aanvullend rapport blijkt dat de aannemer niet aan de uit het
bestek voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, verbindt de aannemer zich om,
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, alsnog aan die verplichtingen te
voldoen.
81.24.07

Kortingen
01 Als uit het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak als bedoeld in artikel
81.24.03 of het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt als
bedoeld in artikel 81.24.04, blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde eisen, doch de
afwijkingen niet leiden tot onthouding van goedkeuring van het werk, wordt
overgegaan tot het opleggen van kortingen op de aannemingssom.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, als de aannemer de desbetreffende
tekortkoming overeenkomstig artikel 81.24.01 lid 03bij de directie heeft gemeld en
correctieve maatregelen zijn overeengekomen.
02 Geen kortingen worden opgelegd als:
- het werk bestaat uit het aanbrengen van asfalt in één uitvoeringseenheid kleiner dan
1.000 m2;
- het werk bestaat uit het aanbrengen van asfalt in een aantal samenhangende
uitvoeringseenheden elk met een oppervlakte kleiner dan 250 m2;
- de op te leggen korting op het werk minder zal bedragen dan € 750,--.
03 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de stroefheid als volgt:
a. Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens methode
2010/50 van proef 72, bedraagt de korting:
- voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten in het
rijspoor van:
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--.
- voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de
rijsporen van:
- 0,53 tot en met 0,60: € 350,--;
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--.
b. Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens methode
2010/70 van proef 72, bedraagt de korting:
- voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt in het rijspoor van:
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--.
- voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de
rijsporen van:
- 0,47 tot en met 0,53: € 350,--;
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--.
Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten hoogste een derde
van het totaal aantal mogelijke meetvakken.
Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar beneden afgerond op
een geheel getal.
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt aselect door de directie bepaald.
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De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub b
bedoelde meetvakken bepaald.
Geen korting voor tekortkomingen inzake de stroefheid wordt opgelegd bij deklagen
van steenmastiekasfalt die volgens het bestek moeten worden afgestrooid.
Geen korting voor tekortkomingen inzake de stroefheid wordt opgelegd bij dunne
geluidreducerende deklagen.
04 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de vlakheid in langsrichting (proef
71) als volgt:
Voor een meetvak waarin de viagraaf C5-waarde groter is dan het maximum als
genoemd in artikel 81.22.10, voor elk procent overschrijding van het voor het
afwijkingspercentage geldende maximum: € 200,--.
De korting bedraagt per meetvak ten hoogste: € 750,--.
Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten hoogste een derde
van het totaal aantal mogelijke meetvakken.
Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar beneden afgerond op
een geheel getal.
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt aselect door de directie bepaald.
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt afzonderlijk van de in lid 03
bedoelde meetvakken bepaald.
05 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de samenstelling en eigenschappen
van asfalt als volgt.
a. Als de dikte van een laag afzonderlijk zodanig is dat korting zou moeten worden
opgelegd, dan wordt bij het bepalen van de op te leggen korting de dikte van die
laag vermeerderd met een eventueel aanwezige extra dikte van de daarboven
gelegen lagen; als extra dikte van de daarboven gelegen lagen wordt aangemerkt
het verschil tussen de werkelijke en de voorgeschreven dikte van deze lagen
gezamenlijk.
b. Als het aantal afwijkingen waarvoor kortingen zouden moeten worden opgelegd,
vermeerderd met het aantal afwijkingen dat zou leiden tot het onthouden van
goedkeuring, 2% of minder bedraagt van het totaal aantal resultaten van
onderzoek van de monsters (gerekend per eigenschap), dan worden geen
kortingen opgelegd.
Onder 2% van het totaal aantal onderzoeksresultaten wordt per definitie verstaan:
- nul bij een totaal aantal resultaten van ten hoogste 20;
- één bij een totaal aantal resultaten van 21 tot en met 50;
- twee bij een totaal aantal resultaten van 51 tot en met 100;
- drie bij een totaal aantal resultaten van 101 tot en met 150;
- vier bij een totaal aantal resultaten van 151 tot en met 200;
- enzovoort.
c. Als het onder sub b bedoelde aantal afwijkingen meer dan 2% bedraagt, dan
worden de kortingen voor alle afwijkingen in rekening gebracht.
d. Als voor een afzonderlijk laag zowel de verdichtingsgraad als de holle ruimte
binnen het kortingsgebied vallen (zie tabel 81.2.3), dan wordt de hoogste van de
twee berekende kortingen opgelegd als korting.
Als op één van beide eigenschappen na nader onderzoek onthouding van
goedkeuring volgt, dan vervalt de eventuele korting.
e. Voor de berekening van de korting bedraagt:
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- voor asfaltbeton en steenmastiekasfalt de prijs per eenheid (P) van de
betreffende laag: de prijs per eenheid van de resultaatsverplichting (€/ton) *
laagdikte volgens het bestek (mm) *0,0025 (ton/m2/mm);
- voor zeer open asfaltbeton de prijs per eenheid (P) van de betreffende laag: de
prijs per eenheid van de resultaatsverplichting (€/ton) * laagdikte volgens het
bestek (mm) * 0,00215 (ton/m2/mm).
Op te nemen tekst in de RAW-handleiding
De prijs per eenheid van de resultaatsverplichting is te vinden in de inschrijvingsstaat.

06 Als de negatieve afwijking van de laagdikte van een afzonderlijke laag groter dan
tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.1 is, maar kleiner dan de waarde waarbij
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb – L - Ltol + 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de dikte van een afzonderlijke laag, in Euro;
P = prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
L = gemeten dikte van een afzonderlijke laag, in mm;
Lb = laagdikte volgens het bestek, in mm;
Ltol= tolerantie volgens tabel 81.2.1, in mm.
RAW-handleiding
Het gewijzigde systeem van kortingen is overgenomen uit het ‘Standaardbestek 250 (of typebestek 250)’
van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw bevat
standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en
groenaanleg.

07 Als de afwijking van de verdichtingsgraad groter dan de tolerantie zoals vermeld in
tabel 81.2.3 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . (( | 100 - VG | -VGtol + 0,1) / 5)2,
waarin:
K
= korting opgelegd op de verdichtingsgraad van een afzonderlijke laag, in
Euro;
P
= prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2;
O
= oppervlakte van het boorvak, in m2;
VG = gemeten verdichtingsgraad, in %;
VGtol = tolerantie volgens tabel 81.2.3, in %.
RAW-handleiding
Het gewijzigde systeem van kortingen is afgeleid van het ‘Standaardbestek 250 (of typebestek 250)’ van
het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw bevat
standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en
groenaanleg.

08 Als de afwijking van de holle ruimte groter dan de tolerantie, zoals vermeld in tabel
81.2.4, is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is, dan
wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . (( | HReis – HR | - HRtol + 0,1) / 5)2,
waarin:
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K
P
O
HR
HReis
HRtol

=
=
=
=
=
=

korting opgelegd op de holle ruimte van een afzonderlijke laag, in Euro;
prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2;
oppervlakte van het boorvak, in m2;
gemeten holle ruimte, in % (V/V);
vereiste holle ruimte volgens artikel 81.22.12, in % (V/V);
tolerantie volgens tabel 81.2.4, in % (V/V).

RAW-handleiding
Het gewijzigde systeem van kortingen is afgeleid van het ‘Standaardbestek 250 (of typebestek 250)’ van
het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw bevat
standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en
groenaanleg.

09 Als de afwijking van het bindmiddelgehalte groter dan de tolerantie, zoals vermeld in
tabel 81.2.5, is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is,
dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . (( | Bref - B | - Btol + 0,5) / 2)2,
waarin:
K
= korting opgelegd op de afzonderlijk laag, in Euro;
P
= prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2;
O
= oppervlakte van het boorvak, in m2;
B
= gemeten bindmiddelgehalte;
Bref
= bindmiddelgehalte van de referentiesamenstelling, in % (m/m);
Btol
= tolerantie volgens tabel 81.2.5, in % (m/m).
RAW-handleiding
Het gewijzigde systeem van kortingen is afgeleid van het ‘Standaardbestek 250 (of typebestek 250)’ van
het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw bevat
standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en
groenaanleg.

10 Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van
goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de
overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd.
Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl
tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van
de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt goedkeuring onthouden aan de
aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.
11 Als het resultaat van een stroefheidsmeting van een meetvak in zowel het rijspoor als
tussen de rijsporen aanleiding geeft tot het toepassen van kortingen, dan wordt slechts
één korting, normaliter de hoogste, in rekening gebracht.
Als ten behoeve van de verbetering van de stroefheid of de vlakheid een nieuwe
asfaltlaag wordt aangebracht, dan vervalt de korting voor de stroefheid
respectievelijk de vlakheid op het desbetreffende weggedeelte.
12 Voor alle door de aannemer uitgevoerde verbeteringen en vernieuwingen op grond
van het onderzoek volgens artikel 81.24.01 is het bepaalde in dit artikel niet opnieuw
van toepassing.
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81.24.08

Gegevens typeonderzoek, bedrijfscontrole en gegevens ten behoeve van de garantie
01 De aannemer zorgt dat ten minste de resultaten van het typeonderzoek en de
bedrijfscontrole, de gegevens betreffende het asfalt volgens artikel 81.23.03, de
gegevens betreffende de aflevering van bouwstoffen volgens artikel 81.23.04, de
resultaten van eigen onderzoek en de resultaten van door derden verricht onderzoek
naar de eigenschappen van bouwstoffen als bedoeld in artikel 81.24.01 lid 02
bewaard blijven tot het einde van de garantieperiode.
02 De opdrachtgever bewaart ten minste de constructieberekeningen waaronder de
grondmechanische rapporten, de resultaten van de door of vanwege hem gedane
onderzoeken naar de kwaliteit van het wegoppervlak volgens artikel 81.24.03 en naar
de samenstelling en eigenschappen van het asfalt volgens artikel 81.24.04, alsmede
de in artikel 81.23.03 bedoelde bewijzen van oorsprong, tot het einde van de
garantieperiode.

81.24.09

Garantie
01 Als de opdrachtgever de garantie inroept, dan is de regeling opgenomen in paragraaf
01.15 van de Standaard van toepassing.
02 In dit artikel wordt onder verharding verstaan het geheel van de funderingslagen,
onderlagen, de daarop liggende tussenlagen en de deklagen.
03 De aannemer garandeert de verharding, voor zover door hem aangebracht, gedurende
een periode van vijf jaar. Bij uitvoeringseenheden met een oppervlakte kleiner dan
100 m2 is deze periode zes maanden.
04 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt
beschouwd.
Voor uitvoeringseenheden met een oppervlakte kleiner dan 100 m2, begint deze
periode echter op de dag dat de desbetreffende verharding in de zin van paragraaf 10
lid 3 van de UAV 2012 in gebruik wordt genomen.
05 Als bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de
UAV 2012 de verharding wel in gebruik wordt genomen, gaat de garantieperiode
voor verhardingsgedeelten die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn,
in onmiddellijk na de dag waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de UAV 2012
bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.
06 Voor verhardingsgedeelten die reden voor onthouding van goedkeuring waren en
daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in lid 04
bedoelde tijdstip. Als ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring aan
het werk wordt onthouden, is het bepaalde in het vorige lid wederom van toepassing.
07 Als voor verhardingsgedeelten alsnog goedkeuring volgt zonder dat verbetering of
vernieuwing heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze gedeelten
geacht te zijn ingegaan op het in lid 05 bedoelde tijdstip.

Versie van 2014-12-01

Pagina 82 van 130

08 In geval van vernieuwing (vervanging) van een bepaald verhardingsgedeelte op
grond van het onderzoek volgens artikel 81.24.02 gaat de garantie voor dat gedeelte
in onmiddellijk na de dag waarop de vernieuwing (vervanging) is goedgekeurd.
09 De garantie duurt ten hoogste tot zes jaar na de dag waarop de desbetreffende
verharding in de zin van paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012 in gebruik wordt
genomen.
10 Als gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de verharding
constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de
andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantieperiode nemen opdrachtgever
en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de verharding verkeert.
De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief.
De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal.
Paragraaf 48 van de UAV 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige
toepassing.
11 Als de aanwezigheid van gebreken het nemen van schadebeperkende maatregelen
gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze
maatregelen binnen een door de opdrachtgever te bepalen termijn uit te voeren.
De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een rekening in voor de
bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen dertig dagen na de indiening.
Als tegen de hoogte van een in rekening gebracht bedrag bezwaar bestaat, ontvangt
de aannemer het bedrag dat hem zeker toekomt.
Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 van toepassing.
Op de in dit lid bedoelde vordering van de aannemer is paragraaf 45, de leden 1 en 2,
van de UAV 2012 van overeenkomstige toepassing.
81.24.10

Garantie op het schadebeeld rafeling van een dunne geluidreducerende deklaag
01 De garantie op een dunne geluidreducerende deklaag houdt wat betreft het
schadebeeld rafeling in dat de aannemer zich verbindt op eigen kosten
herstelmaatregelen uit te voeren als binnen de garantieperiode rafeling wordt
vastgesteld in de categorie E1 of M3 of ernstiger (beoordeling schadebeeld rafeling
overeenkomstig CROW-publicatie ‘Handboek globale visuele inspectie’).
RAW-handleiding
Om de garantie op een dunne geluidreducerende deklaag meer inhoud te geven, is een norm en
herstelmaatregel opgenomen voor het schadebeeld rafeling. Hierbij wordt aangesloten bij de systematiek
voor visuele weginspectie volgens CROW-publicatie ‘Handboek globale visuele inspectie’.

02 Bij het herstel van rafeling van een dunne geluidreducerende deklaag moet rekening
worden gehouden met de volgende voorwaarden:
- lengte van een reparatievak bedraagt ten minste 50 m;
- een reparatievak is ten minste rijstrookbreed;
- de afstand tussen twee reparatievakken bedraagt ten minste 50 m.
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Kortere tussenliggende vakken worden als reparatievak beschouwd.
De herstelwerkzaamheden moeten binnen zes maanden na vaststelling van de schade
uitgevoerd worden.
Als de verkeersveiligheid in gevaar komt, moet de herstelmaatregel terstond worden
uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, moet vooruitlopend op de definitieve
herstelmaatregel terstond tijdelijk worden hersteld, dit ter goedkeuring van de
directie.
RAW-handleiding
Om de garantie op een dunne geluidreducerende deklaag meer inhoud te geven, is een norm en
herstelmaatregel opgenomen voor het schadebeeld rafeling. Hierbij wordt aangesloten bij de systematiek
voor visuele weginspectie volgens CROW-publicatie ‘Handboek globale visuele inspectie’.

81.25

Bijbehorende verplichtingen

81.25.01

Dunne geluidreducerende deklaag: aanbrengen van een kleeflaag
01 De aannemer mag afwijken van het volgens het bestek voorgeschreven kleefmiddel
en de volgens het bestek toe te passen hoeveelheid kleefmiddel, als hij met gegevens
uit onderzoek kan aantonen dat met dit kleefmiddel de hechting van de dunne
geluidreducerende deklaag aan de onderliggende laag ten minste gelijk is aan de
hechting (gemeten bij 10°C volgens proef TAT van Ontwerp NEN-EN 12697
48:2013) die bereikt kan worden met het in het bestek voorgeschreven kleefmiddel.
RAW-handleiding
De aannemer heeft de mogelijkheid om een andere type en hoeveelheid kleefmiddel toe te passen als hij
kan aantonen dat de hechting ten minste gelijkwaardig is aan de voorgeschreven kleeflaag. Hierdoor
wordt het mogelijk om onderscheidend vermogen tussen leveranciers beter tot uiting te laten komen.

81.25.02

Dunne geluidreducerende deklaag: afstrooien van het wegoppervlak
01 Het eventueel afstrooien en de wijze van afstrooien van het wegoppervlak van een
dunne geluidreducerende deklaag, om te kunnen voldoen aan de eis aan de
stroefheid, zijn voor rekening van de aannemer, tenzij het bestek anders vermeldt.

81.26

Bouwstoffen

81.26.01

Asfalt (algemeen)
01 Asfalt moet voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, NEN-EN 13108-5, NENEN 13108-6 of NEN-EN 13108-7.
02 Het typeonderzoek van asfaltmengsels als bedoeld in NEN-EN 13108-20, uitvoeren
met inachtneming van het bepaalde in proef 62.
03 De bij de productie gebruikte toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en
bindmiddel moeten voldoen aan het bepaalde in de artikelen 81.26.06 tot en met
81.26.11.
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81.26.02

Asfaltbeton
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet asfalt voor asfaltbeton
voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van het bepaalde
in de navolgende leden.
02 De samenstelling en de eigenschappen van asfaltbeton moeten voldoen aan het
bepaalde in onderdeel 5.1.3 van NEN-EN 13108-1. Het bepaalde in onderdeel 5.1.2
van NEN-EN 13108-1 is niet van toepassing.
03 De korrelverdeling als bedoeld in onderdeel 5.2.1.2 van NEN-EN 13108-1 wordt
bepaald met behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens 4.1.2 van NEN-EN 13043.
04 Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens onderdeel 5.2.5 van
NEN-EN 13108-1 geldt categorie AbrANR (geen eis).
05 Het bepaalde in onderdeel 5.2.6 van NEN-EN 13108-1 (wielspoorproef) is niet van
toepassing.
06 De in het verkort verslag vermelde eigenschappen van asfaltbeton moeten voor de
betreffende toepassing voldoen aan de in tabel 81.2.7 genoemde eisen.
RAW-handleiding
De Deskundigencommissie Asfaltverhardingen heeft in 2008 op basis van verzamelde gegevens van
typeonderzoeksresultaten van asfaltmengsels volgens de Standaard RAW Bepalingen 2005 (versie
oktober 2005) een advies uitgebracht tot het aanpassen van de eisstelling voor een aantal eigenschappen
van asfaltbetonmengsels. Uitgaande van deze aanbevelingen heeft de werkgroep Asfaltverhardingen
tabel 81.2.7 opgesteld. Daarbij is de codering van de asfaltmengsels aangepast en is tabel 81.2.16
opgenomen met een relatietabel voor de categorie indeling vrachtwagen intensiteit, het
toepassingsgebied en de mengseleigenschappen.
De adviezen hebben voor deklaagmengsels met name geleid tot aanpassingen van de eisen voor de
maximum en minimum stijfheid, de weerstand tegen permanente vervorming, en vermoeiing. De eis
voor de watergevoeligheid is gehandhaafd op ITSR80, daar uit de onderzoeksresultaten bleek dat deze
eis goed haalbaar is.
Voor tussenlaagmengsels is overwogen geen mengsel te definiëren voor toepassing in constructies voor
fietspaden en woonerven daar de ze toepassing niet gebruikelijk is. Als het al zou gebeuren dan zou
daarvoor vrijwel altijd een asfaltbetonmengsel met de eigenschappen van een onderlaag worden
toegepast. Dit heeft geleid tot een tussenlaag mengsel met de eisen voor een onderlaag. Voor
tussenlagen zijn de eisen met name aangepast voor de maximum stijfheid, de weerstand tegen
permanente vervorming en vermoeiing. Voor onderlagen geldt hetzelfde.
Nadere beschouwing van de mengseleigenschappen heeft geleid tot een aangepaste indeling van de
mengselcategorieën en aangepaste waarden voor de eigenschappen.
Tevens is voor mengsels toegepast op intensief belaste verhardingen met langzaam rijdend en stilstaand
zwaar verkeer een nieuwe categorie opgenomen.

07 In asfaltbeton voor deklagen en asfaltbeton voor tussenlagen die als tijdelijke deklaag
worden toegepast, mag geen grind worden toegepast. Bovendien mag in asfaltbeton
voor deklagen en voor asfaltbeton in tijdelijke deklagen ten hoogste 30%
asfaltgranulaat worden toegepast.
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Tabel 81.2.7 Eigenschappen asfaltbeton
asfaltbetonmengsels voor deklagen
eigenschappen
categorie-indeling eigenschappen (zie tabel 81.2.15 voor verklaring categorie-indeling)
DL-IB
DL-A
DL-B
DL-C
Vmin ten minste
2,0
2,0
2,0
2,0
Vmax ten hoogste
6,0
4,0
6,0
6,0
ITSR ten minste
80
80
80
80
Smin ten minste
5500
3600
4500
5500
Smax ten hoogste
11000
7000
9000
11000
fc ten hoogste
0,2
4,0
1,4
0,6
ε6 ten minste
100
130
115
100
asfaltbetonmengsels voor tussenlagen
eigenschappen
categorie-indeling eigenschappen (zie tabel 81.2.15 voor verklaring categorie-indeling)
TL-IB
TL-A
TL-B
TL-C
Vmin ten minste
3,0
2,0
3,0
3,0
Vmax ten hoogste
10,0
7,0
10,0
10,0
ITSR ten minste
70
70
60
70
Smin ten minste
5500
5500
5500
5500
Smax ten hoogste
14000
11000
11000
14000
fc ten hoogste
0,2
0,4
0,4
0,4
ε6 ten minste
80
100
70
80
asfaltbetonmengsels voor tussenlagen toegepast als tijdelijke deklaag
eigenschappen
categorie-indeling eigenschappen (zie tabel 81.2.15 voor verklaring categorie-indeling)
TDL-IB
TDL-B
TDL-C
Vmin ten minste
2,0
2,0
2,0
Vmax ten hoogste
7,0
7,0
7,0
ITSR ten minste
80
80
80
Smin ten minste
5500
5500
5500
Smax ten hoogste
14000
14000
14000
fc ten hoogste
0,2
0,4
0,4
ε6 ten minste
90
90
90
asfaltbetonmengsel voor tussenlagen toegepast onder een deklaag van zeer open asfaltbeton
eigenschappen
categorie-indeling eigenschappen (zie tabel 81.2.15 voor verklaring categorie-indeling)
TLZ-IB
TLZ-B
TLZ-C
Vmin ten minste
3,0
3,0
3,0
Vmax ten hoogste
7,0
7,0
7,0
ITSR ten minste
80
80
80
Smin ten minste
5500
5500
5500
Smax ten hoogste
14000
14000
14000
fc ten hoogste
0,2
0,4
0,4
ε6 ten minste
80
80
80
asfaltbetonmengsels voor onderlagen
eigenschappen
categorie-indeling eigenschappen (zie tabel 81.2.15 voor verklaring categorie-indeling)
OL-IB
OL-A
OL-B
OL-C
Vmin ten minste
2,0
2,0
2,0
2,0
Vmax ten hoogste
7,0
7,0
7,0
7,0
ITSR ten minste
70
70
70
70
Smin ten minste
7000
4500
5500
7000
Smax ten hoogste
14000
11000
14000
14000
fc ten hoogste
0,2
1,4
0,8
0,4
ε6 ten minste
90
100
80
90

81.26.03

Steenmastiekasfalt
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet asfalt voor
steenmastiekasfalt voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5, met inachtneming
van het bepaalde in de navolgende leden.
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02 Grof toeslagmateriaal voor steenmastiekasfalt moet voldoen aan de eisen voor
steenslag 2.
03 De korrelverdeling als bedoeld in onderdeel 5.2.2 van NEN 13108-5 wordt bepaald
met behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens onderdeel 4.1.2 van NEN-EN
13043.
04 Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens onderdeel 5.8 van
NEN-EN 13108-5 geldt categorie AbrANR (geen eis).
05 Het bepaalde in onderdeel 5.9 van NEN-EN 13108-5 (wielspoorproef) is niet van
toepassing.
06 De samenstelling van SMA-NL 5, SMA-NL 8A, SMA-NL 8B, SMA-NL 11A en
SMA-NL 11B moet voldoen aan de in tabel 81.2.9 genoemde eisen. De verschillende
soorten steenmastiekasfalt moeten worden aangeduid overeenkomstig tabel 81.2.8.
07 Voor SMA-NL 5, SMA-NL 8A, SMA-NL 8B, SMA-NL 11A en SMA-NL 11B
bitumen 70/100 toepassen.
08 Voor SMA-NL 5, SMA-NL 8A, SMA-NL 8B, SMA-NL 11A en SMA-NL 11B
zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat dat ten minste voldoet
aan categorie CC60 overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 5 van NEN 6240.
09 In SMA-NL 5, SMA-NL 8A, SMA-NL 8B, SMA-NL 11A, SMA-NL 11B geen
asfaltgranulaat toepassen.
10 Voor de samenstelling van SMA-NL 11A en SMA-NL 11B mag geen grof
toeslagmateriaal 2/5 of 2/6 worden gebruikt.
11 De in het verkort verslag vermelde eigenschappen van SMA-NL 5, SMA-NL 8A,
SMA-NL 8B, SMA-NL 11A en SMA-NL 11B moeten voldoen aan de in tabel 81.2.9
genoemde eisen.
12 Bij het typeonderzoek (proef 62) moet de ontwerp holle ruimte (zie ook paragraaf 2.2
van proef 62) van steenmastiekasfalt zijn voor:
- SMA-NL 5: 4,0 % (V/V);
- SMA-NL 8A: 4,0% (V/V);
- SMA-NL 8B: 5,0% (V/V);
- SMA-NL 11A: 4,0% (V/V);
- SMA-NL 11B: 5,0% (V/V).
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Tabel 81.2.8 Korrelverdeling van steenmastiekasfalt (% m/m)
door zeef
SMA-NL 5
SMA-NL 8A
SMA-NL 8B
SMA-NL 11A
SMA-NL 11B
11,2 mm
100
100
92 - 100
92 - 100
8 mm
100
92 - 100
92 - 100
NR
NR
5,6 mm
92 - 100
NR
NR
4 mm
NR
2 mm
28 - 38
23 - 33
20 -30
20 - 30
19 - 29
0,5 mm
NR
NR
NR
NR
NR
0,063 mm
9,5 - 13,5
8,0 - 12,0
7,0 - 11,0
7,0 - 11,0
6,0 - 10,0
NR: No Requirement: geen eis
Opm.: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in NEN-EN 13108-5 niet zeef D/2 voorgeschreven.

Tabel 81.2.9 Eigenschappen van steenmastiekasfalt
eigenschap

SMA-NL 5

SMA-NL 8A

SMA-NL 8B

SMA-NL 11A

SMA-NL 11B

Bmin 7,4

Bmin 6,8

Bmin 6,8

Bmin 6,6

Bmin 6,6

minimum vullingsgraad

VFBminNR

VFBminNR

VFBminNR

VFBminNR

VFBminNR

maximum vullingsgraad

VFBmaxNR

VFBmaxNR

VFBmaxNR

VFBmaxNR

VFBmaxNR

DNR

DNR

DNR

DNR

DNR

ITSR80

ITSR80

ITSR80

ITSR80

ITSR80

bindmiddelgehalte

afdruipen
watergevoeligheid

81.26.04

Zeer open asfaltbeton
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet asfalt voor zeer open
asfaltbeton voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-7, met inachtneming van het
bepaalde in de navolgende leden.
02 Grof toeslagmateriaal voor zeer open asfaltbeton moet voldoen aan de eisen voor
steenslag 2, echter grof toeslagmateriaal voor DZOAB 16, 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB
8 moet voldoen aan de eisen voor steenslag 3.
03 De korrelverdeling als bedoeld in onderdeel 5.2.2 van NEN 13108-7 wordt bepaald
met behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens onderdeel 4.1.2 van NEN-EN
13043.
04 De waterdoorlatendheid van zeer open asfaltbeton wordt bepaald volgens onderdeel
5.4.2 van NEN 13108-7. Het bepaalde in onderdeel 5.4.3 van NEN-EN 13108-7 is
niet van toepassing.
05 De samenstelling van ZOAB 11, ZOAB 16, DZOAB 16, 2L-ZOAB 16, 2L-ZOAB 5
en 2L-ZOAB 8 moet voldoen aan de in tabel 81.2.10 vermelde eisen.
06 In DZOAB 16 moeten zodanige maatregelen tegen afdruipen zijn toegepast dat het
verschil tussen het bitumengehalte onderin en bovenin de laag niet meer bedraagt dan
0,7% (m/m).
RAW-handleiding
Dx is een maat voor de afdruipgevoeligheid van het asfaltmengsel. In 12697-18 wordt beschreven hoe
wordt bepaald hoeveel bindmiddel onder bepaalde condities afdruipt uit een proefstuk.
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Aan duurzaam zeer open asfaltbeton wordt de eis gesteld dat het verschil in bitumengehalte onderin en
bovenin de laag niet meer bedraagt dan 0,7%. Er is geen Europese norm die daarin voorziet. Daarom is
deze eis geplaatst in artikel 81.26.04.

07 Voor ZOAB 11 en ZOAB 16 bitumen 70/100 toepassen.
Voor DZOAB 16 bitumen 70/100 of polymeer gemodificeerde bitumen toepassen.
Voor 2L-ZOAB 16 bitumen 70/100 of polymeer gemodificeerde bitumen toepassen.
Voor 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB 8 polymeer gemodificeerde bitumen toepassen.
08 Voor ZOAB 11, ZOAB 16, DZOAB 16, 2L-ZOAB 16, 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB 8
als fijn toeslagmateriaal brekerzand toepassen.
RAW-handleiding
Als fijn toeslagmateriaal moet brekerzand worden toegevoegd. Dit hangt samen met de empirische
beschrijving van deze mengsels.

09 Voor ZOAB 11, ZOAB 16, DZOAB, 2L-ZOAB 16, 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB 8
middelsoort vulstof met hydroxide toepassen overeenkomstig het bepaalde in artikel
5 van NEN 6240.
10 In ZOAB 11, ZOAB 16, DZOAB, 2L-ZOAB 16, 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB 8 geen
asfaltgranulaat toepassen.
RAW-handleiding
Vanwege de toepassing van duurzaam zeer open asfaltbeton en twee-laags zeer open asfaltbeton is dit
lid uitgebreid met eisen. Deze eis blijft gehandhaafd totdat de definitie van PA en ZOAB helder is.
ZOAB is per definitie een PA, maar PA is niet per definitie een ZOAB.

11 Voor de samenstelling van ZOAB 11, ZOAB 16 en DZOAB geen grof
toeslagmateriaal 2/5 of 2/6 toepassen.
Voor de samenstelling van 2L-ZOAB 16 geen grof toeslagmateriaal kleiner dan 8
mm toepassen.
12 De in het verkort verslag vermelde eigenschappen van ZOAB 11, ZOAB 16,
DZOAB, 2L-ZOAB 16, 2L-ZOAB 5 en 2L-ZOAB 8 moeten voldoen aan de in tabel
81.2.11 genoemde eisen.
Tabel 81.2.10 Samenstelling van zeer open asfaltbeton (% m/m)
Door zeef
22,4 mm
16 mm
11,2 mm
8 mm
5,6 mm
4 mm
2 mm
0,5 mm
0,063 mm

ZOAB 11
100
91 - 100
15 - 40

ZOAB 16
100
93 – 100
70 – 85

DZOAB 16
100
93-100
70-85

2L-ZOAB 16
100
90 - 100
DV

2L-ZOAB 5

100
90 - 100
NR
5 - 25
NR
2,0 – 10,0

2L-ZOAB 8

100
90 - 100
NR

15 - 25
15 - 25
13-25
5 - 25
5 - 25
NR
NR
NR
NR
NR
2,0 - 10,0
2,0 - 10,0
2,0-10,0
2,0 – 10,0
2,0 – 10,0
DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde.
Opmerking: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in NEN-EN
13108-7 niet zeef D/2 voorgeschreven.
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Tabel 81.2.11 Eigenschappen van zeer open asfaltbeton
eigenschap
bindmiddelgehalte
minimum holle ruimte
maximum holle ruimte
watergevoeligheid
afdruipen

81.26.05

ZOAB 11
Bmin 4,5
Vmin20
VmaxNR
ITSR80
DNR

ZOAB 16
Bmin 4,5
Vmin20
VmaxNR
ITSR80
DNR

DZOAB
Bmin 5,2
Vmin20
VmaxNR
ITSR80
DNR

2L-ZOAB 16
Bmin 4,2
Vmin25
VmaxNR
ITSR80
DNR

2L-ZOAB 5
Bmin 5,4
Vmin20
VmaxNR
ITSR80
DNR

2L-ZOAB 8
Bmin 5,4
Vmin20
VmaxNR
ITSR80
DNR

Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet een asfaltmengsel voor
een dunne geluidreducerende deklaag bij ontstentenis van andere normen, voldoen
aan het bepaalde in NEN-EN 13108-5, met inachtneming van het bepaalde in de
navolgende leden.
02 Grof toeslagmateriaal voor een asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende
deklaag moet voldoen aan de eisen voor steenslag 2.
03 Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens onderdeel 5.8 van
NEN-EN 13108-5 geldt categorie AbrANR (geen eis).
04 Het bepaalde in onderdeel 5.9 van NEN-EN 13108-5 (wielspoorproef) is niet van
toepassing.

81.26.06

Gietasfalt
01 Gietasfalt moet voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-6.
RAW-handleiding
In dit lid wordt voor gietasfalt NEN-EN 13108-6 ‘Gietasfalt’ van toepassing verklaard. De eisen aan de
bouwstof gietasfalt moeten nog worden uitgewerkt en zullen op een later tijdstip worden toegevoegd.

81.26.07

Grof toeslagmateriaal
01 Grof toeslagmateriaal moet, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, voldoen aan het bepaalde voor grof toeslagmateriaal in NEN-EN 13043 met
inachtneming van het bepaalde in NEN 6240.
02 Als grof toeslagmateriaal van niet-natuurlijke oorsprong wordt toegepast, moet de
aannemer aantonen dat dit toeslagmateriaal geschikt is voor de toepassing in asfalt.
Ten minste moet aangetoond worden dat het toeslagmateriaal bestendig is
overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 4.3.4 van NEN-EN 13043. De aannemer,
of de asfaltproducent namens hem, moet de waarden van de desbetreffende
eigenschappen verklaren.
03 Grof toeslagmateriaal moet voldoen aan de in tabel 81.2.12 genoemde eisen.
04 Onder steenslag wordt verstaan gebroken, grof toeslagmateriaal als bedoeld in lid 01.

Versie van 2014-12-01

Pagina 90 van 130

05 Onder grind wordt verstaan grof toeslagmateriaal als bedoeld in lid 01, van
natuurlijke oorsprong, waarvan het oppervlak in meer of mindere mate is afgerond
door erosie.
Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
artikel in
NEN-EN
13043
4.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.4
4.1.6

eigenschap

steenslag 1

steenslag 2

steenslag 3

grind

korrelgroep
NEN 6240 artikel 4.1.2
korrelverdeling
NEN 6240 artikel 4.1.3
korrelverdeling, grenzen en toleranties
NEN 6240 artikel 4.1.3.1
gehalte zeer fijn materiaal (aanhangend stof)
NEN 6240 artikel 4.1.4
korrelvorm
D ≤ 8 mm
FI30
FI25
FI30
vlakheidsindex FI
D > 8 mm
FI20
FI20
FI20
4.1.7
percentage gebroken oppervlak
C95/1
C100/0
CNR
4.2.2
weerstand tegen verbrijzeling Los Angeles-coëfficiënt
LA25
LA20
LA15
LA30
LA
4.2.3
grof toeslagmateriaal
wegen waarop een
voor deklagen en
maximumsnelheid geldt van
PSVverklaard PSV
PSVverklaard PSV
verklaard
tijdelijke deklagen
30 km/u en wegen gesloten
≥ 48
NR
≥
53
≥ 58
weerstand tegen
voor motorvoertuigen
polijsting PSV
overige wegen
4.2.7.1
dichtheid (opmerking 2)
DV
4.2.7.2
waterabsorptie
DV
4.2.9.1
waterabsorptie (vorst/dooi controleproef)
WA241
4.2.9.2
bestandheid vorst/dooi
F2
4.2.10
bestandheid tegen hitte
DV
4.2.11
affiniteit van grof toeslagmateriaal voor bitumineuze
DV
bindmiddelen
4.3.2
petrografische beschrijving
DV
4.3.3
grove lichtgewicht verontreinigingen
mLPC0,1
DV:
Declared Value; door de producent op te geven waarde.
NR:
No Requirement; in Nederland wordt hiervoor geen eis gesteld.
Opmerking 1: Steenslag 3 is alleen bedoeld voor toepassing in asfaltdeklagen onder zeer hoge verkeersintensiteiten.
Opmerking 2: Het verschil in dichtheid met de op de prestatieverklaring vermelde dichtheid ρa (apparent density), bepaald
volgens artikel 8 van NEN-EN 1097-6, mag ten hoogste 30 kg/m3 zijn.
Opmerking 3: Als wordt voldaan aan categorie WA241, geldt voor 4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi geen eis (NR).

81.26.08

Fijn toeslagmateriaal
01 Fijn toeslagmateriaal moet, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, voldoen aan het bepaalde voor fijn toeslagmateriaal in NEN-EN 13043 met
inachtneming van het bepaalde in NEN 6240.
02 Onder brekerzand wordt verstaan een fijn toeslagmateriaal als bedoeld in NEN-EN
13043, dat afkomstig is van gesteente van natuurlijke oorsprong.
03 Onder grindzand wordt verstaan ‘all-in’-toeslagmateriaal als bedoeld in NEN-EN
13043.
04 Fijn toeslagmateriaal moet voldoen aan de in tabel 81.2.13 genoemde eisen.
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Tabel 81.2.13 Eigenschappen van fijn toeslagmateriaal
artikel in
NEN-EN 13043
4.1.2
4.1.3.2

eigenschap

natuurlijk zand

brekerzand

grindzand

korrelgroep
0/2
DV
korrelverdeling
NEN 6240 artikel 4.1.3.2
- categorie
GF85
GF85
GA85
- tolerantie korrelverdeling
GTC10
gehalte zeer fijn materiaal ≤ 63 μm
f3
f10
4.1.5
kwaliteit zeer fijn materiaal
DV
4.1.8
hoekigheid van fijn toeslagmateriaal
EcsNR
Ecs35
EcsNR
4.2.7.1
dichtheid
DV
4.2.7.2
waterabsorptie
DV
4.2.9.1
waterabsorptie (vorst/dooi controleproef )
WA241
4.2.9.2
bestandheid tegenvorst/dooi
F2
4.2.10
bestandheid tegen thermische schok (hitte)
DV
4.3.2
petrografische beschrijving
DV
DV:
Declared Value; door de producent op te geven waarde.
NR:
No Requirement; in Nederland wordt hiervoor geen eis gesteld.
Opmerking 1: Bij ‘all-in’-toeslagmateriaal geldt de tolerantie korrelverdeling alleen voor toeslagmateriaal met D ≤ 8 mm.
Opmerking 2: De eis aan de hoekigheid van fijn toeslagmateriaal geldt niet voor asfaltbeton.
Opmerking 3: De eis aan de waterabsorptie geldt niet voor natuurlijk zand.
Opmerking 4: De eis aan de bestandheid vorst/dooi geldt niet voor natuurlijk zand.
Opmerking 5: Als de waterabsorptie voldoet aan categorie WA241, geldt voor de bestandheid vorst/dooi geen eis (NR).

81.26.09

Vulstof (fabrieksmatig bereide vulstof)
01 Fabrieksmatig bereide vulstof moet voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13043 met
inachtneming van het bepaalde in NEN 6240 en voor zover hiermee niet in strijd de
eisen die ten grondslag liggen aan het KOMO-productcertificaat ‘Vulstof’.
02 De eigenschappen van de verschillende vulstofsoorten moeten voldoen aan de in
NEN-6240 Tabel D vermelde eisen.

81.26.10

Afdruipremmende stof
01 Afdruipremmende stof moet in het asfaltmengsel voldoende inert zijn.
02 De afdruipremmende stof moet geschikt zijn voor toepassing in steenmastiekasfalt
(proef 70.3).
RAW-handleiding
Hierover is in NEN-EN 13108-5 niets geregeld.

81.26.11

Asfaltgranulaat voor asfaltmengsels
01 Asfaltgranulaat moet voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-8 met
inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
02 Het gehalte aan nevenbestanddelen, verontreinigingen en koudasfalt bereid met
vloeibitumen in asfaltgranulaat voor:
- onderlagen van asfaltbeton moet voldoen aan categorie F5;
- tussenlagen en deklagen moet voldoen aan categorie F1.
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Bovendien moet bij asfaltgranulaat voor asfaltbeton voor deklagen en asfaltbeton
voor tussenlagen die als tijdelijke deklaag worden toegepast, de korrelvorm van het
grof toeslagmateriaal voldoen aan categorie C90/1, volgens NEN-EN 13043.
03 In afwijking van het bepaalde in NEN-EN 13108-8 moet van het teruggewonnen
bitumen uit het asfaltgranulaat (NEN-EN 12697-3), de penetratie (NEN-EN 1426) per
waarneming ten minste tien en het gemiddelde van vijf waarnemingen ten minste 15
bedragen.
Als het asfaltgranulaat voor ten minste 95,0% (m/m) bestaat uit gefreesd zeer open
asfaltbeton, moet de penetratie van het teruggewonnen bitumen uit het asfaltgranulaat
per waarneming ten minste vijf en het gemiddelde van vijf waarnemingen ten minste
tien bedragen.
RAW-handleiding
De eisen die aan het grof toeslagmateriaal in het asfalt worden gesteld, gelden volgens NEN 13108-8
ook voor het toeslagmateriaal in het toe te passen asfaltgranulaat.

04 Asfaltgranulaat moet homogeen zijn; daartoe wordt het asfaltgranulaat op
homogeniteit beoordeeld. Als het asfaltgranulaat niet als homogeen wordt
beoordeeld, moet het worden gehomogeniseerd.
05 Voor de beoordeling van de homogeniteit wordt indien van toepassing onderscheid
gemaakt naar kwaliteiten (gebroken toeslagmateriaal, rond toeslagmateriaal, zeer
open asfaltbeton, freesasfalt, breekasfalt, enzovoort).
06 Als asfaltgranulaat als een continu beschikbare grondstof in het productieproces
wordt toegepast, wordt door de producent op geregelde tijden een partij apart
opgeslagen en beoordeeld.
Van het asfaltgranulaat worden vijf monsters van elk 2,5 kg getrokken.
Van deze monsters bepalen:
- het bindmiddelgehalte (NEN-EN 12697-1);
- de korrelverdeling bepaald met de basis zeefset plus set 1 (NEN-EN 13043);
- de penetratie (NEN-EN 1426) van het teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3).
Het asfaltgranulaat wordt als homogeen beschouwd, als de standaardafwijkingen
berekend over de resultaten van de vijf monsters voldoen aan de in tabel 81.2.14
genoemde eisen.
07 Als een standaardafwijking als bedoeld in het vorige lid, groter is dan aangegeven in
tabel 81.2.14, moet het asfaltgranulaat als niet-homogeen worden beschouwd. Het
asfaltgranulaat moet dan worden gehomogeniseerd waarna de hiervoor beschreven
onderzoeksprocedure moet worden herhaald.
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Tabel 81.2.14 Homogeniteit van asfaltgranulaat
maximum standaardafwijking voor vijf monsters bij
hergebruikpercentage asfaltgranulaat
≤ 30
30-50
> 50
korrelverdeling (%):
door zeef 11,2 mm (zie opmerking 1)
door zeef 5,6 mm (zie opmerking 2)
door zeef 2 mm
door zeef 0,063 mm

6,5
5,5
4,5
1,2

bindmiddelgehalte (%)
(in 100% toeslagmateriaal)
0,5
Penetratie
5 (0,1 mm)
Opmerking 1: Alleen voor deklagen van asfaltbeton.
Opmerking 2: Alleen voor tussenlagen en deklagen van asfaltbeton.

81.27

Meet- en verrekenmethoden

81.27.01

Meten van de stroefheid

6,0
5,0
4,0
1,0

5,5
4,5
3,5
0,8

0,4
4 (0,1 mm)

0,3
3 (0,1 mm)

01 De stroefheid is gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt (proef 72).
02 De controle van de stroefheid van rijstroken geschiedt per rijstrook. Ten behoeve van
de metingen verdeelt de directie de verharding in meetvakken van 100 m rijstrook.
81.27.02

Meten van de vlakheid in dwarsrichting
01 De vlakheid in dwarsrichting van de bovenlaag wordt gemeten met een mal, een rei
of een rolrei van 3 m lengte.
02 De meting van de vlakheid in dwarsrichting geschiedt loodrecht op de rijrichting en
over de gehele verhardingsbreedte.

81.27.03

Meten van de vlakheid in langsrichting
01 De vlakheid in langsrichting (proef 71) wordt uitgedrukt in de viagraaf C5-waarde en
de rolrei-afwijking.
De vlakheid bij een dwarsnaad wordt gemeten met een rei of rolrei.
02 De controle van de vlakheid in langsrichting van rijstroken geschiedt per rijstrook.
Ten behoeve van de meting met de viagraaf wordt de verharding in meetvakken van
100 m rijstrook verdeeld.
Bij meting met een rolrei wordt de verharding verdeeld in meetvakken van 100 m
rijstrook en ten hoogste één meetvak per rijstrook met een lengte kleiner dan 100 m,
doch groter dan 50 m.
De indeling in meetvakken geschiedt door de directie, rekening houdend met
eventuele onvlakheden die door de voorgeschreven constructie worden veroorzaakt.
03 De vlakheid in langsrichting op een kruispunt, met inbegrip van weggedeelten tot 20
m buiten de begrenzingen van het kruispunt, wordt niet gemeten.
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04 De vlakheid in langsrichting van de verharding wordt met een rolrei van 3 m lengte
gemeten in horizontale bogen met een straal kleiner dan 200 m, in verticale bogen
met een straal kleiner dan 10.000 m en in weggedeelten korter dan 300 m.
81.27.04

Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: laagdikte asfaltbeton voor een
onderlaag
01 Als in het bestek voor het aanbrengen van een verhardingslaag bestaande uit twee of
meer lagen asfaltbeton voor een onderlaag slechts de totale dikte van deze
verhardingslaag is voorgeschreven, bepaalt de aannemer voor aanvang van het
aanbrengen van het asfaltbeton voor een onderlaag de dikte van elke afzonderlijke
laag.
02 Een volgens het vorige lid bepaalde laagdikte is van toepassing voor aaneengesloten
verhardingsoppervlakken die binnen de grenzen van een bestekspost vallen. Deze
dikte dient als gegeven voor de berekening overeenkomstig artikel 81.27.05.
03 De in lid 01 bedoelde afzonderlijke laagdikten worden aan de directie meegedeeld en
schriftelijk in mm vastgelegd onder vermelding van het desbetreffende
bestekspostnummer en de plaats van verwerking.
04 Wijziging van de volgens het vorige lid vastgelegde laagdikte geschiedt in overleg
met de directie waarbij wordt gehandeld overeenkomstig de voorgaande leden.

81.27.05

Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt
01 De aangebrachte hoeveelheden asfalt, behoudens die voor profileerlagen,
profileerdeklagen en uitvullingen, worden bepaald aan de hand van opmeting en
weging.
De aangebrachte hoeveelheden voor profileerlagen, profileerdeklagen en
uitvullingen, worden bepaald aan de hand van weging.
Daartoe elk vervoermiddel per vracht asfalt zowel voor als na het laden wegen
overeenkomstig het weegproces (bijlage 81.2.1).
De berekening van de hoeveelheden geschiedt aan de hand van de aan de directie te
verstrekken weegbonnen. De weegbon moet de gegevens te bevatten overeenkomstig
het weegproces (bijlage 81.2.1).
Desgevraagd verstrekt de aannemer de voornoemde weegbonnen aan de directie
voordat het asfalt wordt verwerkt.
02 De directie is bevoegd om controlewegingen uit te voeren. Hiertoe stelt de aannemer
het vervoermiddel, direct na weging, op de desbetreffende weegbrug bij de
asfaltinstallatie ter beschikking.
Als uit de controleweging, direct na weging, een verschil ten nadele van de
opdrachtgever blijkt van meer dan 60 kg ten opzichte van de door de aannemer
verrichte weging, kan per geval een korting van € 450,-- worden toegepast.
03 De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm een
opgave van de op die dag verwerkte hoeveelheden asfalt (in kg), ingedeeld naar laag,
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naar plaats van verwerking en naar asfaltmengsel onderscheiden naar soort en type.
Als per plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een
hoeveelheid asfalt overblijft (resthoeveelheid), is het toegestaan deze hoeveelheid
zonder terugweging te verwerken op de eerstvolgende plaats van verwerking.
De op de voorgaande plaats van verwerking aangebrachte hoeveelheid wordt bepaald
door meting en berekening overeenkomstig het bepaalde in lid 05 van dit artikel.
De resthoeveelheid wordt bepaald door de hiervoor genoemde hoeveelheid in
mindering te brengen op de hoeveelheid asfalt aangegeven op de desbetreffende
weegbon.
Als de resthoeveelheid niet in het werk wordt gebracht, wordt de aangebrachte
hoeveelheid van de desbetreffende vracht asfalt eveneens bepaald door meting en
berekening overeenkomstig het bepaalde in lid 05 van dit artikel.
04 In de aan te brengen verhardingen de volgende hoeveelheden asfalt verwerken:
- 25,0 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van asfaltbeton en van
steenmastiekasfalt.
- 21,5 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van zeer open asfaltbeton;
- 20,5 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van de bovenste laag van
tweelaags zeer open asfaltbeton;
- 19,0 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van de onderste laag van
tweelaags zeer open asfaltbeton.
05 De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de
door opmeting bepaalde oppervlakten (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven
profiel waarover de verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn
aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens
daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op basis van de in het bestek vermelde
laagdikte en de in het vorige lid genoemde hoeveelheden vermelden. De totale
oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en per
asfaltmengsel onderscheiden naar soort en type.
06 De in de leden 03 en 05 genoemde opgaven in staatvorm moeten door of namens de
aannemer worden ondertekend. De directie tekent de staten voor ontvangst.
07 Als bij de beëindiging van de verwerking van asfalt, zoals vermeld in artikel
81.22.07, asfalt zonder asfaltgranulaat wordt verwerkt, vindt verrekening plaats
overeenkomstig asfalt met asfaltgranulaat.
81.27.06

Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
01 Een per laag, per plaats van verwerking en per asfaltmengsel onderscheiden naar
soort en type, verwerkte hoeveelheid wordt per werkdag verrekend op basis van
weging volgens artikel 81.27.05 de leden 01 en 03.
Als de hoeveelheid bepaald door opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05, kleiner is
dan die bepaald door weging, wordt de hoeveelheid volgens opmeting verrekend.
02 Als in afwijking van het bepaalde in lid 01 de hoeveelheid verwerkt asfalt bepaald
door weging verrekend wordt tot ten hoogste 110% van de hoeveelheid bepaald door
opmeting, is dit in het bestek vermeld.
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03 De voor verrekening in aanmerking komende hoeveelheid aan profileer(dek)lagen of
uitvullingen wordt afzonderlijk per asfaltmengsel onderscheiden naar soort en type,
door weging volgens artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 vastgesteld.
81.27.07

Meten van de geluidsreductie van een dunne geluidreducerende deklaag
01 De geluidsreductie wordt gemeten door door middel van CPX-metingen (ISO/CD
11819-2 d.d. 23 maart 2011 en Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van bandwegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity-meetaanhanger, CROW)).
02 De aannemer beoordeelt of het wegdek moet worden gereinigd, voordat de metingen
worden uitgevoerd. Als de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het reinigen van
het wegdek geschiedt verrekening hiervan als meer werk.
03 Éénmalig wordt per werk en per type dunne geluidreducerende deklaag een SPBmeting (NEN-EN-ISO 11819-1:2001) uitgevoerd. De SPB-meting wordt uitgevoerd
ter ijking van de dynamische meting volgens de CPX-meting (Close Proximitymeetaanhanger, CROW). De meetresultaten worden op één tiende dB(A) nauwkeurig
gerapporteerd.
04 Voor de CPX-meting (Close Proximity-meetaanhanger, CROW) wordt het te meten
wegdek per rijrichting opgedeeld in meetvakken van 100 m. Alle rijstroken worden
gemeten. Het gemiddelde geluidniveau is maatgevend voor het meetvak. Per gemeten
meetvak vindt toetsing plaats aan de in het bestek vermelde geluideisen.
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Tabel 81.2.12 - Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
artikel in
NEN-EN
13043
4.2
4.3.2
4.3.2
4.4
4.6.1

eigenschap

steenslag 1

steenslag 2

steenslag 3

grind

korrelgroep
4.2 van NEN 6240
korrelverdeling
4.3.2 van NEN 6240
korrelverdeling, grenzen en toleranties
4.3.2 van NEN 6240
gehalte zeer fijn materiaal (aanhangend stof)
4.4 van NEN 6240
korrelvorm
D ≤ 8 mm
FI30
FI25
FI30
vlakheidsindex FI
D > 8 mm
FI20
FI20
FI20
4.6.2
percentage gebroken oppervlak
C95/1
C100/0
CNR
5.2
weerstand tegen verbrijzeling Los Angeles-coëfficiënt LA
LA25
LA20
LA15
LA30
5.4.1
dichtheid (opmerking 2)
DV
5.4.2
waterabsorptie
DV
5.6
grof toeslagmateriaal
wegen waarop een maximum
voor deklagen en
snelheid geldt van 30 km/u en
PSVverklaard PSV
PSVverklaard PSV
verklaard
tijdelijke deklagen
wegen gesloten voor
≥ 48
NR
≥
53
≥ 58
weerstand tegen
motorvoertuigen
polijsting PSV
overige wegen
5.9
affiniteit van grof toeslagmateriaal voor bitumineuze
DV
bindmiddelen
6.2
petrografische beschrijving
DV
6.3
grove lichtgewicht verontreinigingen
mLPC0,1
7.3.1
waterabsorptie (vorst/dooi controleproef ) (opmerking 3)
WA241
7.3.2
bestandheid tegen vorst/dooi
F2
7.5
bestandheid tegen thermische schok (hitte)
DV
DV:
Declared Value; door de producent op te geven waarde.
NR:
No Requirement; in Nederland wordt hiervoor geen eis gesteld.
Opmerking 1: Steenslag 3 is alleen bedoeld voor toepassing in asfaltdeklagen onder zeer hoge verkeersintensiteiten.
Opmerking 2: Het verschil in dichtheid met de op de prestatieverklaring vermelde dichtheid ρa (apparent density), bepaald
volgens artikel 8 van NEN-EN 1097-6, mag ten hoogste 30 kg/m3 zijn.
Opmerking 3: Als de waterabsorptie voldoet aan categorie WA241 geldt voor de bestandheid vorst/dooi geen eis (NR).
Toelichting op de nieuwe versie van tabel 81.2.12
Deze versie van tabel 81.2.12 is van toepassing, zodra NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en NEN 6240:2005/A1:2006 zijn
vervangen door een nieuwe versie. In de voettekst van de tabel is de verwijzing naar de CE-markering gewijzigd in een
verwijzing naar de prestatieverklaring.
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Tabel 81.2.13 - Eigenschappen van fijn toeslagmateriaal
artikel in
NEN-EN 13043
4.2
4.3.3

eigenschap

natuurlijk zand

brekerzand

grindzand

korrelgroep
0/2
DV
korrelverdeling
4.3.3 van NEN 6240
- categorie
GF85
GF85
GA85
- tolerantie korrelverdeling
GTC10
gehalte zeer fijn materiaal ≤ 63 μm
f3
f10
4.5
kwaliteit zeer fijn materiaal
DV
4.6.3
hoekigheid van fijn toeslagmateriaal
EcsNR
Ecs35
EcsNR
5.4.1
dichtheid
DV
5.4.2
waterabsorptie
DV
6.2
petrografische beschrijving
DV
7.3.1
waterabsorptie (vorst/dooi controleproef)
WA241
7.3.2
bestandheid tegen vorst/dooi
F2
7.5
bestandheid tegen thermische schok (hitte)
DV
DV:
Declared Value; door de producent op te geven waarde.
NR:
No Requirement; in Nederland wordt hiervoor geen eis gesteld.
Opmerking 1: Bij ‘all-in’-toeslagmateriaal geldt de tolerantie korrelverdeling alleen voor toeslagmateriaal met D ≤ 8 mm.
Opmerking 2: De eis aan de hoekigheid van fijn toeslagmateriaal geldt niet voor asfaltbeton.
Opmerking 3: De eis aan de waterabsorptie geldt niet voor natuurlijk zand.
Opmerking 4: De eis aan de bestandheid tegen vorst/dooi geldt niet voor natuurlijk zand.
Opmerking 5: Als de waterabsorptie voldoet aan categorie WA241, geldt voor de bestandheid vorst/dooi geen eis (NR).
Toelichting op deze versie van tabel 81.2.13
Deze versie van tabel 81.2.13 is van toepassing, zodra NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en NEN 6240:2005/A1:2006 zijn
vervangen door een nieuwe versie.
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Tabel 81.2.15
Relatie categorie-indeling vrachtauto-intensiteit, toepassingsgebied en mengseleigenschappen
categorie
vrachtautointensiteit

vrachtautointensiteit (VA)

IB

VA > 250
en
v ≤ 15 km/uur

A
B

VA ≤ 50
50 < VA ≤ 2500

indicatie toepassingsgebied
wegtype-indeling volgens
CROW-publicatie ‘Wegbeheer’
intensief belaste verharding voor
locaties
met langzaam rijdend
(bij een rijsnelheid ≤ 15 km/uur)
en stilstaand zwaar verkeer
fietspad/woonerf
wegbuurtontsluitingsweg / wijkstraat /
wijkontsluitingsweg/ auto(snel)weg /
provinciale weg

categorie-indeling
mengseleigenschappen:
onderlaag

tussenlaag

deklaag

TL-IB
OL-IB

TDL-IB

DL-IB

TLZ-IB
OL-A

TL-A

DL-A

TL-B
OL-B

TDL-B

DL-B

TLZ-B
TL-C

C

VA > 2500

auto(snel)weg/
provinciale weg

OL-C

TDL-C

DL-C

TLZ-C

DL
OL
TL
TDL
TLZ
deklaag.
VA

= Categorie eigenschappen voor een asfaltbetonmengsel voor deklagen.
= Categorie eigenschappen voor een asfaltbetonmengsel voor onderlagen.
= Categorie eigenschappen voor een asfaltbetonmengsel voor tussenlagen.
= Categorie eigenschappen voor een asfaltbetonmengsel voor tussenlagen toegepast als tijdelijke deklaag.
= Categorie eigenschappen voor een asfaltbetonmengsel voor tussenlagen onder een zeer open asfaltbeton
= Vrachtauto-intensiteit in aantal vrachtauto’s per etmaal per richting.

Nota bene:
De in tabel 81.2.15 gegeven relaties zijn gebaseerd op de toepassing van de asfaltmengsels zoals deze volgens de
Standaard RAW Bepalingen 2005 (versie oktober 2005) werden voorgeschreven in standaard constructies met standaard
laagdikten. Bij het ontwerpen van asfaltconstructies voor bijzondere toepassingen kunnen eigenschappen van de toe te
passen asfaltmengsels voorgeschreven worden die zijn afgeleid uit de ontwerpberekeningen.
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Bijlagen
BIJLAGE 81.2.1 - WEEGPROCEDURE ASFALT
1

De weegbrug moet zijn voorzien van een ijkingszegel dan wel een kalibratiecertificaat. In het
laatste geval moet het kalibratiecertificaat zijn afgegeven door een instelling, die daartoe
geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie)
en mag het niet ouder zijn dan twee jaar. De weegbrug moet zijn toegelaten voor een
afdrukeenheid van 20 kg of kleiner.
De weegbrug moet zijn voorzien van een automatische nulstelinrichting.

2

De weegcapaciteit en de afmeting van de bij de asfaltinstallatie aanwezige weegbrug(gen) moeten
zodanig zijn dat het vervoermiddel in één keer op de weegbrug kan worden gewogen.
Afzonderlijke weging van voor- en achteras van het vervoermiddel is niet toegestaan.
Als bij de installatie meer dan één weegbrug aanwezig is, moet op de weegbonnen automatisch
worden aangegeven van welke weegbrug het weegresultaat afkomstig is.
Elk vervoermiddel per vracht asfalt zowel voor als na het laden wegen. Op de weegbonnen het
tarra- en brutoweegresultaat, de datum en het tijdstip van de weging afdrukken.
Daarnaast op de weegbonnen het nettoweegresultaat, het kenteken van het vervoermiddel, de soort,
het type en de mengselcode asfalt en de plaats van bestemming (bestek) vermelden alsmede een
volgnummer.
Als op de weegbonnen tevens een weegresultaat afkomstig uit het elektronisch geheugen wordt
vermeld, dit herkenbaar op de weegbonnen aangeven.
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Modellen
MODEL 81.2.1 - GEGEVENS VAN HET WEEGPROCES
Aannemer:

…………………………………………………………………………………………

Opdrachtgever en besteknummer:
Adres weeglocatie:
Aantal weegbruggen:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
weegbrug 1

weegbrug 2

Fabricaat en typenummer
Mechanisch (M) / Elektronisch (E)
Datum ingebruikname of bouwjaar
Datum laatste wijziging
Datum ingebruikname afdrukapparatuur
Datum laatste wijziging
Datum laatst afgegeven certificaat
Afmeting weegplateau (b x l)
Maximum weegvermogen
Afdrukeenheid
Automatische nulstelinrichting
Bijgevoegde bijlagen:
- afschrift(en) kalibratiecertificaat;
- model weegbon met codeverklaringen.
Naam en handtekening van de persoon die
namens de aannemer bevoegd is de staatvorm,
als bedoeld in de leden 03 en 05 van artikel
81.27.05 van de Standaard RAW Bepalingen
2015, te ondertekenen.

……………….…………………………………..
(naam)
……………….…………………………………...
(handtekening)

Aldus opgemaakt d.d.:

Naam en handtekening aannemer:

………………………………………………

………………………………………………….

Ontvangen directie d.d.:

Naam en handtekening directie:

………………………………………………

………………………………………………….
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RAW-catalogus met bepalingen
Aan de RAW-catalogus met bepalingen is artikel 81.24.12 toegevoegd.
81.24.12

Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie
01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.
02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur ꞌOntwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingenꞌ beschreven procedure. Het CROW-informatieblad
is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW
(www.crow.nl).
DIT ARTIKEL IN DEEL 3 VAN HET RAW-BESTEK OPNEMEN ALS BIJ INSCHRIJVING VARIANTEN OP DE
VOORGESCHREVEN ASFALTCONSTRUCTIE WORDEN TOEGESTAAN.

Toelichting op het nieuwe artikel 81.24.12 van de RAW-catalogus met bepalingen
Als een aannemer een variant op de voorgeschreven asfaltconstructie bij inschrijving mag indienen, dan
zal hij een berekening van zijn constructie moeten indienen, waaruit moet blijken dat zijn variant
gelijkwaardig is aan voorgeschreven asfaltconstructie in het bestek. Het RAW-referentiemengsel geldt
hierbij als uitgangspunt van de in het bestek vermelde asfaltconstructie en dus niet de functionele eisen uit
de klassen van de Standaard.
Verwezen wordt naar het CROW-informatieblad Infrastructuur ‘Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen’. Veel wegbeheerders zijn huiverig in het toestaan van alternatieven omdat
deze alleen gemotiveerd kunnen worden afgewezen. Dit is vaak lastig, omdat duidelijke regels voor het
toetsen van alternatieven ontbreken. Door de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 473 ‘Ontwerpen
met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen’ beschreven eenduidige procedure voor het
indienen van een variant op de voorgeschreven asfaltconstructie wordt dit ondervangen en vormt het
toetsen van de variant geen probleem meer. Met de beschreven procedure krijgt de opdrachtgever ook
zekerheid dat hij krijgt wat in het bestek wordt voorgeschreven. Door alle ontwikkelingen op het gebied
van asfaltmengsels kan het toestaan van varianten in de praktijk leiden tot dunnere, goedkopere en
duurzamere (in het kader van milieu) asfaltconstructies.
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Bijlage 1 van de Standaard RAW Bepalingen –
Proef 61 Volumetrisch ontwerp van steenmastiekasfalt
Benodigdheden
Gyrator;
Gyratormallen met een inwendige diameter van 100 mm;
Manchetten met een diameter van 100 mm t.b.v. vormvastheid proefstukken;
Witte medicinale olie met bij kamertemperatuur nagenoeg dezelfde viscositeit als bitumen 70/100
bij kamertemperatuur;
Excel spreadsheet CROW-rapport D09-02 (zie toelichting 1).
Uitvoering
1. Bepaal de dichtheid van het toe te passen grof en fijn toeslagmateriaal volgens NEN-EN 10976 en vulstof volgens NEN-EN 1097-7. Bepaal de dichtheid van het toe te passen bitumen.
2. Bereken de gewenste mengselsamenstelling en de bijbehorende samenstelling van een
steenmengsel 2/D op basis van de te gebruiken korrelgroepen groftoeslagmateriaal, waarbij D
de bovenmaat van het toeslagmateriaal in het mengsel, in millimeters (mm) is.
3. Bepaal de holle ruimte van het steenskelet (HRS) als volgt:
a. Weeg drie monsters van 1100 gram van de fractioneel samengestelde steenfractie af;
b. Voeg 1,5 % (m/m) medicinale witte olie toe en meng gedurende 60 seconden met de hand;
c. Verdicht elk monster met de gyrator bij kamertemperatuur met 300 omwentelingen bij de
volgende condities:
- verticale druk op het proefstuk: 600 kPa ± 10 kPa;
- interne gyratorgyratorhoek: 0,82° ± 0,02°;
- aantal omwentelingen per minuut: 30 ± 2;
- interne diameter mal: 100 ± 1 mm;
d. Bepaal van elk monster het volume van de steenfractie (Vs) in de verdichtingsvorm;
e. Bereken de gemiddelde holle ruimte in het steenskelet (zie toelichting 1) als:
HRS = (ρst – ρsteenskelet)/ρst . 100%
waarin:
HRS
= volumedeel holle ruimte in optimaal verdicht steenskelet (%V/V);
ρst
= dichtheid van de stenen (g/cm3);
ρsteenskelet = dichtheid steenskelet (kg/m3), bepaald door de massa van de steenfractie in
verdichtingsvorm te delen door het volume van de steenfractie Vs in
verdichtingsvorm.
4.
5.

6.

Bepaal de shiftfactor (zie toelichting 2).
Ontwerp een asfaltmengsel met een theoretische holle ruimte die gelijk is aan de ontwerp holle
ruimte van het mengsel + de shiftfactor.
Gebruik daarbij het ongecorrigeerde bindmiddelpercentage (bitumen en afdruipremmende
stof).
Bereken de totale massa aan vulstof;
Bereken de totale massa aan zand;
Bereken de totale massa aan steen. Voor de verhouding zand : vulstof wordt 64 : 36
gehanteerd als berekend gemiddelde van alle soorten en typen steenmastiekasfalt.
Bereken de gewogen dichtheid van het mineraal aggregaat (proef 91).
Corrigeer het bindmiddelgehalte op basis van de dichtheid mineraal aggregaat (proef 91);
Bereken opnieuw de samengestelde dichtheid van het mengsel.
Ontwerp opnieuw een asfaltmengsel met een theoretische holle ruimte die gelijk is aan de
ontwerp holle ruimte van het mengsel + de shiftfactor.
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Gebruik daarbij het gecorrigeerde bindmiddelpercentage (bitumen en afdruipremmende stof)
en de opnieuw berekende samengestelde dichtheid van het mengsel.
Bereken opnieuw de totale massa aan vulstof;
Bereken opnieuw de totale massa aan zand;
Bereken opnieuw de totale massa aan steen.
Voor de verhouding zand : vulstof wordt 64 : 36 gehanteerd als berekend gemiddelde van alle
soorten en typen steenmastiekasfalt.
Bereken de percentages op zeef 2 mm en op zeef 63 µm.
7. Bereken een eerste kandidaat SMA-mengsel met:
a. De gegevens uit stap 6;
b. de korrelverdelingen van alle bouwstoffen;
c. de verhouding van de toe te voegen steenslagsoorten (productiematen);
d. de verhouding van de toe te voegen zandsoorten: natuurlijk zand : brekerzand.
Bereken de dichtheid van het mengsel.
8. Bereken een tweede kandidaat SMA-mengsel met een percentage steenslag > 2 mm ten
opzichte van het eerste kandidaat SMA-mengsel verminderd met 2,5 % steenslag;
Bereken de dichtheid van het mengsel;
Bereken een derde kandidaat SMA-mengsel met een percentage steenslag > 2 mm ten
opzichte van het eerste kandidaat SMA-mengsel vermeerderd met 2,5 % steenslag;
Bereken de dichtheid van het mengsel.
9. Vervaardig drie gyratortabletten van het eerste kandidaat SMA-mengsel voor het bepalen van
het afslagmoment (proef 62 punt 3.2).
10. Vervaardig van elk kandidaat SMA-mengsel vier gyratortabletten met het in stap 9 bepaalde
aantal gyraties bij de volgende condities:
verticale druk op het proefstuk: 600 kPa ± 10 kPa;
interne gyratorgyratorhoek: 0,82° ± 0,02°;
aantal omwentelingen per minuut: 30 ± 2;
interne diameter mal: 100 ± 1 mm;
hoogte proefstuk: 77 ± 3 mm.
Bepaal de gemiddelde holle ruimte per kandidaat SMA-mengsel door middel van onder en
boven water wegen volgens NEN-EN 12697-6, procedure B.
11. Bepaal grafisch door middel van lineaire interpolatie het in te wegen steenpercentage van het
gewenste SMA-mengsel bij de ontwerp holle ruimte.
12. Onderzoek de volgens bovenstaande procedure bepaalde mengselsamenstelling
overeenkomstig proef 62 Typeonderzoek van asfalt.
Toelichting bij proef 61:
1. De procedure in de stappen 1 t/m 8 is uitvoerig beschreven in CROW-rapport D09-02 ‘Richtlijn
volumetrisch ontwerp steenmastiekasfalt’
2. Met de in het rapport D09-02 opgenomen spreadsheet kan de toe te passen shift-factor in eerste instantie
worden bepaald. Deze kan vervolgens op basis van voortschrijdend eigen onderzoek worden bijgesteld.
3. Totdat voldoende ervaring is opgedaan, kan een controleonderzoek worden gedaan door Marshallproefstukken te maken en die te toetsen aan de ontwerp holle ruimte.
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Proef 62 Typeonderzoek van asfalt
Het typeonderzoek van asfaltmengsels als bedoeld in NEN-EN 13108-20 binnen een termijn van
90 dagen uitvoeren, met inachtneming van het navolgende.
1

Verandering in toeslagmaterialen
In aanvulling op het bepaalde in NEN 13108-20 moet een nieuw typeonderzoek worden
uitgevoerd als de omstandigheden als genoemd in onderdeel 4.2.2 van NEN-EN 13108-20
zich voordoen, met dien verstande dat:
a. voor grof toeslagmateriaal onder een verandering in petrografisch type wordt verstaan een
wijziging in de gegevens als bedoeld in onderdeel 8 van NEN-EN 932-3;
b. voor fijn toeslagmateriaal onder een verandering van bron voor natuurlijk zand wordt
verstaan een verandering van winplaats anders dan een winplaats in Nederland;
c. van fijn toeslagmateriaal in het asfalt van de fractie 2 mm - 63 μm elk der fracties 2 mm 500 μm, 500 - 180 μm en 180 - 63 μm (NEN-EN 933-1) ten hoogste 10,0% mag afwijken
van diezelfde fracties in de opgegeven in te wegen doelsamenstelling;
d. voor fabrieksmatig bereide vulstof onder een verandering van mineralogisch type wordt
verstaan een wijziging van het merk vulstof of een wijziging in de grondstoffen van een
merk waarbij:
1. de eigenschappen van de vulstof (zie toelichting 1):
 bitumengetal: de bandbreedte van het bitumengetal meer dan twee punten verschoven is
ten opzichte van de bandbreedte van de vulstof gebruikt bij het typeonderzoek;
 holle ruimte: de bandbreedte van de holle ruimte meer dan 2,0 % (V/V) verschoven is
ten opzichte van de bandbreedte van de vulstof gebruikt bij het typeonderzoek;
3
 dichtheid: de bandbreedte van de dichtheid meer verschoven is dan 0,1 Mg/m van de
dichtheid van de vulstof gebruikt bij het typeonderzoek;
 het calciumhydroxidegehalte is meer dan 10% hoger dan het calciumhydroxidegehalte
van de vulstof gebruikt bij het typeonderzoek.
2. de verschuiving (absoluut) in één afzonderlijke grenswaarde of meer afzonderlijke
grenswaarden per grondstof meer dan 20% bedraagt en de som van de absolute waarden
van de verschuivingen van alle afzonderlijke grenswaarden meer dan 40% bedraagt, tenzij
gelijkwaardigheid in zijn toepassing is aangetoond.
Bovendien moet een nieuw typeonderzoek worden uitgevoerd als:
1. de samenstelling van het toe te passen asfaltgranulaat, overeenkomstig artikel 81.26.10 lid
05 van deze Standaard, als niet homogeen wordt beschouwd;
2. het percentage toe te voegen asfaltgranulaat verandert, met dien verstande dat onder een
verandering wordt verstaan:
- voor deklagen: het toevoegen van meer dan het opgegeven percentage, dan wel het
toevoegen van 10% (m/m) minder dan het opgegeven percentage asfaltgranulaat;
- voor onder- en tussenlagen: het toevoegen van meer dan het opgegeven percentage, dan
wel het toevoegen van 25% (m/m) minder dan het opgegeven percentage asfaltgranulaat.

2

Te bepalen eigenschappen

2.1 Asfaltbeton
Bij het typeonderzoek voor asfaltbeton overeenkomstig NEN-EN 13108-1 moeten,
overeenkomstig NEN-EN 13108-20, bijlage B, tabel B.1, de volgende eigenschappen worden
bepaald:
- holle ruimte overeenkomstig NEN-EN 12697-8;
- watergevoeligheid overeenkomstig NEN-EN 12697-12;
- stijfheid overeenkomstig NEN-EN 12697-26;
- weerstand tegen permanente vervorming overeenkomstig NEN-EN 12697-25;
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- weerstand tegen vermoeiing overeenkomstig NEN-EN 12697-24.
2.2 Steenmastiekasfalt
Bij het typeonderzoek voor steenmastiekasfalt overeenkomstig NEN-EN 13108-5 moeten,
overeenkomstig NEN-EN 13108-20, bijlage B tabel B.5, de volgende eigenschappen worden
bepaald:
- holle ruimte overeenkomstig NEN-EN 12697-8;
- watergevoeligheid overeenkomstig NEN-EN 12697-12.
2.3 Zeer open asfaltbeton
Bij het typeonderzoek voor zeer open asfaltbeton overeenkomstig NEN-EN 13108-7 moeten,
overeenkomstig NEN-EN 13108-20 Bijlage B tabel B.7, de volgende eigenschappen worden
bepaald:
holle ruimte overeenkomstig NEN-EN 12697-8;
watergevoeligheid overeenkomstig NEN-EN 12697-12.
2.4 Samenstelling mengsel ten behoeve van de referentiesamenstelling
Bij het typeonderzoek van het mengsel met de ‘in te wegen doelsamenstelling’ een
gyratortablet die voldoet aan de voorwaarden voor de bepaling van de watergevoeligheid
extraheren. De gevonden samenstelling na extractie vastleggen in het verkort verslag van het
typeonderzoek, ten behoeve van de bepaling van de referentiesamenstelling door de aannemer.
3

Proefstukvervaardiging

3.1 Randvoorwaarden
Proefstukken ten behoeve van het typeonderzoek vervaardigen in het laboratorium
overeenkomstig onderdeel 6.5.2 van NEN-EN 13108-20.
Het asfalt ten behoeve van proefstukken mengen overeenkomstig NEN-EN 12697-35.
De proefstukken voor het bepalen van de holle ruimte, watergevoeligheid en weerstand tegen
permanente vervorming (triaxiaalproef) verdichten met behulp van een gyrator
overeenkomstig NEN-EN 12697-31.
De gyrator moet zijn gekalibreerd volgens bijlage C van NEN-EN 12697-31.
De tabletten met een gyrator verdichten onder de volgende condities:
- verticale druk op proefstuk: 600 ± 10 kPa;
- aantal omwentelingen per minuut: 30 ± 2;
- interne gyratorhoek: 0,82 ± 0,02°;
- interne diameter mal: 100 ± 1 mm, respectievelijk 150 mm ± 1 mm
De hoogte van het gyratortablet is afhankelijk van de diameter van de mal.
Gyratortabletten met een diameter van:
- 150 mm moeten een hoogte hebben van 115 ± 3 mm;
- 100 mm moeten een hoogte hebben van 77 mm ± 3 mm.
Bij de proefstukvervaardiging wordt in afwijking van het bepaalde in bijlage C van NEN-EN
13108-20 gestuurd op dichtheid en niet op het aantal gyratoromwentelingen N.
Bij het verdichten met de gyrator de procedure onder 3.2 volgen.
Gyratortabletten mogen na vervaardiging ten hoogste 1 week bij temperaturen ≥ 5 °C en ≤ 25
°C worden bewaard.
Als deze langer bewaard moeten worden, deze opslaan bij 5 tot 15 °C gedurende een periode
van ten hoogste 8 weken na vervaardiging.
De proefstukken moeten op dezelfde datum worden vervaardigd en de beproeving moet op
dezelfde datum worden uitgevoerd.
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Als de gyratortabletten voor de bepaling van de watergevoeligheid of de weerstand tegen
permanente vervorming worden bewerkt tot proefstuk, deze na bewerking tot proefstuk
opslaan bij temperaturen van 5 tot 15 °C gedurende ten minste 14 dagen en ten hoogste 8
weken.
De tijdsduur voor de conditionering van proefstukken op beproevingstemperatuur bedraagt ten
minste 4 uur.
De proefstukken voor de bepaling van de holle ruimte moeten een hoogte hebben van 60 ± 3
mm.
De proefstukken worden verkregen door van een gyratortablet gelijke delen van de boven- en
onderzijde af te zagen.
Voor asfaltmengsels met D > 16 mm gyratortabletten met een diameter van 150 mm ± 1 mm
en een hoogte van 115 mm ± 3 mm gebruiken.
Voor asfaltmengsels met D ≤ 16 mm gyratortabletten met een diameter van 100 mm ± 1 mm
en een hoogte van 77 mm ± 3 mm gebruiken.
De proefstukken voor de bepaling van de watergevoeligheid moeten een hoogte hebben van
50 ± 2 mm.
De proefstukken worden verkregen door van een gyratortablet gelijke delen van de boven- en
onderzijde af te zagen.
Voor asfaltmengsels met D > 16 mm gyratortabletten met een diameter van 150 mm ± 1 mm
en een hoogte van 115 mm ± 3 mm gebruiken.
Voor asfaltmengsels met D ≤ 16 mm gyratortabletten met een diameter van 100 mm ± 1 mm
en een hoogte van 77 mm ± 3 mm gebruiken.
De proefstukken voor de bepaling van de weerstand tegen permanente vervorming moeten een
hoogte hebben van 77 ± 3 mm.
De proefstukken worden verkregen door van een gyratortablet gelijke delen van de boven- en
de onderzijde af te zagen.
Voor asfaltmengsels met D > 16 mm gyratortabletten met een hoogte van 80 ± 3 mm (zie
onderdeel 5.3.3 van NEN-EN 12697-25) gebruiken.
Voor asfaltmengsels met D ≤ 16 mm gyratortabletten met een hoogte van 60 ± 3 mm (zie
onderdeel 5.3.3 van NEN-EN 12697-25) gebruiken.
De proefstukken voor het bepalen van de stijfheid en weerstand tegen vermoeiing van een
asfaltmengsel worden verkregen door deze uit proefplaten te zagen.
De proefplaten vervaardigen overeenkomstig NEN-EN 12697-33.
De dikte van een proefplaat moet overeenkomstig NEN-EN 12697-24, B.3.2.1, ten minste 70
mm (balkhoogte + 20 mm (overeenkomstig NEN-EN 12697-24, D.3.2)) zijn.
In afwijking van het bepaalde in NEN-EN 12697-24 mogen proefplaten na vervaardiging ten
hoogste één week worden bewaard bij temperaturen ≥ 5 °C en ≤ 25 °C.
Als de proefplaten langer moeten worden bewaard, dan deze opslaan bij 5 tot 15 °C gedurende
een periode van ten hoogste 8 weken na vervaardiging.
De afmetingen van een proefstuk voor het bepalen van de stijfheid en de weerstand tegen
vermoeiing zijn als volgt: breedte B: 50 mm ± 1 mm, hoogte H: 50 mm ± 1 mm, lengte Ltot:
450 mm ± 1 mm.
De te beproeven proefstukken uit de proefplaat hebben de streefdichtheid ± 30 kg/m3.
Na bewerking tot proefstuk deze opslaan bij temperaturen van 5 tot 15 °C gedurende ten
minste 14 dagen en ten hoogste 8 weken. De proefstukken moeten op dezelfde datum worden
vervaardigd. De tijdsduur voor de conditionering van proefstukken op beproevingstemperatuur
bedraagt ten minste 4 uur.
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3.2 Procedure verdichting gyratortabletten
Vervaardig met de gyrator drie gyratortabletten van het gewenste asfaltmengsel. Verdicht
daartoe per tablet de juiste hoeveelheid asfalt met een aantal gyraties dat ruim voldoende is om
een oververdicht mengsel te krijgen (zie toelichting 2).
Leg op basis van de ingewogen hoeveelheid asfalt, de diameter van de gyratorvorm en de
hoogtemeting in de gyrator, het verloop van de dichtheid van de gyratortablet als functie van
het aantal gyraties grafisch vast en bepaal de dichtheid van het oververdichte mengsel (a
kg/m3).
Laat het gyratortablet afkoelen en bepaal de dichtheid proefstuk van het afgekoelde tablet (b
kg/m3) overeenkomstig proef 67.
Verschuif het tijdens het verdichten vastgelegde grafische verloop van de dichtheid van het
gyratortablet parallel zodanig dat deze door de gevonden afgekoelde dichtheid (b kg/m3) gaat.
Leg op deze kromme de streefdichtheid als bedoeld in artikel 81.21.05 lid 01, vast en bepaal
het bijbehorende aantal gyraties (Ni str). Bepaal bij dit aantal gyraties (Ni str) tevens de dichtheid
(ρꞌstr kg/m3) volgens de kromme vastgelegd tijdens de gyratorverdichting van het tablet.
ρꞌstr = ρstr - |b-a| kg/m3.
Bepaal van de drie gevonden waarden voor ρꞌstr het gemiddelde

kg/m3.

Leg, als de gyrator hiertoe geschikt is, bij het verdichten van de tabletten tevens het verloop
van de shear als functie van het aantal gyratoromwentelingen vast en bepaal het aantal
omwentelingen waarbij de maximum shear optreedt en de daarbij bereikte dichtheid (zie
toelichting 3).
Vervaardig de ten behoeve van de bepaling van holle ruimte, verdichtingsgraad,
watergevoeligheid, waterdoorlatendheid en de weerstand tegen permanente vervorming
benodigde gyratortabletten met de dichtheid
kg/m3.
Leg bij de vervaardiging van deze tabletten het aantal benodigde gyratoromwentelingen om de
gewenste dichtheid te bereiken, vast.
Bepaal tevens het gemiddelde van het aantal gyratoromwentelingen van alle vervaardigde
gyratortabletten en leg dit vast.
4

Proefuitvoering

4.1 Korrelverdeling
Voor de bepaling van de korrelverdeling de basis zeefset plus set 1, in overeenstemming met
onderdeel 4.1.2 van NEN-EN 13043 toepassen.
4.2 Holle ruimte
De holle ruimte van het asfaltmengsel, overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 13108-20,
bijlage D.2, bepalen overeenkomstig NEN-EN 12697-8, met dien verstande dat voor de
bepaling van de holle ruimte van het mengsel vier proefstukken worden onderzocht. Het
rekenkundig gemiddelde van de vier resultaten geldt als de holle ruimte van het asfaltmengsel.
In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13108-20 bijlage B voor asfaltbetonmengsels de
onder en bovengrens voor de holle ruimte respectievelijk Vmin en Vmax kiezen rond de bij het
typeonderzoek bepaalde waarde waarbij de range tussen Vmin en Vmax ten hoogte 3% mag zijn.
4.3 Watergevoeligheid
De watergevoeligheid van het asfaltmengsel overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1310820, bijlage D.3, bepalen overeenkomstig NEN-EN 12697-12.
De indirecte treksterkte, overeenkomstig NEN-EN 13108-20, bijlage D.3, bepalen bij een
temperatuur van 15 °C.
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Bij de splijtproef belastingstrips toepassen die voldoen aan de bepalingen gesteld in NEN-EN
12697-23, onderdeel 5.2, tabel 2.
De splijtproef, overeenkomstig onderdeel 8.6 van NEN-EN 12697-12, binnen 1 minuut na
verwijdering van het proefstuk uit waterbad of klimaatkast uitvoeren.
In afwijking van het gestelde in onderdeel 9 van NEN-EN 12697-23, de gemeten indirecte
treksterkte uitdrukken in MPa, afgerond op twee decimalen nauwkeurig.
De maximale kracht P uitdrukken in N.
4.4 Stijfheid
De stijfheid van een asfaltmengsel, overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 13108-20,
bijlage D.8, bepalen met de vierpuntsbuigproef overeenkomstig NEN-EN 12697-26, bijlage B.
De stijfheid meten bij een temperatuur van 20 °C en een belastingsfrequentie van 8 Hz.
De frequency-sweep overeenkomstig onderdeel 5.4 van NEN-EN 12679-26, uitvoeren bij
achtereenvolgens de frequenties 0,1 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30
Hz en 0,1 Hz en rapporteren.
De stijfheid van een asfaltmengsel bepalen aan de hand van ten minste zes prismatische
proefstukken.
Als de stijfheid in combinatie met de weerstand tegen vermoeiing moet worden bepaald, ten
minste 18 prismatische proefstukken onderzoeken.
Van alle proefstukken ook de stijfheid bepalen en rapporteren.
Bij het aanbrengen van de beugels op een proefstuk overeenkomstig NEN-EN 12697-26,
B.2.2, moet A zo dicht mogelijk bij 1/3 van de effectieve lengte L worden gekozen.
Om beschadiging aan het proefstuk ten gevolge van vermoeiing te voorkomen moet, in
tegenstelling tot het bepaalde in onderdeel 6.3.2 van NEN-EN 12697-26, in alle situaties een
rekniveau van ten hoogste 50 µm/m worden toegepast.
De stijfheid van het asfaltmengsel overeenkomstig NEN-EN 12697-26, B 4.2.6, bepalen bij de
100ste lastherhaling.
4.5 Weerstand tegen permanente vervorming (cyclische drukproef)
De weerstand tegen permanente vervorming van een asfaltmengsel overeenkomstig het
bepaalde in NEN-EN 13108-20, bijlage D.7, bepalen overeenkomstig NEN-EN 12697-25,
methode B.
De weerstand tegen permanente vervorming van een asfaltmengsel, overeenkomstig onderdeel
5.3.1 van NEN-EN 12697-25, bepalen aan de hand van ten minste vier proefstukken.
Het toegepaste belastingsignaal moet, in tegenstelling tot het gestelde in NEN-EN 13108-20
tabel D.2, bestaan uit een haversine met een belastingstijd van 0,4 s en een rustperiode van 0,6
s (zie figuur 1).
Asfaltbeton voor deklagen, niet zijnde tijdelijke deklagen, beproeven bij een temperatuur van
50 ± 1 °C (zie NEN-EN 13108-20, tabel D.2).
De continu aanwezige opsluitspanning moet 0,15 MPa bedragen, de amplitude van de axiale
belastingspuls 0,30 MPa (zie NEN-EN 13108-20, tabel D.2) (zie figuur P.62.1).
Asfaltbeton voor onderlagen of tussenlagen, inclusief tijdelijke deklagen beproeven bij een
temperatuur van 40 ± 1 °C (zie NEN-EN 13108-20, tabel D.2).
De continu aanwezige opsluitspanning moet 0,05 MPa bedragen, de amplitude van de axiale
belastingspuls 0,20 MPa (zie NEN-EN 13108-20, tabel D.2) (zie figuur P.62.1).
De verticale verplaatsing van het proefstuk meten op de belastingsplaat (zie NEN-EN 1269725, 5.2.1.5) met ten minste twee en bij voorkeur drie opnemers, die door de apparatuur
gelijktijdig worden uitgelezen.
De cyclische proeven uitvoeren met een wrijvingreducerend systeem tussen de
belastingsplaten en het proefstuk bestaande uit latexmembranen waartussen siliconenvet is
aangebracht (zie onderdeel 5.4.6 van NEN-EN 12697-25).
De axiale indrukking van het proefstuk meten vlak voor de axiale belastingspuls wordt
opgelegd (zie onderdeel 5.5.4.1 van NEN-EN 12697-25).
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Figuur P.62.1: Cyclische drukproef op asfalt overeenkomstig NEN-EN 12697-25, deel B
4.6 Weerstand tegen vermoeiing
De weerstand tegen vermoeiing van een asfaltmengsel overeenkomstig het bepaalde in NENEN 13108-20, bijlage D.9, bepalen met de vierpuntsbuigproef overeenkomstig NEN-EN
12697-24, bijlage D.
De weerstand tegen vermoeiing, overeenkomstig NEN-EN 13108-20, bijlage D.9, meten bij
een temperatuur van 20 °C en een belastingsfrequentie van 30 Hz.
De weerstand tegen vermoeiing van een asfaltmengsel overeenkomstig NEN-EN 12697-24,
D.4.3, bepalen aan de hand van ten minste 18 prismatische proefstukken (ten minste zes
proefstukken bij drie verschillende rekniveaus).
Kies de rekniveaus zodanig dat ε6 kan worden bepaald door interpolatie. Ten minste vier
proefstukken moeten met een aantal aslastherhalingen groter dan 106 te zijn beproefd.
Bij het inklemmen van een proefstuk overeenkomstig NEN-EN 12697-24, D.2.2, moet A zo
dicht mogelijk bij 1/3 van de effectieve lengte L worden gekozen.
5

Rapportage

5.1 In aanvulling op onderdeel 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 met betrekking tot het toegepaste
asfaltgranulaat de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat
vermelden.
5.2. Verkort verslag
Van het type-onderzoek, naast de rapportage overeenkomstig NEN-EN 13108-20, een verkort
verslag maken ten behoeve van de afnemer en de directie.
Het verkort verslag aan de afnemer ter beschikking stellen.
Dit verslag moet ten minste omvatten:
a. de naam van de producent;
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b. de datum van uitgifte van het typeonderzoeksrapport en het nummer van het rapport van
het typeonderzoek;
cl. De aard en eigenschappen van alle hulpstoffen moeten worden opgegeven en
overeenstemmen met de specificaties in onderdeel 4.1 van het betreffende deel uit de NENEN 13108-serie;
d. een verwijzing naar de prestatieverklaring (DoP) van het asfaltmengsel en de datum van
afgifte;
e. een verwijzing naar de prestatieverklaring (DoP) van de bij het typeonderzoek in het
asfaltmengsel verwerkte bouwstoffen die van een CE-markering moeten zijn voorzien.
f. een bewijs van de geschiktheid van alle bouwstoffen die niet van een CE-markering en
prestatieverklaring (DoP) hoeven te zijn voorzien.
g. een vermelding van de soort asfalt, het type asfalt en de mengselidentificatiecode;
h. de eigenschappen van het toegepaste bindmiddel;
i. voor steenmastiekasfalt: het ontwerp holle ruimte percentage;
j. de gewogen dichtheid van de toeslagmaterialen (NEN-EN 13043);
k. de in te wegen doelsamenstelling, rekening houdend met de bitumencorrectie ten gevolge
van de gewogen dichtheid van alle in het mengsel toegepaste toeslagmaterialen;
l. de samenstelling voor het bepalen van de referentiesamenstelling als bedoeld in paragraaf 2
van deze proef;
m. de streefdichtheid als bedoeld in artikel 81.21.05 lid 01;
n. bij mengsels waarin polymeer gemodificeerd bindmiddel wordt toegepast, de merknaam en
het type modificatie van het bindmiddel en het door de bitumenleverancier geadviseerde
oplosmiddel;
o. bij mengsels waarin asfaltgranulaat wordt toegepast:
a. het percentage asfaltgranulaat in het mengsel;
b. van asfaltgranulaat de korrelverdeling (NEN-EN 12697-2), het oplosbaar
bindmiddelgehalte (proef 65.0) en de penetratie (NEN-EN 1426) van het teruggewonnen
bindmiddel (NEN-EN 12697-3) en de standaardafwijking daarin;
c. de gewogen dichtheid volgens NEN-EN 1097-6 en de categorie (Cxx/x) met betrekking
tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043
en NEN 6240 van die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen;
d. het aandeel nevenbestanddelen in het asfaltgranulaat;
e. of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
p. de gemiddelde waarde en de standaardafwijking van de resultaten van de voor het mengsel
relevante proeven, zoals deze staan vermeld in onderdeel 2 van deze proef;
q. de resultaten van de frequency-sweep.
r.. de gegevens om in OIA/CARE berekeningen te kunnen uitvoeren.
Toelichting bij proef 62
1. Een vulstof per soort en producent onder hetzelfde KOMO-certificaatnummer voldoet aan de criteria onder 1d. de
punten 1 en 2.
2. Als richtwaarden voor het bereiken van een oververdicht mengsel kunnen gehanteerd worden:
- 100 omwentelingen voor een continu gegradeerd mengsel;
- 200 omwentelingen voor een steenskeletmengsel zoals steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton.
3. Het vastleggen van de shear tijdens het typeonderzoek is gewenst om informatie te verkrijgen over het benodigde
aantal omwentelingen voor het bereiken van de optimale verdichting.
Op basis van deze gegevens kan in de toekomst een instructie voor dit onderdeel van de proefuitvoering worden
opgesteld.
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Proef 63 Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen van asfalt
Procedure A: het boren van cilinders van asfalt ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek
1. In het boorvak in een dwarsraai cilinders boren met een inwendige diameter van 102 ± 1 mm op
een onderlinge afstand van 1 m hart-op-hart.
De cilinders coderen als 1A, 1B, 2A, 2B enzovoort.
2. Het boren geschiedt tot ten minste 15 mm onder de te onderzoeken laag of lagen van de
verharding en loodrecht op het wegoppervlak.
3. Het tijdstip van boren tijdig aan de directie meedelen.
Desgewenst moet het boren geschieden in tegenwoordigheid van de directie.
4. De geboorde cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken.
Losse onderdelen afzonderlijk merken.
De cilinders onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en aan de directie overhandigen.
Procedure B: het onderzoeken van cilinders van asfalt ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek
1. De cilinders welke afkomstig zijn uit hetzelfde boorvak worden per laag als één monster
beschouwd.
2.` Het onderzoek naar de dikte van de laag of lagen (proef 64) geschiedt per monster en vindt
plaats op twee cilinders.
Het gemiddelde van de twee bepalingen geldt als resultaat van het onderzoek.
3. Na bepaling van de dikte indien nodig de afzonderlijke lagen door zagen scheiden.
4. Het onderzoek naar de verdichtingsgraad (proef 66), de holle ruimte (proef 69), het oplosbaar
bindmiddelgehalte (proef 65.0) en de korrelverdeling (NEN-EN 12697-2) en van asfalt
geschiedt per monster en vindt aanvankelijk plaats door analyse van één van de cilinders van het
monster.
In afwijking van NEN-EN 12697-1, 12697-2, 12697-5 en 12697-6 worden kernen met een
diameter van 102 mm gebruikt.
De uitkomst van de analyse geldt als resultaat van het onderzoek.
Uitsluitend als een resultaat wordt gevonden dat niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt ook
een tweede cilinder van het monster onderzocht en geldt het gemiddelde van beide analyses als
resultaat van het onderzoek van het monster.
5. Per uitvoeringseenheid wordt per eigenschap, het gemiddelde van de afzonderlijke resultaten
van de onderzochte boorvakken, alsmede het aantal resultaten en de standaardafwijking
behorende bij het gemiddelde, berekend en opgegeven.
Proef 64 Laagdiktebepaling verhardingslaag (wegverhardingen)
Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-36, met dien verstande dat de laagdikte wordt bepaald aan
de hand van boorkernen. De as van de boorkern moet loodrecht staan op het verhardingsoppervlak.
In afwijking van het bepaalde in NEN-EN 12697-36 mag deze as ten hoogste 5° afwijken van de
loodlijn op het verhardingsoppervlak.
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Proef 65.0 Bindmiddelgehalte van asfalt
Bij onderzoek ter beslechting van geschillen en ten behoeve van opleveringscontrole moet proef
65.1 worden toegepast.
Bij de uitvoering van proef 65.1 of proef 65.2 als oplosmiddel methyleenchloride
(dichloormethaan) gebruiken.
Proef 65.1 Soxhletextractie (directe methode)
Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-1 methode B.1.3 Soxhletextractie.
Proef 65.2 Decanteerbekercentrifugemethode (verschilmethode)
Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-1, methode B.2.1 Doorloop centrifuge.
Proef 66 Verdichtingsgraad van asfalt
Bepaal voor mengsels van asfaltbeton (AC), mengsels van steenmastiekasfalt (SMA)
respectievelijk mengsels van zeer open asfaltbeton (PA) de dichtheid proefstuk ρproefstuk (proef 67).
Bereken de verdichtingsgraad VG als (ρproefstuk/ρstreefdichtheid) · 100%.
Hierin is ρstreefdichtheid de dichtheid als bedoeld in artikel 81.21.05 lid 01 van deze Standaard.
Proef 67 Dichtheid van het proefstuk van asfalt (dichtheid van het materiaal met ingesloten lucht,
bijvoorbeeld boorkern, gyratortablet of tegel)
Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-6, met dien verstande dat voor:
a. mengsels van asfaltbeton (AC):
- met een ontwerp holle ruimte ≤ 7% de dichtheid proefstuk (ρproefstuk) wordt bepaald in
overeenstemming met EN 12697-6; procedure B, in een verzadigde toestand met droog
oppervlak.
- met een ontwerp holle ruimte > 7% en ≤ 10 % de dichtheid proefstuk (ρproefstuk) wordt bepaald
in overeenstemming met EN 12697-6; procedure C, afgedicht met wax,
- met een ontwerp holle ruimte > 10% de dichtheid proefstuk (ρproefstuk) wordt bepaald in
overeenstemming met EN 12697-6; procedure D, door opmeting.
b. mengsels van steenmastiekasfalt (SMA) de dichtheid proefstuk (ρproefstuk) wordt bepaald in
overeenstemming met EN 12697-6; procedure B, in een verzadigde toestand met droog
oppervlak.
c. mengsels van zeer open asfaltbeton (PA) de dichtheid proefstuk (ρproefstuk) wordt bepaald in
overeenstemming met EN 12697-6; procedure D, door opmeting.
Proef 68 Dichtheid van het mengsel van asfalt (dichtheid van het materiaal zonder ingesloten
lucht

Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-5, met dien verstande dat voor de mengsels van asfaltbeton,
steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton gebruik wordt gemaakt van procedure A in water.
Proef 69 Gehalte aan poriën (holle ruimte) van asfalt
Verwezen wordt naar NEN-EN 12697-8, met dien verstande dat voor mengsels van asfaltbeton
(AC), mengsels van steenmastiekasfalt (SMA) respectievelijk mengsels van zeer open asfaltbeton
(PA), gebruik wordt gemaakt van de dichtheid proefstuk bepaald volgens proef 67.
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Voor dichtheid mengsel wordt gebruikgemaakt van de dichtheid mengsel in overeenstemming met
EN 12697-5; procedure A, in water.
Proef 70.0 Werking afdruipremmende stoffen
Proef 70.1 Afdruipproef
Benodigdheden
Steatietmaalkogels, diameter 12 mm, dichtheid circa 2.600 kg/m3.
Droogstoof (bij voorkeur met luchtcirculatie), nauwkeurigheid 5 °C.
Zeefframe diameter 350 mm met gaas met vierkante mazen, maaswijdte 6,3 mm en een draaddikte
van 0,55 mm (in het zeefframe is een tweetal staafjes in de vorm van een kruis aangebracht, ter
ondersteuning van het gaas).
Zeefbodem diameter 350 mm voorzien van een inlegvel van aluminiumfolie. Zeefbodem en
zeefdek moeten losjes op elkaar passen.
CEN-standaardzand (NEN-EN 196-1).
Hobartmenger (model N50 met een mengkom van 5 l en een garde) of gelijkwaardige apparatuur.
Schudtafel bestaande uit een vlakke vierkante houten plaat van 450 bij 450 bij 20 mm3, met
centrering voor de zeefbodem.
De plaat van de schudtafel is aan één zijde scharnierend bevestigd aan een raamwerk van dezelfde
afmetingen.
Het hart van de centrering voor de zeefbodem bevindt zich op 250 mm van de scharnierende
zijkant.
Het raamwerk is voorzien van een aanslag waardoor de bovenliggende plaat aan de zijde tegenover
de scharnieren 80 ± 1 mm kan worden opgelicht.
Balans, nauwkeurigheid 0,1 g.
Mengsel
Te doseren componenten:

De massa van de te doseren afdruipremmende stof bedraagt:
,
waarin:
a = de massa van de bij de afdruipproef te gebruiken steatietmaalkogels, g;
n = de massa van het bij de afdruipproef te gebruiken CEN-standaardzand, g;
v = de massa van de bij de afdruipproef te gebruiken vulstof, g;
x = de massa van de te doseren afdruipremmende stof, g;
y = het in steenmastiekasfalt te doseren percentage afdruipremmende stof, (m/m), berekend op 100%
mineraal aggregaat.
Onder afdruipremmende stof wordt verstaan het bestanddeel dat afdruipen verhindert.
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Als een product moet worden onderzocht dat is samengesteld uit verschillende componenten die
niet alle als werkzame stof zijn te kwalificeren, dan moet gehandeld worden zoals vermeld in
toelichting.
Uitvoering
Meng de componenten in een schone mengkom bij een mengtemperatuur van 15 ± 5 °C onder de
EVT 170 mm2/sec van het bitumen.
Verwarm de mengkom in de droogstoof of de verwarmingsmantel tot de gewenste
mengtemperatuur en houdt deze tijdens het mengen op de mengtemperatuur.
Verwarm het toeslagmateriaal in de droogstoof tot 10 ± 5 °C boven de mengtemperatuur.
Verwarm tot de mengtemperatuur de te gebruiken hoeveelheid bindmiddel met een overmaat van
ten minste 0,5 kg,met dien verstande dat de totaal te verwarmen hoeveelheid ten minste 2 kg moet
bedragen.
Breng de benodigde hoeveelheid warm bindmiddel, met een nauwkeurigheid van 0,5 g in de
verwarmde mengkom.
Direct na het doseren van de mineralen (vulstof als eerste component, vervolgens het CENstandaardzand en daarna de steatietmaalkogels) en het aanzetten van de menger wordt de
afdruipremmende stof gelijkmatig met de hand toegevoegd.
De voor een aaneengesloten onderzoeksserie benodigde hoeveelheid bitumen in een afgesloten blik
verwarmen tot de mengtemperatuur. Gebruik voor elke aaneengesloten onderzoeksserie een nieuwe
hoeveelheid bitumen.
Verwarm de mengkom ten minste 30 minuten voor in de verwarmingsmantel.
Plaats de zeef en zeefbodem met aluminium inlegvel minimaal 30 minuten in de stoof bij de
beproevingstemperatuur zijnde 25 ± 3 °C boven de EVT 170 mm2/sec van het bitumen.
Bepaal direct nadat zeef en zeefbodem met aluminium inlegvel uit de droogstoof zijn gehaald, de
massa van de zeef met zeefbodem en aluminium inlegvel (b g) met een nauwkeurigheid van 0,1 g.
Bepaal tevens de massa van de zeefbodem met aluminium inlegvel (c g) met een nauwkeurigheid
van 0,1 g.
Begin het mengen met een geheel (of nagenoeg) schone mengkom en garde. Steek gedurende de
mengtijd met een lange spatel het mengsel in de mengkom bij; klop de garde na afloop goed uit.
Meng na de mengtijd van 90 seconden het mengsel met een grote asfaltlepel licht met de hand na
tot een homogene massa.
Neem de zeef en zeefbodem met aluminium inlegvel uit de stoof en plaats het geheel op een
kookplaat, waarvan de temperatuur niet hoger is dan de mengtemperatuur.
Breng het vervaardigde mengsel over op de boven de zeefbodem geplaatste zeef en wel op een
zodanige wijze dat een aaneengesloten laag met een dikte van één maalkogel op het zeefdek
aanwezig is. Het overbrengen van het mengsel vanuit de mengkom op de zeef moet gebeuren door
het omkeren van de mengkom boven de zeef zonder dat men aan de mengkom aanhangend mastiek
losschraapt. Het uitspreiden van het mengsel op het zeefdek moet zo voorzichtig mogelijk
geschieden.
Bepaal direct hierna (tijdstip t0) de totale massa van de zeefbodem met aluminium inlegvel en bij
het vullen van de zeef afgedropen mastiek (m0 g) met een nauwkeurigheid van 0,1 g. Tijdens deze
massabepaling wordt de zeef boven de zeefbodem gehouden zodat eventueel nog afdruipende
mastiek in de zeefbodem wordt opgevangen. De tijd waarbinnen deze massabepaling plaatsvindt,
moet zo kort mogelijk zijn (ten hoogste 15 s).
Bepaal tenslotte de massa van het asfaltmengsel, de zeef en de zeefbodem met aluminium inlegvel
(mt g) met een nauwkeurigheid van 0,1 g.
Plaats de op deze wijze gevulde zeef met zeefbodem en aluminium inlegvel in de droogstoof bij de
beproevingstemperatuur zijnde 25 ± 3 °C boven de EVT 170 mm2/sec van het bitumen.
Haal na 60 minuten het geheel uit de droogstoof en plaats direct hierna de zeef met de zeefbodem
op de schudtafel. Til het bovenraam van de schudtafel voorzichtig tot de aanslag op en laat het
vervolgens los. Voer deze handeling in het totaal vijfmaal uit.
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Laat het geheel 10 minuten bij omgevingstemperatuur staan en bepaal vervolgens op gelijke wijze
de massa van de zeefbodem met aluminium inlegvel en de daarin verzamelde hoeveelheid
afgedropen mastiek (ms g) met een nauwkeurigheid van 0,1 g.
Bepaal ten slotte de massa van asfaltmengsel, zeef en zeefbodem met aluminium inlegvel (mt g)
met een nauwkeurigheid van 0,1 g.
Voer deze handelwijze viermaal per proefserie uit.
Berekening
Het percentage afgedropen mastiek wordt op de volgende wijze berekend:
,

waarin:
Mv = percentage afgedropen mastiek na 60 + 10 minuten en de behandeling op de schudtafel,
uitgedrukt in 0,1% (m/m) ten opzichte van de hoeveelheid mastiek verminderd met de tijdens
het vullen van de zeef afgedropen mastiek;
a = massa gedoseerde steatietmaalkogels, 0,1 g;
b = massa zeef + zeefbodem + aluminium inlegvel (leeg) voor aanvang beproeving, 0,1 g;
c = massa zeefbodem + aluminium inlegvel (leeg) voor aanvang beproeving, 0,1 g;
M0 = massa zeefbodem + aluminium inlegvel + bij het vullen van de zeef afgedropen mastiek (op
tijdstip t0), 0,1 g;
ms = massa zeefbodem + aluminium inlegvel + van de zeef afgedropen mastiek (op tijdstip t60 + 10
minuten, na behandeling op schudtafel), 0,1 g;
mt = massa zeef + zeefbodem + aluminium inlegvel + asfaltmengsel incl. afgedropen mastiek bij
einde beproeving, 0,1 g.
Bepaal het gemiddelde afdruippercentage van de vier proefnemingen. Als het percentage
afgedropen mastiek van een individuele proefneming meer dan 15% afwijkt van het gemiddelde
van de vier proefnemingen, moet een nieuwe proefneming worden uitgevoerd. Als het resultaat
hiervan minder dan 15% afwijkt van het eerder bepaalde gemiddelde, wordt een nieuw gemiddelde
berekend met dit resultaat en met weglating van het afwijkende resultaat. Als het resultaat van de
nieuwe proefneming meer dan 15% afwijkt van het eerder bepaalde gemiddelde, moet het gehele
onderzoek worden herhaald.
Toelichting bij proef 70.1
In het geval een product moet worden onderzocht dat is samengesteld uit verschillende componenten die niet alle als
werkzame stof zijn te beschouwen, moeten deze componenten als separate bestanddelen in het onderzoek worden
betrokken. De massa van de te doseren werkzame stof is gelijk aan x.
Alle componenten moeten voor het laboratoriumonderzoek apart worden aangeleverd. De verhouding van de
componenten in het product moet door de leverancier worden aangegeven. De stoffen moeten in deze verhouding apart
worden toegevoegd.
De hoeveelheden niet werkzame bestanddelen moeten in mindering worden gebracht op de standaard bouwstoffen in de
afdruipproef. Het onderzoek moet worden doorlopen als in proef 70.1 staat aangegeven.

Proef 70.2 Benodigd gehalte aan afdruipremmende stof in het asfaltmengsel
Benodigdheden
De benodigdheden voor de afdruipproef (proef 70.1).
Uitvoering
Voer proef 70.1 uit met steenmastiekasfalt 0/5, steenmastiekasfalt 0/8 en steenmastiekasfalt 0/11.
Als wordt verwacht dat het benodigde gehalte afdruipremmende stof 0,1 tot 1,0% (m/m) zal
bedragen, dan moet de afdruipproef (proef 70.1) worden uitgevoerd met ten minste drie
verschillende gehalten afdruipremmende stof, waarbij de hoeveelheden onderling ten hoogste 0,1%
(m/m) mogen verschillen.
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De gevonden afdruippercentages in een grafiek uitzetten als functie van het percentage
afdruipremmende stof. Bepaal door lineaire interpolatie het gehalte afdruipremmende stof (y g),
afgerond naar boven, met een nauwkeurigheid van 0,1%, dat nodig is om het afdruipverlies niet
meer dan de voorgeschreven waarde te laten zijn.
Als wordt verwacht dat het benodigde gehalte afdruipremmende stof 1,0 tot 10,0% (m/m) zal
bedragen, dan moet de afdruipproef (proef 70.1) worden uitgevoerd met ten minste drie
verschillende gehalten afdruipremmende stof, waarbij de hoeveelheden onderling ten hoogste 1,0%
(m/m) mogen verschillen.
De gevonden afdruippercentages in een grafiek uitzetten als functie van het percentage
afdruipremmende stof. Bepaal door lineaire interpolatie het gehalte afdruipremmende stof (y g),
met een nauwkeurigheid van 0,5%, dat nodig is om het afdruipverlies niet meer dan de
voorgeschreven waarde te laten zijn.
Proef 70.3 Beoordeling geschiktheid afdruipremmende stof voor asfalt
Algemeen
Het bepaalde in proef 70.3 is niet van toepassing op cellulosevezel dat reeds met succes werd
toegepast in steenmastiekasfalt vóór 1 juli 1995.
Uitvoering
Leg binnen 12 maanden ten minste drie proefvakken aan, waarin elk ten minste 200 ton
steenmastiekasfalt met de afdruipremmende stof is verwerkt.
Leg bij de productie van het asfalt ten minste de volgende gegevens vast:
- de gegevens over het asfalt met daarin toegepaste materialen met betrekking tot de CE-markering
als bedoeld in artikel 01.14.03;
- het verkort verslag als bedoeld in proef 62 punt 5.2;
- de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 01;
- eventueel specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product;
- van grof toeslagmateriaal voor deklagen een verklaring dat dit voldoet aan de in het bestek
gestelde eisen met betrekking tot korrelvorm en polijstgetal;
- de bewijzen van oorsprong van de overige toegepaste bouwstoffen;
- de bedrijfscontrolegegevens van deze bouwstoffen;
- de grafieken als bedoeld in proef 70.2 voor het toegepaste soort en type afdruipremmende stof;
- de naam en de plaats van vestiging van de asfaltmenginstallatie waarmee het desbetreffende asfalt
is geproduceerd;
- de temperatuur van het mineraal aggregaat in één der warme silo’s;
- de temperatuur van het bitumen bij dosering;
- de temperatuur van het asfalt direct na menging;
- de indeling van de mengcyclus in seconden.
Leg bij de verwerking van het desbetreffende asfalt ten minste de volgende gegevens vast:
- naam en vestigingsplaats van de aannemer die het asfalt heeft verwerkt;
- de plaats waar en de opdrachtgever waarvoor het asfalt is verwerkt;
- het materieel waarmee het asfalt is verwerkt;
- de weersomstandigheden tijdens de verwerking;
- de uitvoeringsvoorwaarden (onderbaan, asfalttemperatuur, laagdikte, werkbreedte, enzovoort);
- de visuele beoordeling van het aangebrachte asfalt.
Bepaal, gelijkmatig verdeeld over de productieperiode, de volgende eigenschappen:
- penetratie van het bitumen (NEN-EN 1426) vóór dosering: ten minste tweemaal;
- bindmiddelgehalte (proef 65.0)en korrelverdeling (NEN-EN 12697-2) van het geproduceerde
mengsel: ten minste vijfmaal;
- penetratie van het teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3) uit het asfalt direct na menging:
ten minste vijfmaal;
- holle ruimte (proef 69) van het geproduceerde mengsel: ten minste vijfmaal.
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Bepaal van boorkernen, die gelijkmatig verdeeld over het proefvak zijn genomen:
- bindmiddelgehalte (proef 65.0) en korrelverdeling (NEN-EN 12697-2): ten minste vijfmaal;
- penetratie (NEN-EN 1426) van het teruggewonnen bitumen (NEN 12697-3): ten minste tweemaal;
- laagdikte (proef 63), verdichtingsgraad (proef 66) en holle ruimte (proef 69): ten minste vijfmaal.
Beoordeel de resultaten aan de hand van de volgende criteria:
- bindmiddelgehalte en korrelverdeling na verwerking (afzonderlijke bepalingen en gemiddelde
waarde): de waarden genoemd in tabel 81.2.5, respectievelijk 81.2.6;
- penetratie: het bepaalde in artikel 81.22.15.
Toelichting bij proef 70.3
De procedure opgenomen in proef 70.3 is bedoeld om de geschiktheid van de afdruipremmende stof voor
steenmastiekasfalt te beoordelen.
De beoordeling is daarom toegespitst op twee criteria: de homogeniteit van het asfalt na verwerking en de verandering
van de bitumeneigenschappen tijdens de verwerking.
De overige gegevens zijn met name nodig om bij onvolkomenheden de oorzaak te kunnen achterhalen.
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Proef 71 Langsvlakheidsmeting
Deze proef beschrijft de methode om met behulp van een viagraaf of een rolrei de volgende drie
langsvlakheidskenmerken te bepalen:
- het viagraaf afwijkingspercentage, Cx-waarde (voor de waarde x wordt veelal 5 mm
aangehouden, maar afhankelijk van de gestelde eisen kan dit ook een andere waarde zijn);
- de viagraaf frequentie, fx-waarde (voor de waarde x wordt veelal 5 mm aangehouden, maar
afhankelijk van de gestelde eisen kan dit ook een andere waarde zijn);
- de rolrei-afwijking.
Deze drie langvlakheidskenmerken kunnen op een gelijkwaardige wijze worden bepaald met
behulp van een High Speed Road Profiler (HSRP), mits voorzien van een geldig CROWcertificaat.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode en de bijbehorende kwaliteitsborging wordt
verwezen naar het CROW-rapport van het CROW Platform Wegmeting, met kenmerk 2551-14103, getiteld ‘Toelatingsprocedure en ringonderzoek High Speed Road Profiler’, versie 4, update
30 september 2014.
1

Beschrijving langsvlakheidsmeting met de viagraaf

1.1 Werkgebied
Deze methode is bedoeld voor meting van de vlakheid van een aaneengesloten verharding
over lengten groter dan 300 m.
De meting wordt in specifieke gevallen aangevuld met een meting met de rolrei.
De meting geeft geen absolute waarde voor een hoogteafwijking daar het meetgebied wordt
beperkt door de configuratie van het meetinstrument.
In verticale booggedeelten met Rv < 10.000 m dan wel in horizontale booggedeelten met Rh <
200 m en op weggedeelten korter dan 300 m mogen geen bepalingen met de viagraaf te
worden uitgevoerd. Hiervoor moet de rolrei worden ingezet.
1.2 Testmethode
Een meetaanhanger bestaande uit een samenstel van achter elkaar rijdende meetbruggen wordt
over de verharding getrokken.
De verandering van de afstand van het verhardingsoppervlak tot het midden van het
hoofdframe wordt op regelmatige afstanden met een verplaatsingsopnemer gemeten.
Het met de gemeten afstanden getekende profiel wordt berekend en de afwijkingen boven een
gestelde maat worden uitgedrukt als een percentage van de gemeten verhardingslengte.
1.3 Apparatuur
Het meetsysteem is opgebouwd uit de onderdelen (zie toelichting 1):
de meetaanhanger;
de opnemer;
een tastwiel met een verplaatsingsopnemer;
een rekeneenheid.
De aanhanger is opgebouwd uit een meetframe en een transportmechanisme.
Het meetframe bestaat uit een scharnierende brugconstructie met vier kleine bruggen,
scharnierend gemonteerd aan twee grotere bruggen die op hun beurt weer scharnieren aan een
hoofdframe.
Dit gedeelte van het meetsysteem moet spelingvrij en voldoende stijf zijn, opdat vering van dit
systeemgedeelte geen invloed op het te registreren verplaatsingssignaal heeft.
Aan de uiteinden van de vier kleinere bruggen zijn draagwielen geplaatst.
De acht draagwielen, op onderlinge gelijke afstanden, volgen het wegprofiel.
Deze acht draagwielen liggen in één lijn en hebben een onderlinge afstand van 1.330 ± 5 mm.
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De draagwielen zijn zwenkwielen voorzien van rubber luchtbanden.
Alle banden moeten de voor het bewuste type opgegeven bandenspanning ± 10 kPa hebben.
De diameter van de draagwielen mag liggen tussen de 200 en 300 mm, waarbij de
onrondheid/slingering niet meer dan 2 mm mag bedragen.
De vier wielstellen zijn paarsgewijs gekoppeld door twee brugliggers.
De twee brugliggers zijn op hun beurt gekoppeld door het hoofdframe.
In het midden van het hoofdframe is het tastwiel bevestigd.
Het geheel is opgehangen in een transportmechanisme bestaande uit een frame met
transportwielen.
De transportwielen hebben een tweeledige functie.
Enerzijds maken zij het transport van de ene naar de andere meetplaats mogelijk, anderzijds
behoeden zij de viagraaf voor omvallen tijdens de meting.
1.4 Berekeningswijze
De viagraaf bepaalt de verticale verplaatsing ten opzichte van een steeds veranderende
referentielijn, welke bepaald wordt door de stand van de draagwielen.
Om tot een waardebepaling te komen, wordt door het geregistreerde profiel een rechte
getrokken waarmee het oppervlak besloten tussen de registratie en nullijn boven en onder de
nullijn even groot is.
Door nu de som van de bemonsteringswaarden te delen door het aantal bemonsteringen (één
per cm afgelegde weg van de viagraaf) wordt de gemiddelde afwijking berekend ten opzichte
van de ingestelde nullijn.

waarin:
Dgem
=
niveau nullijn ten opzichte van de statische nullijn van de viagraaf;
Di
=
individuele bemonsteringswaarde;
n
=
aantal bemonsteringen.
Nu worden eerst de bemonsteringswaarden verminderd met het gemiddeld niveau van de
nullijn: Dn = Di − Dgem.
Evenwijdig aan de nullijn worden nu rechten getrokken op veelvouden van 5 mm, waarbij
rekening wordt gehouden met een tolerantie van 0,3 mm.
Rekenkundig betekent dit dat de rechten op afstanden van 5,3 mm, 10,3 mm, 15,3 mm,
enzovoort liggen.
Het aantal afwijkingen als bult of kuil in de profiellijn worden nu per meetvak geteld onder de
volgende voorwaarden:
de afwijking begint als de meetwaarde bij minimaal tien opeenvolgende bemonsteringen de
eerste rechte bereikt of overschrijdt;
de afwijking eindigt als tien opeenvolgende bemonsteringswaarden tussen de rechten liggen
of als de andere rechte bereikt of overschreden wordt.
Vervolgens worden de volgende grootheden berekend:
1. De frequentie (de f5-waarde)
Dit getal wordt bepaald volgens de volgende formule:
f5 = A5.104/n, waarin:
f5 = het aantal afwijkingen per 100 m;
A5 = tien achtereenvolgende bemonsteringswaarden met een absolute waarde ≥ 5,3 mm;
n = het aantal bemonsteringen per meetvak.
2. Het afwijkingspercentage (de C5-waarde)
Het afwijkingspercentage C5 is de som van de koorden gelegen tussen de profiellijn en de
nullijn, uitgedrukt in procenten van de lengte van de nullijn.
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Als de profiellijn, binnen de grenzen van een afwijking, ten hoogste negen bemonsteringen
onder de eerste 5,3 mm rechte komt en deze daarna weer overschrijdt, wordt dit voor de
koordelengte toch als 5,3 mm gerekend.
Als K de gesommeerde koordelengte per meetvak is, dan wordt het afwijkingspercentage
C5, met een nauwkeurigheid van 0,1%, als volgt berekend:
C5 = K.104/n, waarin:
C5 = het afwijkingspercentage, %;
n = het aantal bemonsteringen per meetvak
K = gesommeerde koordlengte, m
1.5 Uitvoering
Algemeen:
de meting wordt uitgevoerd op meetvakken van 100 m rijstrook en beslaat de totale lengte
van de ter keuring aangeboden rijstroken. Bij de indeling in meetvakken rekening houden
met eventuele onvlakheden die door de voorgeschreven constructie worden veroorzaakt (zie
toelichting 2);
geen meting uit voeren op kruispunten en op de aansluitende weggedeelten tot 20 m buiten
de begrenzingen van het kruispunt;
de metingen met een regelmatige snelheid van ten hoogste 10 km/uur uitvoeren, waarbij
nadrukkelijk gelet moet worden op een gedurig contact van de draagwielen met de
verharding.
2

Beschrijving langsvlakheidsmeting met de rolrei

2.1 Werkgebied
Deze methode is bedoeld voor de meting van de vlakheid van verhardingen.
De meting geeft geen absolute waarde voor een hoogteafwijking daar het meetgebied wordt
beperkt door de configuratie van het meetinstrument.
De meting wordt ook toegepast als aanvulling op vlakheidsmetingen met de viagraaf bij
weggedeelten met een afwijkende geometrie of korte weggedeelten.
Het instrument kan ook worden toegepast voor de meting van de dwarsvlakheid van
verhardingen.
2.2 Testmethode
De apparatuur wordt over de te beoordelen verharding voortbewogen.
De afstand van het verhardingsoppervlak tot het frame wordt door een tastwiel met
verplaatsingsopnemer geregistreerd.
Afwijkingen boven een gestelde maat worden vastgelegd.
2.3 Apparatuur
De apparatuur bestaat uit een aanhanger met een driehoekig horizontaal frame voorzien van
een tastwiel en een elektronische verplaatsingsopnemer (zie toelichting 1) met een meetbereik
van ± 20 mm (onnauwkeurigheid kleiner dan of gelijk aan 0,4%).
Het meetframe bestaat uit een metalen liggende driehoekige constructie op draagwielen.
De basis van de driehoek loopt evenwijdig met de rijrichting van het trekkend voertuig.
Het meetframe is in verticale richting verstijfd om doorbuiging van de basis tegen te gaan.
De basis rust op draagwielen die het wegprofiel volgen.
De onderlinge afstand tussen deze wielen is 3.000 ± 5 mm.
De top van de driehoek is voorzien van een steunwiel dat de rei behoedt voor omvallen.
Het steunwiel en het voorste draagwiel zijn zwenkwielen.
De wielen moeten voorzien zijn van een hardrubber loopvlak en hebben een diameter van 200
± 20 mm.
De breedte is 40 ± 10 mm en de onrondheid/slingering mag niet meer dan 0,2 mm bedragen.
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In het midden van de basis is een scharnierend meetraam aangebracht waaraan een tastwiel is
gemonteerd. De arm van dit meetraam moet ten minste 70 cm lang te zijn.
Het tastwiel heeft een hardkunststof loopvlak en de diameter moet 175 ± 50 mm bedragen.
De loopvlakbreedte is 40 ± 10 mm, terwijl de onrondheid/slingering niet meer dan 0,1 mm
mag bedragen.
Het tastwiel wordt met een veerdruk van 50 N belast, zodat tijdens de meting het contact met
de verharding gewaarborgd is.
De verticale beweging van het tastwiel wordt gemeten met een verplaatsingsopnemer die een
meetbereik heeft van 20 mm aan beide zijden van de neutrale stand.
De neutrale stand is de stand waarin de contactvlakken van het voorste en het achterste
draagwiel en het tastwiel deel uitmaken van één vlak.
De afgelegde weg van het meetsysteem wordt bepaald met een pulsopnemer welke per cm
afgelegde weg een puls genereert.
De onnauwkeurigheid van de afstandsmeting mag ten hoogste 0,2% bedragen.
2.4 Berekeningswijze
De rolrei bepaalt de verticale verplaatsing ten opzichte van een steeds veranderende
referentielijn, welke bepaald wordt door de stand van de draagwielen.
Om tot een waardebepaling te komen worden evenwijdig aan de neutrale of nullijn rechten
getrokken op een afstand van 5 mm, waarbij rekening wordt gehouden met een tolerantie van
0,3 mm.
Rekenkundig betekent dit dat de rechten op afstanden liggen van −5,3 en +5,3 mm van de
nullijn. Voor kleinere grenswaarden zoals bijvoorbeeld 3 en 4 mm geldt een gelijksoortige
aanpak.
2.5 De uitvoering
Voor de aanvang van de meting wordt het tastwiel van de verplaatsingsopnemer zodanig
gesteld dat de onderkanten van de draagwielen en het tastwiel in één lijn zijn gebracht.
De metingen worden uitgevoerd met een regelmatige snelheid van ten hoogste 2 m/s, waarbij
nadrukkelijk gelet moet te worden op een ononderbroken contact van tastwiel en draagwielen
met de verharding.
Bij de indeling in meetvakken rekening houden met eventuele onvlakheden die door de
voorgeschreven constructie worden veroorzaakt (zie toelichting 2).
Toelichting op proef 71
1. De registratie kan ook op een papierrol gebeuren waar vanaf vervolgens de gemeten waarde handmatig wordt
bepaald. De hier beschreven digitale methode verdient de voorkeur.
2. Bij de meetvakindeling moet rekening worden gehouden met de eventuele onvlakheden die veroorzaakt worden door
de voorgeschreven constructie. Hierbij kan gedacht worden aan een knik in het alignement, bijvoorbeeld bij de
aansluiting van de verharding op een brug of viaduct.
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Proef 72 Stroefheid
Deze proef beschrijft de stroefheidmeting met het meetsysteem type RWS-stroefheidmeter of
gelijkwaardig en kent twee uitvoeringsvarianten, namelijk methode 2010/70 en methode 2010/50.
Tabel P.72.1
Overzicht van de twee verschillende uitvoeringsvarianten voor het meten van de (natte) stroefheid
methode
methode 2010/70
methode 2010/50

meetsnelheid Vm
70 km/uur
50 km/uur

referentieband
PIARC 1998
PIARC 1998

1.

Samenvatting van de methoden
Een aan een meetaanhanger bevestigde gestandaardiseerde meetband wordt onder toevoeging
van water over de verharding getrokken, voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt tussen
de meetband en het wegdek.
De as van de meetband staat haaks op de rijrichting.
De meetband wordt met een constant slippercentage van 86% over het wegdek getrokken.
De door de wrijving ontstane trekkracht wordt gemeten, evenals de bovenbelasting op het
meetwiel.
Het quotiënt van deze trekkracht en de wiellast (statische normaalkracht) is de
wrijvingscoëfficiënt.

2.

Meetsysteem
Het meetsysteem bestaat uit een trekkend meetvoertuig met daarin een besturings- en dataacquisitiesysteem en een waterregelsysteem met daaraan gekoppeld een meetaanhanger. In
deze aanhanger is een meetwiel geplaatst, dat via een vertragingskast aan één van de twee
draagwielen is gekoppeld. Het meetwiel ondervindt een slippercentage van 86% ofwel heeft
een omtreksnelheid van 14% ten opzichte van de vrij draaiende draagwielen.
Het meetwiel is voorzien van een ongeprofileerde PIARC meetband (165 R 15) met een
bandenspanning van 200 ± 10 kPa.
Het meetwiel wordt via een veer/dempersysteem met een zodanige massa belast, dat de
statische normaalkracht (FN) - gemeten op een horizontaal vlak - 1962 ± 9,81 N bedraagt.
De door de vertraging ontstane wrijvingskracht (Fw) tussen verharding en meetband wordt met
een krachtopnemer gemeten. De onnauwkeurigheid van deze krachtopnemer mag ten hoogste
0,2% bedragen met een maximum afwijking van 9,81 N.
Voor de meetband wordt een waterfilm gespoten met een minimale breedte van 0,15 m en een
dikte van 0,5 mm, berekend op een theoretisch textuurloos oppervlak. Door het systeem
worden de gemiddelde waterstroom en de gemiddelde rijsnelheid bepaald. Als de gemiddelde
waterstroom meer dan 10% afwijkt van de bij de gemiddelde rijsnelheid behorende
theoretische waarde, moet dit bij de meetresultaten worden vermeld.
Als de vullingsgraad van de watertank in het trekkende voertuig een zodanige invloed heeft op
de stand van het voertuig (en daarmee op de gemeten wrijvingskracht) dat de
wrijvingscoëfficiënt meer dan 0,01 kan wijzigen, dan moet deze hiervoor gecorrigeerd (c w)
worden.
Bij het bepalen van de correctie moet rekening gehouden worden met de veerkarakteristiek
van het trekkende voertuig.
De onnauwkeurigheid van de afstandsmeting mag ten hoogste 1,0% bedragen. De metingen
worden uitgevoerd met een meetband PIARC 1998. Als de metingen worden uitgevoerd met
PIARC meetbanden van een recenter bouwjaar dan 1998, moeten eventuele verschillen in
rekening worden gebracht met een door statistisch onderzoek onderbouwde correctieformule.
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3.

Uitvoering
De meting uitvoeren bij de gekozen meetsnelheid van Vm, zie tabel P.72.1. De gemiddelde
snelheid mag per meetvak niet meer afwijken dan plus of min ± 5%. Bij grotere afwijkingen
moet dit bij de meetresultaten worden vermeld.
De meetband moet bij het begin van het meetvak op een stabiele temperatuur zijn. Daartoe
dient de meetband opgewarmd te worden door deze een gegeven lengte voor het meetvak op
het wegdek te laten zakken, overeenkomstig tabel P.72.2
Tabel P.72.2 Opwarmlengte afhankelijk van interval tijd tussen metingen
interval tijd tussen metingen
< 10 minuten
10 - 20 minuten
20 - 30 minuten
> 30 minuten

opwarmlengte
100 m
300 m
500 m
1000 m

Per meetlocatie c.q. halve dag moeten de lucht- en de wegdektemperatuur gemeten worden
met een nauwkeurigheid van 1 °C.
De metingen mogen niet uitgevoerd worden bij wegdektemperaturen lager dan 2 °C en hoger
dan 45 °C en bij luchttemperaturen lager dan 2 °C en hoger dan 30 °C.
4.

Berekening
De wrijvingscoëfficiënt (fgemeten) wordt bepaald als:
fgemeten = Fwl/FNst ,
waarin:
Fw1
=
Fw + cw;
Fw
=
de wrijvingskracht tussen verharding en meetwiel;
FNst
=
de statische normaalkracht (1962 N);
Fw1
=
de gecorrigeerde wrijvingskracht;
cw
=
de correctie in verband met de stand van het voertuig (gemeten via de
vullingsgraad van de watertank).
De wrijvingscoëfficiënt wordt ten minste eenmaal per 0,5 m afgelegde weg op deze wijze
bepaald.
Hieruit worden per meetvak van 100 m de gemiddelde wrijvingscoëfficiënten per 5 m en per
100 m berekend in ten minste drie cijfers achter de komma.
Rapportage geschiedt in twee cijfers achter de komma.

5.

Seizoenscorrectie
Bij metingen voor opleveringscontrole, mits de ouderdom van de deklaag tijdens de metingen
minder dan 1 jaar bedraagt, mag niet gecorrigeerd worden voor effecten van het meetseizoen.
Voor alle overige metingen moet het effect van het meetseizoen op de gemiddelde
wrijvingscoëfficiënt per 5 en per 100 m in rekening gebracht worden via de volgende formule:
f = fgemeten - 0,022.sin((360/365).meetdag + 60)),
waarin:
0,022 = de amplitude;
60
= de faseverschuiving.
Meetdag 1 valt op 1 januari.
Het argument van de sinus is in graden.
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6.

Rapportage
De rapportage geschiedt per meetvak van 100 m en bevat de volgende gegevens.
Locatie gegevens:
- de plaats van meting (weg, baan, strook, meetspoor in rijstrook, meetlengte ten opzichte van
een beschreven nulpunt en kilometrering);
- de meetrichting ten opzichte van de rijrichting in het geval deze afwijkend is;
- het type verharding: open asfalt (ZOAB, DZOAB, tweelaags ZOAB, dunne
geluidreducerende deklagen), dicht asfalt (asfaltbeton (AC), steenmastiekasfalt (SMA)),
combinatiedeklaag, cementbeton, emulsieasfaltbeton en oppervlakbehandelingen.
Uitvoerings- en verwerkingsgegevens:
- de meetdatum en het volgnummer van de meetdag;
- meetmethode (2010/70, 2010/50);
- de vermelding of wel of geen seizoenscorrectie is toegepast;
- de gemeten luchttemperatuur;
- de gemeten wegdektemperatuur;
- een vermelding, als de gemiddelde waterstroom en/of snelheid meer dan de onder de punten
2 en 3 gestelde marges heeft afgeweken.
Meetwaarden:
- de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt f voor elke 100 m;
- de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt f voor elke 5 m, waarvan de waarde onder een nader te
omschrijven grenswaarde ligt.

7.

Nauwkeurigheid
Om de nauwkeurigheid van de meetsystemen te toetsen, moeten meetsystemen deelnemen aan
een door de Rijkswaterstaat georganiseerd periodiek vergelijkend onderzoek en daarin een
positief resultaat te behalen. De in Nederland operationeel zijnde meetsystemen type RWSstroefheidsmeter worden circa tienmaal per jaar onderling vergeleken op een aantal
verschillende wegdekken.
In dit periodiek vergelijkend onderzoek worden de meetsystemen (inclusief de meetband)
getoetst op herhaalbaarheid (de herhaalbaarheid is een maat voor de spreiding van de
resultaten van één meetsysteem bestuurd door dezelfde chauffeur op één meetvak) en
afwijking ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende meetsystemen. Per
meetsysteem wordt de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt per meetvak bepaald en vergeleken
met de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt van alle deelnemende meetsystemen op dat meetvak.
De gestelde eisen zijn:
- herhaalbaarheid ≤ 0,04;
- afwijking ten opzichte van het meetvak gemiddelde ≤ 0,02.

Toelichting bij proef 72
De volledige omschrijving van de genoemde kenmerken, de geldigheidstermijn en de uitvoering van de
metingen is omschreven in het Rijkswaterstaat-voorschrift ‘Voorschrift vergelijkende metingen Stroefheid’.
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Op te nemen op de website van CROW (www.crow.nl)
Rafelingsproef met Skid Resistance & Smart Ravelling - Interface Testing Device (SR-ITD)
Inleiding
Deze proef beschrijft de rafelingsproef met behulp van de Skid Resistance & Smart Ravelling Interface Testing Device (SR-ITD).
Proefopstelling
De opstelling bestaat uit een proefstukhouder en een drukframe (figuur 1). In de cilindrische
proefstukhouder wordt een cilindrisch proefstuk geplaatst met een diameter van 390 ± 1 mm en een
hoogte van 60 ± 2 mm. Het drukframe boven de proefstukhouder kan verticaal bewegen. Aan het
drukframe zit een wielsysteem met drie testbanden. Deze kunnen onder een hoek van 0° tot 15°
worden ingesteld.

Drukframe

Proefstuk

Proefstukhouder

Figuur 1 - Schematische weergave van de SR-ITD

In figuur 2 zijn de rijsporen te zien. Hierbij is spoor 1, het buitenste spoor, spoor 2 is het middelste
spoor en spoor 3 het binnenste spoor.

Figuur 2 - Rijsporen in de SR-ITD

Principe van de proef
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De proef heeft tot doel van het geteste materiaal een indicatie te geven van de weerstand tegen
rafeling. Het fenomeen rafeling wordt veroorzaakt door schuifkrachten, in dwars- en langsrichting.
Deze schuifkrachten worden veroorzaakt door vervorming van de band, wringing en remmen. Dit
waargenomen praktijkgedrag wordt gesimuleerd en gemeten in de SR-ITD op geconditioneerde
proefstukken. De schuifkrachten, die steenverlies introduceren, worden gemeten. Deze metingen
kunnen theoretische analyse voeden c.q. verifiëren.
Verifiëren van de werking van de meetapparatuur
Verifieer of alle meetapparatuur van de SR-ITD goed functioneert:
- afstelling reduceerventiel >= 7 bar;
- pyrometers;
- thermokoppels;
- drukmeting voor proportionele drukregelaar;
- 3-D krachtopnemers;
- meting wielrotatie;
- toerenmeting proefstukhouder.
In de handleiding van de SR-ITD is beschreven hoe de bovenstaande meetapparatuur is te
controleren.
Instellen van de machine
Stel de machine in voor de draairichting van de proefstukhouder tegen de klok in (linksom).
Plaats de drie wielsystemen op de positie van spoor 2, stel de wielen af op een wielhoek van 0
graden. Zie figuur 2.
Stel de schokdempers van de drie wielen af met behulp van de bijbehorende stalen referentieplaat
door voor alle drie de wielen dezelfde kracht te meten. Stel nu alle drie de wielen af op een
wielhoek van 15 graden.
De versporing zodanig afstellen dat een bereden oppervlakte met een breedte van 80 ± 2 mm wordt
bereikt, waarbij het buitenste bandje 20 mm uit de rand blijft. Dit wordt gedaan door het
middelpunt van het drukframe te verschuiven ten opzichte van het middelpunt van de
proefstukhouder. Zie figuur 3.

Figuur 3 - Bereden oppervlak van het proefstuk

Proefstuk
Cilindrisch proefstuk van asfalt, steen of beton met een diameter van 390 ± 1 mm en een hoogte
van 60 ± 2 mm.

Versie van 2014-12-01

Pagina 128 van 130

Banden
Massief rubberen band met diameter 100 mm en breedte 38 mm.
Hardheid rubber is 65 ± 2° Shore A.
Koelsysteem
Sluit het koelsysteem aan op een persluchtaansluiting. Zorg dat het koelsysteem tot aan de
spuitmond voldoende afgekoeld is (T = 3 ± 2 °C). Als het koelsysteem een temperatuur heeft
bereikt lager dan 5 °C, dan is het systeem gereed voor de test.
Conditioneren van het proefstuk
De klimatologische invloeden worden gesimuleerd met de volgende conditioneringsprocedure voor
aanvang van de rafelingsproef:
- Proefstukken 120 uur in een stoof op 85 ± 1 °C.
- Proefstukken af laten koelen tot kamertemperatuur.
- Plaats de proefstukken in een exsiccator met water van 20 ± 5 °C, waarbij het niveau ten minste
20 mm boven het proefstuk ligt.
Breng een druk van 6,7 ± 0,3 kPa aan in 10 ± 1 minuten. Handhaaf het vacuüm 30 ± 5 minuten.
Laat de atmosferische druk langzaam opkomen. Wacht 30 ± 5 minuten.
- 48 ± 0,5 uur in vriezer op -20 ± 1 °C in water waarbij het niveau ten minste 10 mm boven het
proefstuk ligt.
- 24 ± 0,5 uur geforceerd ontdooien in een stoof op 30 ± 1 °C.
- Plaats proefstukken in een exsiccator met water van 20 ± 5 °C, waarbij het niveau ten minste 20
mm boven het proefstuk ligt. Breng een druk van 6,7 ± 0,3 kPa aan in 10 ± 1 minuten. Handhaaf
het vacuüm gedurende 30 ± 5 minuten. Laat de atmosferische druk langzaam opkomen. Wacht 30
± 5 minuten.
- 70 ± 2 uur in waterbad op 40 ± 1 °C.
- 4 uur in zout water (50 gram keukenzout per liter water) op 5 ± 1 °C.
- Minimaal 24 uur laten drogen voor aanvang rafelingsproef.
Aanvangstemperatuur proefstuk in de proef is 3 ± 2 °C.
Uitvoeren van de rafelingsproef
Controleer visueel of de testcabine bij aanvang van de test goed is gereinigd.
Stel het gemeten toerental in op 90 rotaties per minuut. De verticale kracht op het drukframe moet
op een waarde worden ingesteld, zodat elk bandje bij aanvang van de proef een contactspanning
van 0,7 MPa heeft. Hoeveelheid koellucht afstellen op 15 ± 1 liter/minuut per bandje.
De aanvangstemperatuur van het proefstuk in de proef is 3 ± 2 °C. Haal het proefstuk uit de koeling
als de temperatuur van het koelsysteem gereed is. Plaats en fixeer het proefstuk in de
proefstukhouder van de SR-ITD. Binnen 5 minuten nadat het proefstuk uit de koeling is gehaald,
de proef starten.
De testperiode is 1 uur. De test is afgelopen als de testduur van ten hoogste 14 uur is gepasseerd of
de maximale rafeling is ontstaan. Na elke testperiode de testcabine grondig uitzuigen en testbandjes
controleren op slijtage. De slijtagegrens is ten hoogste 5 mm rubber op het bandje. De drie bandjes
moeten te allen tijde tegelijk worden vervangen.
Van het gehele opgezogen materiaal het rubber afkomstig van de banden van het afgereden
asfaltmateriaal (rafelingsmassa) scheiden. Rafelingsmassa uit een testperiode vormt een meetpunt.
Van de proef ontstaan grafieken met rafelingsmassa, gemeten schuifkrachten en
wrijvingscoëfficiënt als functie van de lastwisselingen.
Eindcriterium test
Deze proef heeft twee eindcriteria:
- tijd: ten hoogste 14 uur;
- rafeling: percentage bereden massa ten hoogste 12,0 %.
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Abuiten = π x (Rbuiten)2;
Abinnen = π x (Rbinnen)2;
Abereden = Abuiten - Abinnen;
H = 2 x D;
Mbereden = ρ x H x Abereden;
Rm = (Mrafeling / Mbereden) x 100%
waarin:
Abuiten =
Abinnen =
Abereden =
Rbuiten =
Rbinnen =
D
=
H
=
Rm
=
Mrafeling =
Mbereden =
ρ
=

oppervlak van de buitenste cirkel, [mm2];
oppervlak van de binnenste cirkel, [mm2];
bereden oppervlak, [mm2];
straal van de buitenste cirkel, [mm];
straal van de binnenste cirkel, [mm];
diameter grootste steen, [mm];
bereden hoogte, [mm];
rafeling bereden massa, [% m/m];
rafelingsmassa, [g];
bereden massa, [g];
dichtheid proefstuk, [g/mm3].

Eindresultaat van de proef is de rafelingsmassa na 14 uur. Als de maximale rafeling al eerder wordt
bereikt, dan de tijd rapporteren waarbij dit gebeurt.
Rapportage
De rapportage bevat de volgende gegevens:
- meetdatum;
- proefstukgegevens: soort asfalt; dichtheid proefstuk; holle ruimte;
- instellingen van de machine;
- temperatuur van oppervlak band;
- temperatuur van oppervlak proefstuk;
- temperatuur van koellucht;
- gegevens van de gebruikte testband;
- rafelingsmassa einde proef;
- tijdsduur van proef;
- grafiek verzamelde rafelingmassa in grammen per testperiode;
- grafieken met temperatuurverloop gedurende de testperiode;
- grafieken van de wrijvingscoëfficiënt van de drie wielen gedurende de testperiode;
- grafieken van de weerstandskrachten (x,y) van de drie wielen gedurende de testperiode.
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