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De administratie Wegen en Verkeer heeft onder andere als missie om de gewestwegen te beheren en te
onderhouden.  Een behoorlijk  onderhouden weg zal uiteindelijk minder kosten aan de gemeenschap dan een
weg waarnaar niet wordt omgekeken.  Een eerste vereiste bij een goed beheer is dat de beheerders een goed
inzicht hebben in de taken die hen opgedragen worden.  Een weg onderhouden omvat meer dan schoonmaken en
gras maaien.  De gebreken moeten onderkend worden, beoordeeld worden en de gepaste herstelmaatregelen
moeten genomen worden.

Deze catalogus werd opgesteld als hulp voor de personen die betrokken zijn bij de inspectie, het onderhoud en de
keuze van de herstellingswijze. De catalogus is dan ook bedoeld als een werkdocument met nuttige informatie
voor de wegbeheerder.  De jonge medewerkers, die nog niet vertrouwd zijn met alle aspecten van
wegenonderhoud, kunnen met deze catalogus snel een inzicht verwerven in de mogelijke weggebreken en hoe
hieraan een oplossing kan gegeven worden.  Deze brochure moet dan ook gezien worden als een hulpmiddel
voor kennisoverdracht binnen de AWV.

Inspecteren en beoordelen is niet steeds gemakkelijk.  In een wegvak kunnen dikwijls meerdere problemen van
verschillende aard gevonden worden.  Om de gebreken juist op te meten en te evalueren zijn dikwijls speciale
meetapparaten nodig, waarvoor steeds beroep kan gedaan worden op de afdeling Wegenbouwkunde.

De commissie voor de kwaliteit van bitumineuze verhardingen  (CKB) van de administratie Wegen en Verkeer
heeft de taak op zich genomen om deze catalogus op te stellen, alhoewel ook andere dan bitumineuze
verhardingen besproken worden.  De redactie werd verzorgd door een kerngroep, gesteund door verschillende
specialisten.

Ir. Johan Vanderheyden
directeur-generaal AWV
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Wegen, zoals alle duurzame goederen, vragen regelmatig onderhoud.  Een weg is geen wegwerpartikel dat bij
defect vervangen wordt.  De wegbeheerder wil dat de wegen goed onderhouden worden zodat de investeringen
voor de gemeenschap maximaal renderen. Het zwaar verkeer neemt nog steeds toe, waardoor de wegen steeds
meer belast worden.  Een goed beheer veronderstelt snel en adequaat ingrijpen bij gebreken.

De eerste stap in een onderhoudscyclus is de inspectie.  Om een inspectie naar behoren te kunnen uitvoeren,
moet de inspecteur niet enkel de gebreken onderkennen, hij moet ook de ernst ervan kunnen evalueren en zo
mogelijk de oorzaak kunnen opsporen.  Bij een inspectie is het niet voldoende dat de gebreken zonder meer
opgetekend worden. Om de staat van de weg te kunnen evalueren en om een afdoende herstellingswijze te
kiezen is inzicht nodig in de ernst en de omvang van de gebreken en moet er gespeurd worden naar de oorzaken
ervan.  In de schadecatalogus worden bij de evaluatie grenzen gegeven voor de ernst en eventueel voor de
omvang, die evenwel slechts een indicatieve waarde hebben.  Een gebrek of een schadegeval mag nooit alleen
bekeken worden; men moet uiteindelijk komen tot een diagnose van het betrokken wegvak en een gepaste
herstellingsmethode. Niet zelden treden verschillende schadegevallen tezamen op, wat de beoordeling kan
bemoeilijken.

In deze schadecatalogus worden de voornaamste schadegevallen behandeld die optreden bij asfaltwegen,
betonwegen of wegen met elementenverhardingen.  Schadegevallen die kunnen optreden bij deze drie
verhardingen worden, om herhaling te vermijden, behandeld in het hoofdstuk “algemene schadeverschijnselen”.
Niet alle mogelijke schadegevallen werden beschreven, soms omdat ze niet veel verschillen van een ander
schadegeval ofwel omdat ze geëvalueerd worden bij de jaarlijkse metingen van de afdeling Wegenbouwkunde
(b.v. langsvlakheid).  Ook werd minder aandacht geschonken aan gebreken die niet strikt bij de wegverharding
horen (b.v. de bermen) of gebreken die moeilijk verholpen kunnen worden (b.v.  dichtslibben ZOA).  In de
catalogus is ook geen aandacht geschonken aan effecten die hinderlijk kunnen zijn voor de omgeving, zoals
geluid en trillingen.

In principe kunnen de gebreken voorkomen zowel bij hoofdwegen, primaire wegen als secundaire wegen en
zelfs op fietspaden.  De indicatieve waarden die aangegeven zijn in de evaluatietabellen moeten geïnterpreteerd
worden rekening houdend met de functie van de weg.  Het is duidelijk dat bijvoorbeeld een oneffenheid in een
hoofdweg anders moet bekeken worden dan in een secundaire weg en dat een fietser de veiligheid en het comfort
anders beoordeelt dan een wagenbestuurder.

Men moet een onderscheid maken tussen een functionele evaluatie en een structurele evaluatie.  Een gebrek kan
zeer hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de weggebruiker terwijl dit minder belangrijk is voor de functionele
integriteit van de weg.  Een grondige structurele evaluatie kan best gebeuren met een valgewichtproef, uit te
voeren door de afdeling Wegenbouwkunde. Een dergelijke proef geeft inzicht in het draagvermogen en de
restlevensduur van de weg.  Op basis van deze gegevens, eventueel aangevuld met proeven op monsters en een
dikteverkenning door middel van de georadar,  kan bepaald worden of de weg ofwel hersteld of versterkt wordt,
ofwel moet gereconstrueerd worden.

In de verschillende fiches wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke herstellingen en definitieve.  Het is
niet mogelijk om steeds dadelijk in te grijpen en om ieder gebrek onmiddellijk te  herstellen.  De
omstandigheden zijn ook niet altijd gunstig (b.v.  de winterperiode is niet geschikt voor sommige definitieve
herstellingen).  Daarom is het dikwijls nodig om gebreken voorlopig aan te pakken, om ze later grondig te
herstellen.  Soms zal men zelfs verschillende opeenvolgende voorlopige herstellingen moeten uitvoeren,
alvorens het gebrek definitief kan aangepakt worden.

Bij het vaststellen van een schade moet de aandacht niet enkel gaan naar de weg zelf, maar evenzeer naar het
verkeer en de veiligheid.  Gezien deze aspecten buiten de doelstelling vallen van deze publicatie, wordt hieraan
in de verschillende fiches weinig aandacht geschonken.  De gepaste signalisatie moet onverwijld aangebracht
worden indien de veiligheid in het gedrang komt.
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De granulaten aan het oppervlak van de toplaag zijn afgerond en blinkend en hebben hun hoekigheid verloren.

2RU]DDN

De granulaten aan het oppervlak verliezen hun ruwheid onder invloed van het verkeer.  Dit wordt in de hand
gewerkt door gebruik te maken van  granulaten met een lage versnelde-polijstingscoëfficiënt (VPC < 50).

(YROXWLHÂ

Onder invloed van het verkeer worden de bovenste granulaten steeds meer afgerond en het wegdek wordt
gladder.

(YDOXDWLH

Bij een visuele inspectie kan nagegaan worden of de granulaten blinken en of ze bij aanraking glad aanvoelen.

De uiteindelijke beoordeling van de ernst steunt echter op stroefheidsmetingen.  De graad van de polijsting kan
door middel van de gemeten dwarswrijvingscoëfficiënt (DWC) worden beoordeeld:

dwarswrijvingscoëfficiënt
licht 0,40 ��':&�������
matig 0,35 ��':&�������
ernstig DWC < 0,35

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Bij matige tot ernstige polijsting kan lokaal zandstralen een oplossing bieden.  Afhankelijk van het verkeer en
van de granulaten biedt dit een oplossing voor enkele maanden tot een paar jaren.

'HILQLWLHI

Op drukke wegen moet een nieuwe toplaag gelegd worden en op minder drukke wegen kan een slem of een
bestrijking aangebracht worden.

                                                          
‡ De tabel geeft aan welke factoren de evolutie van het schadeverschijnsel beïnvloeden. De grootte van de

invloed wordt aangegeven met � (enige invloed) tot ��� (belangrijke invloed)

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht
waterhuishouding
materialen +++
zonlicht en zuurstof
structuur
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Met een onvoldoende afwatering wordt  bedoeld dat er
bij  normale regenbuien plassen gevormd worden op de
bermen, op verharde oppervlakken (wegdek, fietspaden,
parkeerstroken, …) en/of dat het water stagneert in het
afwateringssysteem.

2RU]DDN

Afwateringsproblemen kunnen het gevolg zijn van:

� onvoldoende helling van de verharding (dwars of
langs),

� verzakkingen of zettingen,
� te hoge ligging van kolken, goten of berm ten

opzichte van het wegdek,
� onvoldoende helling in het afwateringssysteem,
� verstopping van en breuken in het

afwateringssysteem.

De oorzaak hiervan kan liggen bij een slecht ontwerp,
een gebrekkige uitvoering, bij overbelastingen, slijtage
en onvoldoende onderhoud.

(YROXWLH

De afwateringsproblemen kunnen al dan niet snel
toenemen in functie van de opbouw van de weg, de
gebruikte materialen, de staat van de weg, de aard van
het euvel, enz.

Externe factoren zoals het aantal voertuigen,  afgevallen bladeren, de ligging, enz. kunnen tevens een belangrijke
rol spelen.

verkeer +
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus +
water/vocht +++
waterhuishouding +++
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur +
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(YDOXDWLH

Problemen met afwatering kunnen enkel grondig beoordeeld worden tijdens of na een hevige regenbui.  Voor de
controle van het ondergronds afwateringsstelsel kan het nodig zijn een rioolinspectiecamera in te schakelen.

Bij de beoordeling moet nagegaan worden of de waterstagnatie

� enerzijds de weggebruiker hindert of in gevaar brengt (spatten, gladheid,..)
� en anderzijds in welke mate ze nadelige gevolgen kan hebben voor de wegstructuur (onderspoeling,

inwendige of oppervlakte-erosie, verlies draagvermogen ondergrond, vorst- en dooiproblemen, …) en voor
de gebruikte materialen (veroudering, onthechting, …).

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Indien de waterstagnatie een gevolg is van vervuiling dan kan de oorzaak gewoonlijk snel weggenomen worden.

Een tijdelijke herstelling kan erin bestaan om de waterafvoer voorlopig te herstellen door bijvoorbeeld
verzakkingen op te vullen of door breuken, lekken of voegen tijdelijk te dichten.

In vele gevallen zal een tijdelijke herstelling echter niet mogelijk zijn.

'HILQLWLHI

De oorzaak van de waterstagnatie kan soms weggenomen worden door gepast onderhoud zoals het afplaggen
van de zijberm, het doorspoelen van aangeslibde draineerbuizen, het reinigen van de kolken, het ruimen van de
grachten, enz.

In vele gevallen is een structurele ingreep nodig door heraanleg van een deel van de weg of door het vervangen
van het onderdeel van het afwateringssysteem dat beschadigd  of in gebreke is.
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Aan de overgang tussen twee verschillende verhardingen
of materialen stelt men dikwijls scheurvorming,
opstuikingen of verzakkingen vast.  In het bijzonder doet
zich dit voor aan de overgang tussen asfalt naar beton of
betonstraatstenen, aan deksels en roosters en in
opgevulde boorgaten.

2RU]DDN

De oorzaak kan liggen in:

� slechte verdichting van de fundering en/of van de
verharding (asfalt) rond de putten en in de
boorgaten,

� spanningsconcentraties in de cementbeton-
verharding  bij een onoordeelkundige schikking van
de voegen,

� slechte aansluiting van de stenen of keien bij
elementenverhardingen,

� het opstuiken van het plastisch asfalt door het
uitzetten van het naburige beton.

(YROXWLH

Zie andere schadegevallen.

(YDOXDWLH

De aard en de ernst van het gebrek kunnen met een
visuele inspectie vastgesteld worden.  Voor de evaluatie, zie hiervoor bij de andere schadegevallen (scheuren bij
asfalt, beton of elementenverhardingen, kippennesten, verzakkingen en zettingen, losliggende stenen,
onvlakheid, ...).

verkeer +++
hoge temperatuur ++
vorst - dooicyclus +
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur
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7LMGHOLMN

Zie andere schadegevallen.

'HILQLWLHI

Zie andere schadegevallen.
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Met schade aan herstellingen wordt bedoeld:

� schade aan een herstelling zelf, of
� schade die optreedt rond een herstelling.

2RU]DDN

Mogelijke oorzaken zijn:

� de herstelling was slechts een tijdelijke herstelling,
� de herstelde zone reikt niet ver genoeg,
� het euvel breidt zich uit,
� de herstelling werd onoordeelkundig uitgevoerd.

Herstellingen zijn steeds  discontinuïteiten in het wegdek
en zijn daardoor  gevoelige plaatsen voor nieuwe schade.

(YROXWLH

Zie andere schadegevallen.

(YDOXDWLH

De aard en de ernst van het gebrek kunnen met een
visuele inspectie vastgesteld worden.

Voor de evaluatie,  zie hiervoor bij de andere
schadegevallen (scheuren, rafeling, afschilfering,
spoorvorming, vlakheid, verzakkingen,
kippennesten, ...).

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Zie andere schadegevallen.

'HILQLWLHI

Zie andere schadegevallen.
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Zijdelingse afschuiving is het afglijden van de
verharding naar de berm toe.

Bij betonverhardingen kan de middenvoeg opengaan en
worden de platen zijdelings uiteengedreven of kan er
breuk optreden aan de buitenrand van de platen.

Bij asfaltverhardingen vindt men in ernstige gevallen een
langse scheur nabij de rand gecombineerd met
netwerkscheuren tussen de langse scheur en de
buitenrand. Er kunnen lokale verzakkingen ontstaan.

Bij elementenverhardingen worden de individuele
elementen uiteen gedreven indien de zijdelingse
steundruk te zwak is, waarna de elementen verzakken en
zelfs breken.

2RU]DDN

Zijdelingse afschuiving is het gevolg van een gebrek aan
zijdelingse steun.  Mogelijke oorzaken zijn:

� het ontbreken van een kantopsluiting (kantsteen,
greppel of boordsteen),

� onvoldoende fundering en zijdelingse steun van de
kantopsluiting,

� verzakking van de berm of onstabiele berm, te
wijten aan indringing van vocht of onvoldoende
afwatering,

� het wegdrukken van de boordsteen door het zwaar
verkeer, meestal op smalle wegen en in scherpe
bochten.
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(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer, het water, temperatuurvariaties en andere
externe factoren (zoals vorst- en dooicycli), nemen de omvang en de
ernst van de afschuiving toe.

Er ontstaan verzakkingen, met gevaar voor plasvorming. Bij
asfaltverhardingen kan een gedeelte van de verharding afbrokkelen.

Door de open voegen en door de scheuren kan bovendien water
binnendringen in de wegstructuur met als mogelijke gevolgen:

� verlies aan draagvermogen, met eventueel spoorvorming in het
rechterspoor,

� pompeffect en cohesieverlies in de fundering,
� versnelde veroudering.

(YDOXDWLH

De ernst en de omvang kunnen visueel vastgesteld worden.

De ernst kan beoordeeld worden door het opmeten van de breedte van de voegen (beton- en
elementenverhardingen).  Bij asfaltverhardingen kan de scheurwijdte van de langsscheur(en) opgemeten worden
en kan de graad van netwerkscheurvorming beoordeeld worden.

Voor asfalt: zie netscheuren en langsscheuren
Voor beton: zie langsscheur/voeg
Voor elementenverhardingen : zie schade in de randzone

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Als tijdelijke ingrepen kunnen de verzakkingen opgevuld worden en kunnen voegen en scheuren gedicht
worden.

Beschadigde zones kunnen ook tijdelijk hersteld worden met gietasfalt of koudasfalt.

'HILQLWLHI

In functie van de algemene toestand van de weg en van de omvang moet beslist worden of een lokale herstelling
kan volstaan. Een gedeeltelijke of volledige heraanleg dringt zich dikwijls op, waarbij bijkomende ingrepen
noodzakelijk kunnen zijn:

� versteviging van de berm,
� verbeterde afwatering,
� verbeterde kantopsluiting.

verkeer +++
hoge temperatuur +
vorst - dooicyclus +
water/vocht ++
waterhuishouding +
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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Bitumenafzetting heeft het uitzicht van vette plekken
maar is geconcentreerd in de wielsporen.

2RU]DDN

De afzetting gebeurt op de route die asfaltvrachtwagens
volgen in de terugrit van de bouwplaats. Resten van de
kleeflaag of het bitumineus membraan, die kleven aan de
banden van de vrachtwagens, worden op het
rijwegoppervlak afgezet. Waar de vrachtwagens
afremmen, vindt men gewoonlijk de meeste afzettingen.

(YROXWLH

De bitumenafzettingen worden door het verkeer
uiteengereden en zullen in de meeste gevallen  snel
verdwijnen.

Bij dikkere afzettingen kan dit probleem langer
aanhouden en kunnen zich lange vette plekken vormen.

(YDOXDWLH

Bitumenafzetting kan leiden tot een vermindering van stroefheid. In veel gevallen is het probleem slechts
tijdelijk. De gevolgen voor het verkeer hangen af van de dikte en de omvang van de afzetting. Men kan de
schade visueel vaststellen.

De afzetting kan de markeringen bedekken of de zichtbaarheid ervan verminderen.

verkeer ++
hoge temperatuur +++
vorst - dooicyclus
water/vocht
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur
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Bij slipgevaar kan men de plekken opwarmen en afstrooien met split.

'HILQLWLHI

Een definitieve oplossing bij dikke afzettingen bestaat erin de bewuste plekken  te verwijderen of de bewuste
zones te vervangen.

Afgedekte markeringen kunnen herschilderd worden.
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Bij zwelling van de fundering ontstaan opstulpingen in
het wegoppervlak, die zich verschillend uiten naargelang
het type funderingsmateriaal. Indien de fundering uit
schraal beton bestaat, komen ze voor als dwarse ribbels
in het wegdek. In het geval van een ongebonden
fundering ontstaan eerder paddestoelvormige
ophopingen. Het schadeverschijnsel komt voor bij
asfaltverhardingen en  soms ook bij elementen-
verhardingen.

2RU]DDN

Zwelling van het funderingsmateriaal doet zich voor bij
funderingen met slakken waarin vrije kalk aanwezig is.
De vrije kalk bindt zich met het vocht in de fundering,
waardoor een expansieve reactie optreedt.

(YROXWLH

In de beginfaze zijn de opstulpingen slechts enkele
millimeter hoog. Met de tijd worden ze hoger, groter en
nemen ze in aantal toe.

Het duurt tientallen jaren vooraleer stabilisatie optreedt.

(YDOXDWLH

Opzwellingen storen het verkeer.  Zowel hun aantal, hun omvang als hun hoogte zijn van belang. Ze kunnen
geëvalueerd worden met een visuele inspectie, waarbij de omvang en de hoogte opgemeten kunnen worden.

hoogteverschil
licht < 5 mm
matig 5 - 15 mm
ernstig > 15 mm

verkeer
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht +++
waterhuishouding +
materialen +++
zonlicht en zuurstof
structuur +
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7LMGHOLMN

Het probleem kan tijdelijk worden verholpen door de opstulpingen af te frezen.

'HILQLWLHI

Het probleem kan enkel definitief worden verholpen door volledige reconstructie waarbij het
funderingsmateriaal wordt verwijderd en wordt vervangen door een ander type materiaal.
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*URHQVFKDGH

Bomen, struiken of het gras naast en in de omgeving van
een weg kunnen de oorzaak zijn van schade aan de weg
of hinder voor de gebruiker.  In het bijzonder wordt
hierbij gedacht aan:

� opstuwing van de verharding door wortels van
bomen (meestal bij dunne verhardingen
bijvoorbeeld van fietspaden),

� worteldoorgroei door dunne verhardingen,
� overgroei van gras op de verharding (vooral

hinderlijk bij fiets- en voetpaden),
� slechte laterale waterafvoer over bermen die door de

jaren hoger komen te liggen dan het wegdek door
opeenstapeling van vegetatie,

� verstopping van buizen van de drainering en van de
afwatering door doorgegroeide wortels,

� verstopping van kolken, greppels, grachten en
buizen door afgevallen bladeren, door takken en
struiken,

� dichtslibbing van ZOA door afgevallen bladeren.

2RU]DDN

De oorzaak moet dikwijls gezocht worden in een gebrek
aan regelmatig opkuisen en ruimen van de greppels, de
grachten en kolken. Het overgroeiend gras moet
regelmatig afgesneden worden en de berm moet zonodig
afgeplagd worden.

(YROXWLH

Zie andere schadegevallen.

(YDOXDWLH

Zie andere schadegevallen zoals afwateringsproblemen,
trapvorming, verzakking, scheuren, ...

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Zie andere schadegevallen.

'HILQLWLHI

Zie andere schadegevallen.



27

$OJHPHQH�VFKDGHYHUVFKLMQVHOHQ



28



29

$VIDOWYHUKDUGLQJHQ



30

5HIOHFWLHVFKHXUHQ

Reflectiescheuren komen voor boven scheuren of
discontinuïteiten in de onderliggende lagen. Dwarse
reflectiescheuren komen typisch op vrij regelmatige
afstanden voor. De scheurranden kunnen rafeling en
afbrokkelingen vertonen.

2RU]DDN

Reflectiescheuren zijn het gevolg van het doorgroeien
naar de toplaag van bestaande scheuren of
discontinuïteiten in de onderliggende lagen.
Bijvoorbeeld: bestaande voegen en/of scheuren in
onderliggend platenbeton of schraalbetonfunderingen en
bij wegverbredingen.

(YROXWLH

Onder invloed van temperatuurschommelingen en
verkeer neemt de lengte en de ernst van de
scheurvorming toe.

Door verkeer, vorst- en dooicycli, inwerking van water
en vocht en door veroudering ontstaat tevens rafeling en
afbrokkeling aan de scheurranden, met eventuele
hoogteverschillen tussen de randen.

(YDOXDWLH

De lengte en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele inspectie. De ernst van de scheuren kan
aangeduid worden aan de hand van de scheurwijdte:

scheurwijdte
licht < 3 mm
matig 3 - 8 mm
ernstig > 8 mm

verkeer ++
temperatuursvariatie +++
vorst - dooicyclus +
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof +
structuur +++
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Een tijdelijke herstelling bestaat erin de losliggende stukken te verwijderen en de voegopeningen of scheuren te
vullen. Hierdoor kan waterindringing worden tegengegaan  en worden verdere afbrokkelingen afgeremd. Deze
techniek is niet van toepassing voor  ZOA.

'HILQLWLHI

Een definitieve herstelling dient te worden bekeken in functie van de omvang van de beschadiging en de
algemene toestand van de weg.

Bij lichte scheurvorming kunnen de scheuren gevuld worden en kan hierna een slem of dunne gietasfaltlaag
aangebracht worden. Deze herstellingsmethode is echter niet van toepassing voor ZOA en voor wegen met
zwaar verkeer.

In veel gevallen zal een grondige aanpak noodzakelijk zijn. Het gebruik van een scheurremmende laag kan hier
nuttig zijn. De volgende ingrepen kunnen overwogen worden:

� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen,
� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen met versterkende scheurremmende laag,
� volledige reconstructie.
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Zettingsscheuren komen voor boven scheuren of
discontinuïteiten in de onderliggende lagen en gaan
gepaard met hoogteverschillen tussen beide
scheurranden. Deze kunnen rafeling en afbrokkelingen
vertonen. Soms gaan zettingsscheuren gepaard met
lokale verzakkingen. Ze komen vaak voor aan
wegranden of bij wegverbredingen, op de scheiding van
de nieuwe en de bestaande weg.

2RU]DDN

Zettingsscheuren zijn het gevolg van grote lokale
vervormingen. Ze kunnen het gevolg zijn van:

� een gebrek aan draagkracht, bijvoorbeeld te wijten
aan indringing van vocht en onvoldoende afwatering,

� verschillen in de opbouw van de weg,
� het gebruik van  andere materialen, bijvoorbeeld bij wegverbredingen,
� afschuiving, bijvoorbeeld bij een onvoldoende gesteunde berm,
� lokale herstellingen,
� aanwezigheid van draineringsbuizen of leidingen.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer, het water en andere externe factoren
neemt de lengte en de ernst van de scheurvorming toe.  Er ontstaat
rafeling en afbrokkeling aan de scheurranden.  Inwerking van water en
vorst zijn nefast.

(YDOXDWLH

De lengte en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele
inspectie.

De ernst van de scheuren kan aangeduid worden aan de hand van de scheurwijdte en het hoogteverschil:

scheurwijdte hoogteverschil
licht < 3 mm < 2 mm
matig 3 - 8 mm 2 - 10 mm
ernstig > 8 mm > 10 mm

verkeer +++
temperatuursvariatie +
vorst - dooicyclus +
water/vocht ++
waterhuishouding +++
materialen ++
zonlicht en zuurstof +
structuur +++
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Om verdere schade af te remmen, kan de scheur tijdelijk gedicht worden om waterindringing tegen te gaan.
Deze techniek is echter niet van toepassing voor  ZOA.

'HILQLWLHI

In de meeste gevallen zal een grondige aanpak noodzakelijk zijn. Het gebruik van een versterkende
scheurremmende laag kan hier nuttig zijn. De volgende ingrepen kunnen overwogen worden:

� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen,
� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen met versterkende scheurremmende laag,
� volledige reconstructie, waarbij de oorzaak van het probleem wordt weggenomen.
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Constructiescheuren zijn scheuren aan voegen en naden
van de toplaag. De scheurranden kunnen rafeling en
afbrokkelingen vertonen.

2RU]DDN

Deze scheuren zijn het gevolg van:

� een minder goede of slechte verdichting,
� een gebrekkige samenhang van het asfalt.

Naden en voegen zijn gevoelige plaatsen waar
constructiescheuren kunnen ontstaan.  Dit kan nog in de
hand worden gewerkt door het samenvallen van de naad
of voeg met het wielspoor.

(YROXWLH

Onder invloed van veroudering, inwerking van water en
vorst, door temperatuursvariaties en verkeer nemen het
aantal scheuren en de ernst van de scheurvorming toe.
Er ontstaat rafeling en afbrokkeling aan de scheurranden.

(YDOXDWLH

De lengte en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele inspectie. De ernst van de scheuren kan
aangeduid worden aan de hand van de scheurwijdte:

scheurwijdte
licht < 3 mm
matig 3 - 8 mm
ernstig > 8 mm

verkeer ++
temperatuursvariatie +
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof ++
structuur
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Een tijdelijke herstelling bestaat erin de losliggende stukken te verwijderen, de voegopeningen of scheuren te
vullen. Hierdoor kan waterindringing worden tegengegaan  en worden verdere afbrokkelingen afgeremd.  Deze
techniek is niet van toepassing voor  ZOA.

'HILQLWLHI

Een definitieve herstelling dient te worden bekeken in functie van de omvang van de beschadiging en de
algemene toestand van de weg.

Bij lichte scheurvorming kunnen de scheuren gevuld worden en kan hierna een slem of dunne gietasfaltlaag
aangebracht worden.  Deze herstellingsmethode is echter niet van toepassing voor ZOA en voor wegen met
zwaar verkeer.

In veel gevallen zal een grondige aanpak noodzakelijk zijn en dient de toplaag (gedeeltelijk) te worden
vervangen.
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Vermoeiingsscheuren komen voor in de wielsporen.  In
het beginstadium zijn het voornamelijk geïsoleerde
langse scheuren.  Na verloop van tijd zijn de meeste
scheuren verbonden met elkaar en vormen ze een aantal
onregelmatige veelhoeken. Vermoeiingsscheuren gaan
vaak samen met verouderingsscheuren.

2RU]DDN

Ze zijn het gevolg van de herhaalde lasten van het
verkeer die leiden tot een vermoeiingsbreuk.  Indien zij
in een vrij vroeg stadium voorkomen (veel vroeger dan
de te verwachten levensduur van de weg, bv. na vijf jaar
voor een normale weg), dan wijst dit op onder-
dimensionering van de structuur.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer neemt het aantal scheuren
toe en ontstaat een netwerk van scheuren en zelfs losse
stukken.  Uiteindelijk brokkelen stukken asfalt uit of zijn
er plaatselijk verzakkingen.

Vermoeiingsscheuren kunnen snel ontstaan, wanneer de
opbouw van de weg (laagdikte) onvoldoende is voor het
te verwachten verkeer. Vorst en dooi en veroudering
bespoedigen het verschijnsel.

verkeer +++
temperatuursvariatie
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof +
structuur +++
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(YDOXDWLH

De lengte en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele inspectie:

visuele beoordeling
licht voor het merendeel geïsoleerde scheuren
matig voornamelijk met elkaar verbonden scheuren, nog

geen uitbrokkelingen of verzakkingen
ernstig zone van netwerkscheuren met verzakkingen en

uitbrokkelingen.  De elementen liggen vrijwel los of
bewegen onder invloed van het verkeer.

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

In een vroeg stadium kunnen de scheuren gedicht worden met een bestrijking. In een geëvolueerd stadium
kunnen de uitgebrokkelde zones tijdelijk hersteld worden met gietasfalt of koudasfalt.

'HILQLWLHI

In functie van de algemene toestand van de weg en van de omvang moet beslist worden of een lokale herstelling
kan volstaan.

Bij lokale herstellingen moeten de zones rechthoekig worden uitgezaagd (of gefreesd) en de verwijderde lagen
heraangelegd.

In veel gevallen zal een grondiger aanpak noodzakelijk zijn. De volgende ingrepen kunnen overwogen worden:

� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen,
� (gedeeltelijke) vervanging van één of meerdere asfaltlagen met versterking door aanbrengen van extra

laagdikte,
� volledige reconstructie, al of niet met extra laagdikte.

Versterking door het aanbrengen van extra laagdikte zal noodzakelijk zijn indien vermoeiingsscheuren reeds in
een vroeg stadium zijn ontstaan of indien de opbouw van de weg onvoldoende wordt geacht voor het te
verwachten verkeer. Indien omwille van beperkingen in hoogte, geen voldoende draagvermogen bereikt kan
worden voor het te verwachten verkeer, dan kan het verantwoord zijn om een wapening aan te brengen.
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Verouderingsscheuren vormen een patroon van scheuren
die in alle richtingen lopen. Ze komen overal op het
wegoppervlak voor.  In het beginstadium zijn de
scheuren nog geïsoleerd.  Na verloop van tijd zijn de
meeste scheuren verbonden met elkaar en vormen ze een
aantal onregelmatige veelhoeken.

2RU]DDN

Ze zijn het gevolg van de veroudering van de asfaltlaag.
Door inwerking van zuurstof en zonlicht veroudert het
bitumen, waardoor het zijn soepelheid en hechtvermogen
verliest.  Water, vorst en temperatuurschommelingen
werken nefast in op de hechting van het bitumen aan de
granulaten.  Al deze verschijnselen zorgen ervoor dat het
asfalt bros wordt en gemakkelijker scheurt.

(YROXWLH

Onder invloed van veroudering (door zonlicht en
zuurstof), inwerking van water en vorst,
temperatuursvariaties en verkeer neemt de
scheurvorming toe.  Er ontstaat een netwerk van
scheuren en zelfs losse stukken.  Uiteindelijk brokkelen
stukken asfalt uit.

(YDOXDWLH

De ernst kan geëvalueerd worden met een visuele inspectie:

visuele beoordeling
licht voor het merendeel geïsoleerde fijne scheuren
matig voornamelijk met elkaar verbonden scheuren, nog

geen uitbrokkelingen of verzakkingen
ernstig zone van netwerkscheuren met verzakkingen en

uitbrokkelingen.  De elementen liggen vrijwel los of
bewegen onder invloed van het verkeer

verkeer +
temperatuursvariatie
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof +++
structuur
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In een vroeg stadium kunnen de scheuren tijdelijk gedicht worden met een bestrijking. In een geëvolueerd
stadium kunnen de uitgebrokkelde zones tijdelijk hersteld worden met gietasfalt of koudasfalt.

'HILQLWLHI

In functie van de algemene toestand van de weg en van de omvang moet beslist worden of een lokale herstelling
kan volstaan.

De ingreep bestaat veelal in het affrezen en vervangen van de toplaag.
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Verdichtingsscheuren zijn scheuren die in alle richtingen
lopen.  In het beginstadium zijn het geïsoleerde
scheuren.  In een meer geavanceerd stadium zijn veel
scheuren met elkaar verbonden en evolueren ze tot een
aantal onregelmatige veelhoeken.

Ze kunnen overal op het wegoppervlak voorkomen; ze
komen vaak voor rond elementen vreemd aan het asfalt
(putranden, roosters, betonstraatstenen, ...).

2RU]DDN

Ze zijn het gevolg van onvoldoende verdichting bij de
uitvoering, voornamelijk rond vreemde elementen en in
zones die handmatig zijn geplaatst of verdicht (specifiek voor SMA en ZOA).

Bij het snel rijden van de spreidmachine kunnen op regelmatige afstanden dwarse verdichtingsscheuren
voorkomen.

(YROXWLH

Onder invloed van veroudering, inwerking van water en vorst,
temperatuurvariaties en verkeer neemt het aantal scheuren toe en
ontstaat een netwerk van scheuren en zelfs losse stukken.

Uiteindelijk brokkelen stukken asfalt uit.

(YDOXDWLH

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele
inspectie:

visuele beoordeling
licht voor het merendeel geïsoleerde scheuren
matig voornamelijk met elkaar verbonden scheuren, nog

geen uitbrokkelingen of verzakkingen
ernstig zone van netwerkscheuren die verzakkingen en

uitbrokkelingen vertonen.  De elementen liggen
vrijwel los of bewegen onder invloed van het verkeer

verkeer ++
temperatuursvariatie
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof ++
structuur
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In een vroeg stadium kunnen de scheuren tijdelijk gedicht worden met een bestrijking.   In een geëvolueerd
stadium kunnen de uitgebrokkelde zones tijdelijk hersteld worden met gietasfalt of koudasfalt.

'HILQLWLHI

In functie van de algemene toestand van de weg en van de omvang moet beslist worden of een lokale herstelling
kan volstaan.

Bij lokale herstellingen moeten de zones rechthoekig uitgezaagd (of gefreesd) worden.

Indien geopteerd wordt voor een grondiger aanpak, dan bestaat de ingreep veelal in het affrezen en vervangen
van de toplaag.
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Vette plekken zien er uit als een gesloten effen blinkend
oppervlak.  Door abnormaal veel bindmiddel zijn de
granulaten weinig of niet zichtbaar.

De vette plekken kunnen zeer plaatselijk voorkomen of
algemeen verspreid zijn.

2RU]DDN

Mogelijke oorzaken zijn:

� de toplaag is te rijk aan bindmiddel (specifiek bij
SMA),

� ontmenging tijdens het vervoer en bij de aanleg,
� onaangepast walsen (vb. trillen bij SMA),
� opstijgen van mastiek of bindmiddel uit een onderliggende bitumenrijke laag (vb. SAMI),
� uitzweten van het bindmiddel bij zeer warme dagen (vooral bij slems met slechte samenstelling).

(YROXWLH

Naargelang de oorzaak manifesteert het verschijnsel zich van bij de
aanleg (rijk aan bindmiddel, ontmenging bij vervoer, onaangepast
walsen) en is er weinig evolutie.

Indien de vette plekken vanuit een onderliggende laag komen dan zal
het verschijnsel zich pas na enige tijd uiten en zal het traag stabiliseren.

(YDOXDWLH

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele
inspectie.  De ernst wordt mede bepaald door de omvang en de ligging (in een rijspoor of niet) van de vette
plekken.

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Een tijdelijke herstelling is niet echt rendabel.  Lokale plekken kunnen tijdelijk (tot enkele maanden) behandeld
worden met zandstralen of dun affrezen.

Enkel bij uitzweten van een slemlaag kan, in afwachting van een definitieve herstelling, afstrooien met split de
weg tijdelijk berijdbaar houden.

'HILQLWLHI

De vette plekken in de toplaag wegfrezen en heraanleggen.

verkeer
hoge temperatuur ++
vorst - dooicyclus
water/vocht
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur
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Bij rafeling komen de granulaten los aan het oppervlak
van een toplaag of  een oppervlakbehandeling.

2RU]DDN

De schuifkrachten veroorzaakt door het verkeer doen
rafeling ontstaan als er onvoldoende hechting is tussen
het bindmiddel en de granulaten. De slechte hechting
kan te wijten zijn aan een slechte samenstelling, aanleg
bij slechte weersomstandigheden of aan veroudering.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer, inwerking van water en
vorst en van temperatuurvariaties  kan de omvang snel
toenemen.  De rafeling kan verder evolueren naar
kippennesten en de toplaag kan verder afbrokkelen tot op
de onderliggende laag.

ZOA is door zijn hoger percentage holle ruimte en het
gering bindmiddelgehalte gevoeliger voor rafeling dan
andere asfaltmengsels.

(YDOXDWLH

De ernst kan visueel worden vastgesteld:

visuele inspectie
licht mager uitzicht, beperkt steenverlies
matig veel loszittende stenen met beperkte uitbrokkeling
ernstig uitgebrokkelde zones met vorming van kippennesten

verkeer +++
temperatuursvariatie
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof ++
structuur
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Enkel als rafeling voorkomt in combinatie met een ander schadegeval, dan wordt een tijdelijke herstelling
uitgevoerd.

'HILQLWLHI

Bij matig tot ernstige rafeling moet de toplaag afgefreesd  en heraangelegd worden.

Bij lichte rafeling en op wegen met weinig verkeer (secundaire wegen) kan een bestrijking toegepast worden.
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Spoorvorming is een verticale blijvende vervorming van
de verharding in de wielsporen.

Drie types spoorvorming, die al dan niet samen
voorkomen, kunnen onderscheiden worden:

� Spoorvorming die eigen is aan de
asfaltsamenstelling; men spreekt in dit geval van
primaire spoorvorming.  Dit type van spoorvorming
beperkt zich veelal tot de bovenste lagen.  Bij
belangrijke spoorvorming wordt het asfalt aan de
randen opgestuwd  (figuur a).

� Spoorvorming als gevolg van onderdimensionering;
men spreekt ook van secundaire spoorvorming.
Deze spoorvorming beperkt zich niet tot de toplaag
maar is duidelijk zichtbaar tot in de onderlagen en eventueel de fundering. De spoorvorming uit zich door
een verzakking ter hoogte van de wielsporen.  Bij belangrijke spoorvorming kunnen er langsscheuren
optreden aan de randen van de sporen (figuur b).

� Spoorvorming als gevolg van naverdichting; bij dit type van spoorvorming treedt de vervorming op in een
of meer lagen echter zonder opstuwing naast de sporen. Het beeld aan het oppervlak is een verzakking zoals
bij secundaire spoorvorming (figuur c).

&55�2&:������

( a ) ( b ) ( c )

2RU]DDN

Primaire spoorvorming

Asfalt is een plastisch materiaal.  Het zwaar verkeer en het traag verkeer vervormen het asfalt van de
bovenste lagen.  De spoorvorming manifesteert zich vooral bij hoge temperaturen omdat het bitumen dan
meer vervormbaar is.  Bij aanhoudende hoge temperaturen, wanneer het asfalt niet meer afkoelt gedurende de
nacht, warmt het asfalt op in de diepte waardoor ook de onderliggende lagen gevoeliger worden voor
spoorvorming.

Secundaire spoorvorming

De wegstructuur is onvoldoende dik voor de verkeerslasten.  De ganse structuur vervormt.

Spoorvorming als gevolg van naverdichting

Als bij de uitvoering één van de lagen niet voldoende verdicht werd, is het mogelijk dat het verkeer zorgt
voor een naverdichting van deze laag.
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(YROXWLH

Onder invloed van het zwaar en traag verkeer zal de
spoorvorming snel toenemen.  Bij primaire spoorvorming en
spoorvorming door naverdichting zijn hogere temperaturen
van groot belang.

(YDOXDWLH

Spoorvorming wordt visueel vastgesteld. De diepte kan
plaatselijk (transversoprofilograaf, lat van 3 meter, ...) of
continu (RUT-meter, ARAN) worden opgemeten.  Door
middel van dwarse zaagsneden of een reeks dwarse boringen
kunnen de vervormde lagen opgespoord worden en kan het type van de spoorvorming bepaald worden.

Spoorvorming is hinderlijk en gevaarlijk.  In functie van de verkanting en of helling van de weg is er meer of
minder gevaar voor waterstagnatie wat dan aanleiding kan geven tot aquaplaning.  Een indicatieve indeling, bij
een goede verkanting en/of helling, is:

spoordiepte d
licht 12 mm < d �����PP
matig 16 mm < d �����PP
ernstig 24 mm < d

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Bij lichte tot matige spoorvorming kan men de sporen opvullen.  In het geval van spoorvorming met zijdelingse
opstuwingen kunnen deze afgefreesd worden.

'HILQLWLHI

Belangrijk is hier om tot een juiste diagnose van de oorzaak te komen.

Bij primaire spoorvorming en bij naverdichting moeten de vervormde lagen uitgefreesd en vervangen worden.

Bij secundaire spoorvorming is  versterking van de volledige structuur nodig. Dit kan gebeuren door heraanleg
of door overlaging.

type spoorvorming: a b c
verkeer +++ +++ +++
hoge temperatuur +++ +++
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding ++
materialen +++ +++
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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Ribbelvorming is een blijvende vervorming in de
wielsporen met een golfvormig uitzicht.  Ribbelvorming
komt meestal voor aan kruispunten of plaatsen waar veel
gestopt wordt.

2RU]DDN

De oorzaak is meestal een combinatie van onvoldoende
stijfheid (als gevolg van een slechte samenstelling en/of
verdichting) en afschuifkrachten door het verkeer.

De aanwezigheid van een bitumineus membraan en een
grote langshelling kunnen nadelig werken.

(YROXWLH

Door temperatuurschommelingen en onder invloed van het verkeer kunnen de ribbels scheuren.

In combinatie met water kan dit leiden tot snelle degradatie van het asfalt.

(YDOXDWLH

De gevolgen voor het verkeer hangen af van de grootte van de oneffenheid en van de uitgestrektheid  in langse
zin. Dit kan visueel worden vastgesteld. De ernst van de schade zit in het verschil in hoogte tussen de top en het
dal van de ribbels.

In verband met het hoogteverschil kan de ernst op de volgende manier geëvalueerd worden.

hoogteverschil
licht 5 - 15 mm
matig 15 - 30 mm
ernstig > 30 mm

verkeer +++
hoge temperatuur +++
vorst - dooicyclus
water/vocht +
waterhuishouding
materialen +++
zonlicht en zuurstof
structuur +
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Het euvel kan tijdelijk verholpen worden door het vlakfrezen van de ribbels.

'HILQLWLHI

Bij een definitieve herstelling dient eerst te worden nagegaan of de degradatie een gevolg is van een
onvoldoende stijfheid of van afschuiving in de lagen of in de tussenlaag.

Het is aangewezen het vervormde deel diep genoeg af te frezen en een aangepast  mengsel terug aan te brengen.
Bij de nieuwe aanleg dient er vooral gelet te worden op een voldoende verdichting en een goede hechting tussen
de lagen.
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Het afbladderen is het loskomen van de toplaag van de
onderliggende laag.  Gewoonlijk start het verschijnsel in
een van de wielsporen.

2RU]DDN

Oorzaken zijn:

� de toplaag of desgevallend de slemlaag of
bestrijking kan loskomen van de onderliggende laag
door gebrek aan hechting,

� het gebruik van een onaangepaste hoeveelheid
kleefmiddel,

� aanleg bij slechte weersomstandigheden,
� onvoldoende dikke toplaag.

(YROXWLH

De afschuifkrachten vanwege het verkeer kunnen de
hechting tussen de lagen verstoren.  De omvang kan snel
toenemen onder invloed van het verkeer.

In de winterperiode met een groot aantal vorst- en
dooicycli, of bij perioden met veel neerslag zal de
degradatie in een versneld tempo optreden.

(YDOXDWLH

Met een visuele inspectie  kan de beschadigde oppervlakte opgemeten worden.

De gevolgen voor het verkeer hangen af van de diepte en de oppervlakte die verdwenen zijn. De evaluatie dient
te gebeuren afhankelijk van de categorie van de weg.

Een indicatie voor de ernst van de schade is:

diepte grootste afmeting
licht < 1 cm < 20 cm
matig 1 - 2 cm 20 - 50 cm
ernstig > 2 cm > 50 cm

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur
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Indien niet dadelijk ingegrepen wordt in de beginfase, dan kan de toestand snel gevaarlijk worden voor het
verkeer.

In functie van de omvang van de afgebladderde oppervlakte en het type van de afgebladderde laag moet anders
ingegrepen worden. Slemlagen of bestrijkingen die loskomen  kunnen moeilijk tijdelijk hersteld worden.  Een
losgekomen toplaag kan lokaal tijdelijk hersteld worden, bij voorkeur met warm asfalt gecombineerd met een
lokale oppervlakbehandeling.

'HILQLWLHI

In functie van de omvang van de schade en de algemene staat van de weg, moet er beslist worden of een lokale
herstelling dan wel een volledig nieuwe laag moet aangebracht worden, met speciale aandacht voor de kleeflaag.

Een definitieve herstelling is alleen mogelijk door affrezen en heraanleg.
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.LSSHQQHVWHQ

Kippennesten zijn een komvormige uitholling in de
verharding die gevormd wordt door het uitbrokkelen van
het asfaltmateriaal.

2RU]DDN

Kippennesten vinden gewoonlijk hun oorsprong in:

� andere gebreken zoals netwerkscheuren,
onthechting,  rafeling,

� een lokale magere samenstelling van het asfalt,
� plaatselijk onvoldoende verdichting,
� vreemde insluitsels in het asfalt,
� beschadigingen, oneffenheden of verzakkingen van

het wegdek.

Onder invloed van het verkeer neemt lokaal de onthechting snel toe en wordt het verhardingsmateriaal
weggenomen.  Het water dat opgevangen wordt in het kippennest versnelt het proces.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer kan de omvang snel toenemen door het
afbrokkelen van de randen van de kippennesten.

Het water dat in de kippennesten opgevangen wordt, werkt steeds
nefast in op de hechting van het bitumen aan de granulaten en op de
hechting van de verschillende lagen aan elkaar.

Lage temperaturen, vorst-  dooicycli zullen dit verschijnsel
bespoedigen door de verminderde rekcapaciteit van het bitumen.

Indien niet dadelijk ingegrepen wordt in de beginfase dan kan de toestand snel gevaarlijk worden voor het
verkeer; de kippennesten worden groter en dieper.

(YDOXDWLH

Kippennesten storen en hinderen het verkeer.  Zowel de omvang van de kippennesten als de diepte zijn van
belang.

De aard en de ernst van het gebrek kunnen met een visuele inspectie vastgesteld worden. De kippennesten
kunnen opgemeten worden door de grootste horizontale afmeting en door de grootste diepte onder het oppervlak.
Een indicatieve indeling naar de ernst van de schade is:

diepte grootste afmeting
licht < 2 cm < 10 cm
matig 2 - 4 cm 10 - 20 cm
ernstig > 4 cm > 20 cm

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof +
structuur
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Het gat kan tijdelijk gedicht worden met koudasfalt of met gietasfalt.

'HILQLWLHI

In functie van de algemene toestand van de weg en van de omvang (aantal, lengte en diepte) van de kippennesten
moet beslist worden of een lokale herstelling kan volstaan.

Bij lokale herstellingen moeten de nesten vierkant uitgezaagd (of gefreesd) worden en opgevuld worden met
warm asfalt,  zo mogelijk van het type dat verwijderd werd.

Indien geopteerd wordt voor een grondigere aanpak dan kunnen de volgende ingrepen overwogen worden:

� vervanging,
� overlaging,
� reconstructie.
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Met  verzakking wordt gewoonlijk een lokale inzinking
in de weg bedoeld terwijl zetting meer wordt gebruikt
voor een verlaging van het wegoppervlak over een groot
gedeelte.

2RU]DDN

Verzakkingen of  zettingen kunnen het gevolg zijn van
de vervorming of  onvoldoend draagvermogen van de
fundering, het baanbed of de ondergrond. Er zijn vele
oorzaken mogelijk zoals:

� inwendige erosie in de wegstructuur of in het
baanbed (b.v. door een defect aan het
afwateringsstelsel),

� grondafschuiving,
� vermindering van het draagvermogen en de

vervormbaarheid van een laag door verhoging van
het watergehalte

� onvoldoende verdichting van een aanvulling of
ophoging (b.v. achter bruggen, bij het plaatsen van
een leiding, of bij een laterale uitbreiding van de
weg),

� belastingverschillen onder en naast duikers,
onderdoorgangen of bruggen,

� verminderde verdichting van de ondergrond na het
inpersen van een leiding.

Een algemene gelijkmatige zetting van een ophoging
heeft geen nadelige invloed op de wegstructuur.
Zettingsverschillen (differentiële zettingen) over kortere
afstand kunnen wel structurele problemen veroorzaken.

Mijnverzakkingen kunnen tevens aanleiding geven tot
belangrijke horizontale verplaatsingen.
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(YROXWLH

In vele gevallen ligt de oorsprong bij een gebrekkige waterhuishouding
of het toenemen van het watergehalte.

Bij interne erosie (bijvoorbeeld bij een breuk in een waterleiding of een
riolering) kan een holte gevormd worden onder de weg.  Een plotse
instorting bij belasting is dan mogelijk.

(YDOXDWLH

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele
inspectie, eventueel aangevuld met metingen van de langs- en dwarsvlakheid.  De oppervlakte en diepte van de
verzakkingen of zettingen kunnen opgemeten worden.

Het is nodig dat de oorzaak wordt opgespoord om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de toestand,
zeker als er gevaar is voor een plotse toename van het gebrek.

Een belangrijke differentiële zetting of verzakking stoort het verkeer.  Zowel de omvang als de diepte als hun
onderlinge verhouding zijn hierbij van belang.

Voor de diepte kunnen de volgende waarden gebruikt worden:

diepte
licht < 15 mm
matig 15 - 30 mm
ernstig > 30 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

De verzakkingen kunnen tijdelijk uitgevlakt worden met koudasfalt of met gietasfalt.

Het kan evenwel nodig zijn, omwille van de veiligheid, tijdelijk dieper in te grijpen indien er gevaar bestaat voor
een plotse instorting, afglijding of een ernstige toename van de verzakking.

'HILQLWLHI

De oorzaak moet opgespoord worden en zo mogelijk weggenomen worden.

In functie van de omvang van de verzakking of zetting en van de oorzaak moet al dan niet dieper ingegrepen
worden (herstellen van het baanbed, leidingen, enz.).

Bij een plaatselijke herstelling wordt de asfaltverharding vierkant uitgezaagd (of gefreesd) en opgevuld met
warm asfalt, zo mogelijk van het type dat verwijderd werd.

Bij een belangrijke (differentiële) zetting moet eventueel de wegstructuur aangepast worden.

verkeer
temperatuursvariatie
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding +++
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur +
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'ZDUVVFKHXUHQ

Dwarsscheuren zijn scheuren dwars op de rijrichting,
meestal over de volledige plaatbreedte.  Zie ook de fiche
in verband met krimpscheuren.

2RU]DDN

Dwarsscheuren zijn het gevolg van:

� zettingen van de ondergrond,
� onvoldoende fundering,
� opwelven van de (lange) platen bij (grote)

temperatuursgradient,
� pompeffect aan onverdeuvelde dwarsvoegen en

(krimp)scheuren.

(YROXWLH

Als gevolg van het verkeer en door indringing van water
zal de schade toenemen.

Vermits er geen echte lastoverdracht door deuvels is,
kunnen dwarsscheuren bij erosiegevoelige funderingen
tot ernstige schade leiden, zoals afbrokkelingen en
niveauverschillen.

Ook de kwaliteit van de onderliggende laag en de
aanwezigheid van water onder de plaat spelen een
belangrijke rol.

(YDOXDWLH

Dwarsscheuren zijn storend voor het verkeer. Ze veroorzaken trillingen en geluidshinder.  Ze kunnen tevens de
veiligheid in het gedrang brengen.

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden door de visuele inspectie:

scheurwijdte hoogteverschil
licht < 3 mm < 5 mm
matig 3 - 8 mm 5 - 15 mm
ernstig > 8 mm > 15 mm

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding ++
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur ++
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Tijdelijke herstellingen zijn niet aangewezen.

'HILQLWLHI

De scheuren uitfrezen en opvullen vormt hier de aangewezen oplossing.

Wanneer de scheuren zich dicht bij een dwarsvoeg bevinden, kan het nodig zijn het beton lokaal te vernieuwen
over een afstand van minstens 2 m.

Als de schade zich voordoet in meerdere opeenvolgende platen kan een overlaging of reconstructie van dit
weggedeelte noodzakelijk zijn.
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Langsscheuren zijn scheuren die ongeveer evenwijdig
lopen met de rijrichting.

2RU]DDN

Langsscheuren kunnen veroorzaakt worden door:

� verschillen in draagvermogen (bv. verbredingen of
vochtvariaties),

� te gering draagvermogen,
� discontinuïteiten in de fundering,
� door te laat zagen van de langsvoegen bij het

gelijktijdig aanleggen van meerdere rijstroken.

(YROXWLH

Onder invloed van water en vocht kunnen
niveauverschillen ontstaan.

Als de langsscheur niet bereden wordt, is de secundaire
schade (bv. uitbrokkelingen, niveauverschillen) meestal
beperkt

(YDOXDWLH

Het effect op het rijcomfort is beperkter dan bij dwarsscheuren.

De omvang en de ernst kunnen door visuele inspectie worden vastgesteld.

verkeer +
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding ++
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur +
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Tijdelijke herstellingen zijn niet aangewezen.

'HILQLWLHI

Het herstellen bestaat in het volkomen waterdicht houden van de langsscheuren. Ze worden daartoe uitgefreesd
en degelijk opgevuld en waterdicht gemaakt.

In (zeer) ernstige gevallen is het noodzakelijk de betreffende rijstrook geheel of gedeeltelijk opnieuw aan te
leggen.
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Krimpscheuren zijn fijne scheuren die onstaan in het
jonge beton en die meestal dwars op de rijrichting lopen.

2RU]DDN

Door het krimpen van het jonge platenbeton zullen bij
onvoldoende bescherming scheuren  ontstaan.
Krimpscheuren kunnen ook ontstaan als de krimpvoegen
onvoldoende werken, als te laat gezaagd wordt of de
deuvels slecht geplaatst worden.

Bij doorgaand gewapend beton zorgt de wapening voor
de verdeling van de krimp over vele fijne scheuren.

(YROXWLH

De krimpscheuren kunnen onder invloed van het verkeer, water en
vorst- en dooicycli evolueren naar storende dwarsscheuren. Vermits er
geen echte lastoverdracht door deuvels is, kunnen deze scheuren bij
erosiegevoelige funderingen tot ernstige  schade leiden, zoals
afbrokkelingen en niveauverschillen.

(YDOXDWLH

In doorgaand gewapend beton zijn krimpscheuren geen probleem.

In het algemeen zijn fijne scheuren niet storend voor het wegverkeer.

De ernst en de omvang kunnen door visuele inspectie worden vastgesteld:

scheurwijdte hoogteverschil
licht < 3 mm < 5 mm
matig 3 - 8 mm 5 - 15 mm
ernstig > 8 mm > 15 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijke herstellingen zijn niet aangewezen.

'HILQLWLHI

De scheuren uitfrezen en opvullen vormt hier de aangewezen oplossing.

Wanneer de scheuren zich dicht bij een dwarsvoeg bevinden, kan het nodig zijn het beton lokaal te vernieuwen
over een afstand van minstens 2 m.

verkeer ++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur +
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Hoekscheuren zijn scheuren aan een hoek van
betonplaten, meestal van een dwarsvoeg tot aan de
buitenkant van de rijweg. Ze lopen onder een hoek van
ongeveer 45° met de rijrichting. De lengte van
hoekscheuren ligt tussen 0,30 m en de helft van de
plaatbreedte.

2RU]DDN

Hoekscheuren zijn het gevolg van onvoldoende
dimensionering, grote randbelastingen of onverwachte
zware aslasten.

De oorzaken kunnen gevonden worden in:

� onvoldoende ondersteuning van de plaat,
� onvoldoende lastoverdracht in de voegen, geen of

onvoldoende deuvels,
� slechte plaatsing van de deuvels en de ankerstaven

aan hoeken,
� plaatsing van deuvels te dicht bij voegen,
� pompen van fijn materiaal uit onderliggende

ongebonden laag,
� slechte afwatering of drainering,
� gebrekkige voegvulling (roestvorming aan de

deuvels).

(YROXWLH

Als gevolg van het verkeer en door indringing van water zal de schade
toenemen.

Betonplaten zonder deuvels en met een erosiegevoelige fundering,
vertonen deze problemen.

(YDOXDWLH

Hoekscheuren zijn storend voor het verkeer en kunnen de veiligheid in
het gedrang brengen. Ze veroorzaken tevens trillingen en
geluidshinder.

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden door de visuele inspectie:

scheurwijdte hoogteverschil
licht < 3 mm < 5 mm
matig 3 - 8 mm 5 - 15 mm
ernstig > 8 mm > 15 mm

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding ++
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur ++
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Lokaal herstellen (uitvlakken) wordt uitgevoerd met bitumineuze materialen.

'HILQLWLHI

Lokale reconstructies over afstanden van minstens 2 m zijn te overwegen.
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Bij afschilfering van het beton verdwijnt de
oppervlaktemortel en komen de stenen los aan het
oppervlak.

2RU]DDN

Afschilfering is het gevolg van:

� slechte betonkwaliteit (hoge W/C-factor,
onvoldoende sterkte),

� inwerking van vorst en dooizouten,
� onvoldoende nabehandeling waardoor slechte

oppervlakkwaliteit wordt bekomen.

(YROXWLH

Bij onvoldoende betonkwaliteit over de volledige
laagdikte zal de afschilfering zich uitbreiden in de
diepte. In het andere geval zal de beschadiging zich
beperken tot het oppervlak.

(YDOXDWLH

Afschilfering veroorzaakt comfortverlies. Dit is afhankelijk van de grootte, diepte en ruwheid van het oppervlak.
Afschilfering leidt ook tot geluidshinder.

De ernst van de afschilfering kan geëvalueerd worden door een visuele inspectie.

beoordeling
licht oppervlaktemortel verdwenen met beperkt steenverlies
matig algemeen steenverlies tot beperkte diepte ≤ 10 mm
ernstig algemeen steenverlies met uitgebrokkelde zones met

diepte > 10 mm

verkeer +
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus +++
water/vocht +++
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur
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Indien geen andere schadeverschijnselen aanwezig zijn, worden geen tijdelijke herstellingen uitgevoerd.

'HILQLWLHI

De definitieve herstelling van afschilfering bestaat in het aanbrengen van:

� een bestrijking (beperkte levensduur afhankelijk van het verkeer) of
� een asfaltoverlaging
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Punch-out is het afbreken en uitbrokkelen van doorgaand
gewapend beton aan de buitenrand of aan een langsvoeg.
De punch-out  wordt begrensd door twee dwarsscheuren
en een langsscheur op korte afstand van de rand of van
de langsvoeg.

2RU]DDN

De punch-out wordt veroorzaakt als meerdere van de
onderstaande elementen aanwezig zijn:

� water tussen de betonverharding en de fundering,
� zwaar en druk verkeer aan de rand van de

verharding,
� erosiegevoelige fundering,
� dicht bij elkaar liggende dwarsscheuren

(tussenafstand ongeveer 0,5 m).

(YROXWLH

Punch-out wordt dikwijls voorafgegaan door het
uitpersen van water aan de buitenrand of de langsvoeg
van de verharding bij de overgang van zware voertuigen.
Op 0,5 tot 1 m van de rand van de verharding of van de
langsvoeg onstaat een langsscheur.

Onder invloed van het zwaar verkeer verbrokkelt het afgebroken stuk en onstaat een put in het wegdek.

De punch-out evolueert zeer snel (enkele dagen).

(YDOXDWLH

De grootte en het aantal kunnen worden vastgesteld door visuele inspectie.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht +++
waterhuishouding
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur ++
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Door het snel evoluerend karakter van de punch-out moet vlug ingegrepen worden.

De gaten worden met bitumineus materiaal opgevuld na verwijderen van de losliggende betonbrokken.

3UHYHQWLHYH�PDDWUHJHOHQ

Zodra van een wegvak geweten is dat het bijzonder gevoelig is aan punch-out kunnen een of meer van de
volgende beschermende maatregelen worden genomen:

� vullen van de langsvoegen in de betonverharding en tussen betonverharding en vluchtstrook,
� aanbrengen van een langsdrain aan de rand van de verharding,
� overlagen van de verharding met een SAMI en een bitumineuze toplaag.

'HILQLWLHI

Voor de herstelling moet rekening worden gehouden met de schadetoestand van elk wegvak (aantal
schadegevallen en evolutie van de schade), alvorens de herstelling van het betrokken vak uit te voeren.

De volgende behandelingen zijn mogelijk:

� herstellen van de beschadigde gedeelten voorafgegaan door het injecteren met cementspecie of
polyurethaanhars onder de betonplaat in de onmiddellijke omgeving van de punchout,

� overlagen van de verharding met een SAMI en een bitumineuze toplaag,
� volledige reconstructie van het betrokken wegvak.
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Trapvorming doet zich voor als er sprake is van een
hoogteverschil tussen opeenvolgende betonplaten of aan
de dwarsscheuren.

2RU]DDN

Trapvorming wordt veroorzaakt door:

� het ontbreken van een lastoverdracht (geen deuvels),
� een inwendige erosie in de wegstructuur of in het

baanbed door grondafschuiving,
� vermindering van het draagvermogen van de

ondergrond (bv. door verhoging van het
watergehalte).

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer neemt de traphoogte toe
door het stooteffect van de belasting. Daarenboven
kunnen de platen afbrokkelen en breken.

(YDOXDWLH

Trapvorming stoort het verkeer. Door visuele inspectie kunnen de omvang en de ernst van de trapvorming
gëevalueerd worden.

Het aantal trapjes en hun hoogte geven een maat van het gebrek.

traphoogte aantal per hm
licht < 5 mm 1 - 2
matig 5 - 15 mm 3 - 6
ernstig > 15 mm > 7

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht +++
waterhuishouding
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur ++



71

%HWRQYHUKDUGLQJHQ

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijke herstellingen zijn niet aangewezen.

'HILQLWLHI

De oorzaak moet opgespoord worden en zo mogelijk weggenomen worden. In functie van de omvang van de
trapvorming en van de oorzaak moet al dan niet dieper ingegrepen worden in de structuur en eventueel in het
baanbed.

De herstelling van trapvorming kan bestaan uit:

� het afschaven van de trap,
� het stabiliseren, oppersen en overlagen,
� het heraanleggen van de platen of plaatgedeelten,
� het overlagen met asfaltverharding na het voorafgaandelijk uitvlakken/afschaven van de betonverharding.
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2SVWXLNLQJ

Opstuiking is een plaatselijke opwaartse verplaatsing of
het uitknikken van platenbeton ter hoogte van een
dwarsvoeg.

2RU]DDN

Opstuiking kan optreden bij een combinatie van een
grote temperatuurstijging en een slecht uitgevoerde (niet
verticale voeg, excentrische constructie) of slecht
onderhouden dwarsvoeg. Bij doorgaand gewapend beton
kan de opstuiking voorkomen aan de slecht uitgevoerde
eindedagvoegen.

(YROXWLH

Er is geen evolutie. De schade is vanaf het ontstaan zeer ernstig.

(YDOXDWLH

Het verkeer is onmogelijk over de opstuiking.

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

De opstuiking verwijderen over een breedte van minstens 1 meter en opvullen met asfalt.

'HILQLWLHI

De herstelling bestaat in het heraanleggen van het beschadigde weggedeelte.

verkeer
hoge temperatuur +++
vorst - dooicyclus
water/vocht
waterhuishouding
materialen
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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Met  verzakking wordt gewoonlijk een lokale inzinking
in de weg bedoeld terwijl zetting meer wordt gebruikt
voor een verlaging van het wegoppervlak over een groot
gedeelte.

2RU]DDN

Verzakkingen of zettingen worden veroorzaakt door:

� het ontbreken van een lastoverdracht (geen deuvels),
� inwendige erosie in de wegstructuur of in het

baanbed,
� vermindering van het draagvermogen van de

ondergrond (bv. door verhoging van het
watergehalte),

� vermindering van het draagvermogen van de
fundering.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer kan de omvang snel
toenemen door het stooteffect van de belasting.

In vele gevallen ligt de oorsprong bij een gebrekkige
waterhuishouding of het toenemen van het watergehalte.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus +
water/vocht +++
waterhuishouding ++
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur ++
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(YDOXDWLH

De omvang en de ernst kunnen geëvalueerd worden met een visuele inspectie, eventueel aangevuld met
metingen van de langsvlakheid. De oppervlakte en diepte van de verzakking of zettingen kunnen opgemeten
worden.

Het is nodig dat de oorzaak wordt opgespoord om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de toestand,
zeker als er gevaar is voor plotse toename van het gebrek.

Een belangrijke differentiële zetting of verzakking stoort het verkeer. Zowel de omvang, diepte en de onderlinge
verhouding zijn van belang.

Voor de diepte kan de volgende beoordeling gebruikt worden:

niveauverschil
licht < 15 mm
matig 15 - 30 mm
ernstig > 30 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Met bitumineus materiaal kan de verzakking of zetting opgevuld worden.

'HILQLWLHI

De oorzaak moet opgespoord worden en zo mogelijk weggenomen worden. In functie van de omvang van de
verzakking of zetting en van de oorzaak moet al dan niet dieper ingegrepen worden in de structuur en eventueel
in het baanbed.

Heraanleg van het weggedeelte of algemene overlaging na voorafgaandelijk profileren en stabiliseren door
injecteren en oppersen.

Bij doorgaand gewapend beton kan de verharding door injecteren en oppersen uitgevlakt worden zonder
bijkomende overlaging.
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De alkali-silicareactie (ASR) veroorzaakt scheuren aan
de oppervlakte met een willekeurig patroon. Ook
inwendig zijn er scheuren die in alle richtingen lopen en
die onderling verbonden zijn.  In de scheuren is er
alkalische gel aanwezig.

2RU]DDN

ASR geeft aanleiding tot de vorming van een expansieve
gel, waardoor het beton gaat scheuren.

ASR kan zich enkel voordoen als gelijktijdig aan de drie
volgende voorwaarden voldaan wordt:

� de granulaten moeten potentieel reactief
(alkaligevoelig) zijn,

� het alkaligehalte van het beton moet binnen zekere
grenzen liggen die o.a. functie zijn van de gebruikte
cementsoort,

� het beton moet zich permanent of periodiek in een
vochtige omgeving bevinden.  Dit is voor
wegenbeton steeds het geval.

De alkaliën in het beton kunnen zowel voortkomen van
het cement, de granulaten als van de hulpstoffen.

(YROXWLH

Afhankelijk van de omstandigheden (granulaten,
cementsoort en water) kan de toestand ongunstig evolueren.  Het gebruik van dooizout kan daarbij een negatief
effect uitoefenen.

Ook het verkeer versnelt de degradatie.

verkeer +
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht +++
waterhuishouding
materialen +++
zonlicht en zuurstof
structuur
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(YDOXDWLH

Bij lichte aantasting is er geen bijzondere hinder. Bij diepere aantasting komt het draagvermogen in het gedrang.
Er bestaat gevaar voor schade en afbrokkelingen aan het oppervlak.

De omvang en de ernst kan geëvalueerd worden:

� met een visuele inspectie,
� op boorkernen (diepte van de aantasting),
� met microscopisch onderzoek.

visuele beoordeling
licht voornamelijk geïsoleerde scheuren
matig voornamelijk met elkaar verbonden scheuren doch

geen uitbrokkelingen
ernstig zones met elkaar verbonden scheuren die vergezeld

gaan van uitbrokkelingen

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Om de toestand te stabiliseren wordt meestal getracht het indringen van vocht te verhinderen.

Bij aangetaste wegverhardingen kunnen overlagingen met bitumineuze materialen een oplossing bieden.

'HILQLWLHI

De verharding dient opgebroken te worden en het puinmateriaal moet verwijderd worden. De verharding
opnieuw aanleggen.
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Gaten en onvlakheden zijn oneffenheden in het wegdek
die een nadelige invloed hebben op de rijkwaliteit en
plaatselijke waterstagnatie tot gevolg hebben.

Met onvlakheden bedoelen wij hier die, die veroorzaakt
zijn door externe oorzaken onafhankelijk van het
verkeer.

Zie ook andere onvlakheden zoals punch-out,
verzakking/zetting, trapvorming, ...

2RU]DDN

Gaten en onvlakheden worden veroorzaakt door:

� slechte lokale uitvoering,
� slechte verdichting van het beton,
� beschadiging van het vers beton (wielsporen, …),
� vreemde materialen of onregelmatigheden in de

samenstelling,
� opstuwing van platen door boomwortels

(fietspaden).

(YROXWLH

De onvlakheden die ontstaan zijn voor de ingebruikname
van de weg evolueren niet.

Onder invloed van het verkeer zal de omvang van de
gaten snel toenemen door het afbrokkelen van de randen.
Vorst en dooicycli zullen dit verschijnsel versnellen.
Indien niet wordt ingegrepen kan de toestand snel gevaarlijk worden voor het verkeer.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus ++
water/vocht ++
waterhuishouding +
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur
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(YDOXDWLH

De gaten en onvlakheden hinderen het verkeer en kunnen een bron van trillingshinder zijn.

De lokale gaten kunnen opgemeten worden door de grootste horizontale afmeting en door de grootste diepte
onder het oppervlak.

De aard en de ernst kunnen met een visuele inspectie worden vastgesteld.

diepte grootste afmeting
licht < 20 mm < 100 mm
matig 20 - 40 mm 100 - 200 mm
ernstig > 40 mm > 200 mm

Voor fietspaden moeten de waarden van de bovenstaande tabel gehalveerd worden.

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Gaten kunnen worden gedicht met koudasfalt.

'HILQLWLHI

Rechthoekig afbakenen en herstellen met speciale mortels of harsen.

Heraanleggen van de beschadigde weggedeelten.
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Scheuren in elementenverhardingen komen enkel voor
bij betonstraatstenen en betontegels en zelden of nooit
bij kasseien.

De scheuren kunnen zich manifesteren als zowel
verticale scheuren (volledig gebroken stenen) of als
horizontale scheuren.  In het laatste geval betreft het
hoofdzakelijk afgebroken hoeken of afschilferen van het
oppervlak (toplaag).

2RU]DDN

Het breken van stenen is meestal het gevolg van een
ander schadeverschijnsel.  Bijvoorbeeld als de
betonstraatstenen verzakt zijn, kunnen de stenen
kantelen en opstuiken en na verloop van tijd breken.

Breuk kan ook het gevolg zijn van onderdimensionering
van de structuur in functie van het verkeer, m.a.w. als de
stenen of tegels te dun zijn of de onderliggende structuur
te soepel is.

(YROXWLH

De belangrijkste invloedsfactoren zijn enerzijds het
verkeer en de structuur.  Eventuele aanwezigheid van
water en vocht kan andere schade in de hand werken (bv.
verzakkingen), waardoor stenen ook sneller kunnen
scheuren of breken.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht ++
waterhuishouding +
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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(YDOXDWLH

Scheuren worden visueel vastgesteld.  Ze kunnen kwantitatief bepaald worden als een percentage van de
oppervlakte die gebroken stenen bevat.

beschadigde oppervlakte
licht < 5 %
matig 5 - 20 %
ernstig > 20 %

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijke herstellingen zijn zo goed als zinloos.

Enkel de gebroken stenen vervangen, wat theoretisch mogelijk zou zijn, heeft weinig effect aangezien de
oorzaak veelal te maken heeft met dieper gelegen problemen.

Opnieuw inzanden of lokaal opvoegen met cementmortel kan een tijdelijke oplossing zijn voor een paar dagen.
Inzanden kan ook toegepast worden om een verdere uitbreiding tegen te gaan.

'HILQLWLHI

De schade kan enkel definitief hersteld worden door de volledige verharding en de straatlaag te vervangen over
een voldoende grote zone.  Indien er problemen zijn met de structuur, dient ook de fundering hersteld te worden.
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Lokaal kunnen individuele elementen of groepen van
elementen verzakken of kantelen.

Dit schadeverschijnsel komt veel voor rond waterkolken
en inspectieputten, of op trambusbanen.

2RU]DDN

Verzakkingen zijn te wijten aan bijkomende zettingen
van de onderliggende lagen die onvoldoende verdicht
zijn: straatlaag, fundering of onderfundering.
Bijkomende zettingen kunnen optreden omwille van,
bijvoorbeeld:

� inwendige erosie in de wegstructuur, maar
hoofdzakelijk in de straatlaag

� verminderd draagvermogen of vervormbaarheid van
een laag (ten gevolge van verhoogd watergehalte,
vorstgevoeligheid, ...)

� onvoldoende verdichting.

(YROXWLH

Aangezien water kan stagneren in de verzakkingen, kan
water in de straatlaag en de fundering dringen.  Hierdoor
zal de structuur verder verzwakken.

verkeer ++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht +++
waterhuishouding +++
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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(YDOXDWLH

De uitgestrektheid en diepte van de verzakkingen kunnen bepaald worden.  De diepte van de verzakking wordt
gemeten ten opzichte van de omliggende stenen.

diepte
licht < 5 mm
matig 5 - 15 mm
ernstig > 15 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijke herstellingen zijn niet mogelijk.

'HILQLWLHI

Er moet nagegaan worden wat de oorzaak is van de verzakking.  Herstellingen moeten uitgevoerd worden tot en
met de laag die oorzaak is van de schade en over een voldoende grote zone.  In ieder geval moet minstens tot en
met de straatlaag heraangelegd worden.
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Spoorvorming is een permanente verticale vervorming
van de structuur of verzakking van de elementen ter
plaatse van de wielsporen.

2RU]DDN

De meest voorkomende oorzaak van spoorvorming heeft
te maken met de straatlaag.  De straatlaag moet de
voorgeschreven dikte zo nauwkeurig mogelijk benaderen
en van goede kwaliteit (grof, weinig fijne deeltjes) zijn.
De straatlaag mag niet te dik zijn of ongelijkmatig
aangebracht (bijvoorbeeld als de straatlaag gebruikt
wordt om onregelmatigheden in de fundering op te
vangen).  Bij gebruik van materialen van slechte
kwaliteit kan de straatlaag verpulveren.

Spoorvorming is ook meer uitgesproken bij sterk
gekanaliseerd en zwaar verkeer, bijvoorbeeld ter hoogte
van versmallingen in doortochten.

Ook de fundering kan oorzaak zijn van spoorvorming.
Enerzijds als de fundering te grof is, kan het gebeuren
dat de straatlaag verdwijnt in de fundering.  Anderzijds
kan ook secundaire spoorvorming voorkomen ten
gevolge van een te dunne fundering en/of vervorming
van de onderfundering of het baanbed.

(YROXWLH

Vooral de kwaliteit van de straatlaag bepaalt hoe snel de
schade zal evolueren, dit in combinatie met het verkeer
en de waterhuishouding.  Aangezien een
elementenverharding nooit als volledig waterdicht kan
beschouwd worden, is een horizontale of verticale
drainering via de straatlaag noodzakelijk.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht ++
waterhuishouding +++
materialen +++
zonlicht en zuurstof
structuur ++
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(OHPHQWHQYHUKDUGLQJHQ

(YDOXDWLH

Spoorvorming wordt in eerste instantie visueel vastgesteld.  De grootte van de spoorvorming kan gemeten
worden met de lat van 3 m:

spoordiepte
licht 10 - 15 mm
matig 15 - 20 mm
ernstig > 20 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijke herstellingen zijn niet mogelijk.

Er wordt op gewezen dat een vaak toegepaste herstelling, waarbij de sporen opgevuld worden met asfalt, slechts
een kort leven beschoren is.

'HILQLWLHI

De straatlaag en de elementenverharding worden over een voldoende grote oppervlakte heraangelegd.  Met
voldoende grote oppervlakte wordt de volledige breedte van de weg en het beschadigd vak bedoeld.

Als de fundering in orde is, maar indien er veel (zwaar) verkeer is, valt het te overwegen om de
elementenverharding te vervangen door een ander verhardingstype.  Op wegen met veel zwaar verkeer
(bouwklasse groter dan B5) is het niet aangewezen om elementenverhardingen toe te passen.



88

/RVOLJJHQGH�VWHQHQ

Plaatselijk komen stenen los te liggen waarbij de voegen
open staan en de voegvulling door het verkeer
weggereden wordt.

Dit schadebeeld komt veelvuldig voor bij
verkeersdrempels.

2RU]DDN

Er ontstaat een pompend effect van de banden van het
verkeer op de verharding.  Hierdoor kan de voegvulling
verwijderd worden.  In een verder stadium kan ook de
straatlaag verpulveren, die ten gevolge van het
pompeffect weggezogen wordt.

Elementen kunnen ook gaan losliggen ten gevolge van
horizontale krachten, bijvoorbeeld op plaatsen waar veel
geremd wordt (verkeersdrempels, kruispunten, ...) of op
wegen met een grote langshelling.

Een slecht uitgevoerde randstrook is vaak de oorzaak
van losliggende stenen.  Als te kleine opvulelementen
geplaatst worden of te brede voegen gelaten worden in
deze zone kunnen de elementen kantelen of verschuiven.

(YROXWLH

Onder invloed van het verkeer, wordt de voegvulling
verder weggezogen.  Ook de kwaliteit van het
voegvullingszand speelt hierbij een rol.  De
aanwezigheid van water in de structuur (vooral de
straatlaag) versterkt het pompend effect.

Als de elementen beginnen te kantelen of breken,

evolueert de toestand naar een ander schadebeeld (gebroken stenen of verzakkingen).

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht ++
waterhuishouding
materialen ++
zonlicht en zuurstof
structuur +
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(OHPHQWHQYHUKDUGLQJHQ

(YDOXDWLH

Visueel worden openstaande voegen waargenomen; de voegvulling is niet meer aanwezig.  De voegwijdte wordt
opgemeten.

voegwijdte bij
betonstraatstenen

licht < 5 mm
matig 5 - 15 mm
ernstig > 15 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

Tijdelijk kunnen de voegen opnieuw gevuld worden.  Daardoor wordt vermeden dat de omliggende elementen
ook los gaan liggen.

'HILQLWLHI

Als er geen bijkomende schadeverschijnselen zijn (verzakkingen of breuk), kan het meestal volstaan om enkel de
voegen opnieuw te vullen.  Op wegen met zwaar verkeer is voegvullen met mortel een mogelijke oplossing.
Indien het probleem zich uitstrekt tot in de straatlaag is heraanleg van de verharding nodig.

Op wegen met grote langshellingen of wegen belast door zwaar verkeer (bouwklasse hoger dan B5) is een
andere verharding aangewezen.



90

6FKDGH�LQ�GH�UDQG]RQH

Dit schadegeval is een combinatie van verschillende
andere schadeverschijnselen en wordt gekenmerkt door:

� bewegende kantopsluiting
� losliggende stenen
� te kleine spieën
� gebroken stenen
� verzakkingen

Dit schadeverschijnsel komt voor in de randzone van de
rijweg bij gebruik van betonstraatstenen, maar ook
bijvoorbeeld rond deksels in het wegdek.

2RU]DDN

De kantopsluiting is cruciaal voor de samenhang van de
verharding.  Als deze kantopsluiting horizontaal kan
bewegen, komt deze samenhang in het gedrang en
worden de elementen uiteen gedreven.  De oorzaak van
de schade is meestal te wijten aan een gebrekkige
uitvoering van deze kantopsluiting.  In het geval van
problemen met de kantopsluiting laat meestal de
verankering in de fundering te wensen over.

Aangezien een elementenverharding uit niet-
samenhangende elementen bestaat, moeten in bochten
verzaagde elementen gebruikt worden.  Als te kleine
spieën gebruikt worden, ontstaan hier vaak verzakkingen
of losliggende stenen.  Dit geldt ook voor de aansluiting
aan de kantopsluiting waar verzaagde elementen gebruikt worden.  Het gebruik van spieën kan geminimaliseerd
worden door goed uitmeten.  Als er toch spieën gebruikt worden, mogen de spieën niet kleiner dan een halve
steen zijn.

(YROXWLH

Bij een gebrekkige kantopsluiting worden de elementen steeds verder uit
elkaar gedreven door het verkeer, waardoor de rijweg onbruikbaar wordt
(spoorvorming, verzakkingen, ...).

Te kleine spievormige randelementen hebben een beperkt
draagvermogen.  Als de voegen openstaan, wordt waterindringing
bevorderd.

verkeer +++
hoge temperatuur
vorst - dooicyclus
water/vocht ++
waterhuishouding ++
materialen +
zonlicht en zuurstof
structuur +++
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(YDOXDWLH

Als de samenhang van de elementen verloren gaat, ontstaan bredere voegen.  De voegwijdte kan gemeten
worden.

voegwijdte
licht < 5 mm
matig 5 - 15 mm
ernstig > 15 mm

+HUVWHOOLQJHQ

7LMGHOLMN

De situatie kan tijdelijk gestabiliseerd worden door de voegen opnieuw te vullen.

'HILQLWLHI

Herstellen is bijna onmogelijk, zodat heraanleg de enige duurzame oplossing is.  In functie van de algemene
toestand van de weg en van de omvang moet echter beslist worden of een lokale herstelling kan volstaan.  Er
wordt op gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat bij lokale herstellingen later problemen kunnen optreden aan
de rand van de herstelde zone.

Als alternatief voor het gebruiken van spieën kunnen eventueel de randen opgegoten worden met beton.
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De volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende schadeverschijnselen en de mogelijke tijdelijke
of definitieve herstellingsmethoden.  Bij elke herstelling wordt verwezen naar de overeenkomstige bepalingen in
het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw (versie 2.0).

$OJHPHQH�VFKDGHYHUVFKLMQVHOHQ

*URHQVFKDGH
2S]ZHOOHQ�YDQ�IXQGHULQJVPDWHULDDO

%LWXPHQDI]HWWLQJ
=LMGHOLQJV�DIVFKXLYHQ

6FKDGH�DDQ�GLVFRQWLQXwWHLWHQ
$IZDWHULQJVSUREOHPHQ

3ROLMVWLQJ
Zandstralen x 1
Reinigen afwatering - XII-12.2. + 12.3. x
Koudasfalt - XII-2.6. x x 1
Gietasfalt - XII-2.1.3.3. x x
Dichten scheuren - XII-2.2. x x
Vette plekken opwarmen en afstrooien x

T
ij

de
li

jk

Affrezen opstulpingen - XII-2.3. x x
Frezen en laag vervangen - XII-2.1. +
2.4.

x x x

Plaatselijke reconstructie x x
Vervangen afwatering x
Verstevigingswerken x
Markeringen herschilderen x

D
ef

in
it

ie
f

Volledige reconstructie x

(1) niet geschikt voor hoofdwegen, enkel voor primaire en secundaire wegen
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9HU]DNNLQJHQ���=HWWLQJHQ
.LSSHQQHVWHQ

2QWKHFKWLQJ�WXVVHQ�ODJHQ�RI�DIEODGGHULQJ
5LEEHOYRUPLQJ

6SRRUYRUPLQJ
5DIHOLQJ

9HWWH�SOHNNHQ
9HUGLFKWLQJVVFKHXUHQ

9HURXGHULQJVVFKHXUHQ
9HUPRHLLQJVVFKHXUHQ

&RQVWUXFWLHVFKHXUHQ
=HWWLQJVVFKHXUHQ

5HIOHFWLHVFKHXUHQ
Scheuren dichten - XII-2.2. x x x
Koudasfalt - XII-2.6. x x x x 2
Gietasfalt - XII-2.1.3.3. x x x x x x
Bestrijking - XII-5 x x x x 2T

ij
de

li
jk

Affrezen - XII-2.4. x x
Scheuren dichten - XII-2.2. x x x
Overlagen - XII-4. (+ XII-2.5.) x x x
Plaatsen van bestrijking - XII.5. x x x x 2
Plaatsen gietasfalt - XII-2.1.3.3. x x x
Uitzagen/uitfrezen van zones en
vervanging asfaltla(a)g(en) - XII-
2.1.3.1. + XII-4.

x1 x x x x x x x

Frezen van la(a)g(en) en vervanging
asfaltla(a)g(en) - XII-2.4. + XII-4. (+
XII-2.5.)

x1 x1 x x1 x x x x x x x

Volledige reconstructie x1 x1 x x

D
ef

in
it

ie
f

Plaatsen afvoersysteem en/of
versterking berm

(1) met eventueel een scheurremmende laag of asfaltwapening
(2) niet geschikt voor hoofdwegen, enkel voor primaire en secundaire wegen
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2SVWXLNLQJ
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3XQFKRXW

$IVFKLOIHULQJ
+RHNVFKHXUHQ

.ULPSVFKHXUHQ
/DQJVVFKHXUHQ

'ZDUVVFKHXUHQ
Overlagingen met asfalt (dun) XII-4. x

T
ij

de
-

li
jk Voorlopig herstellen met bitumineuze

producten XII-1.7.
x x x x x

Vernieuwen van Betonverharding
XII-1.1

x x x x x x x x x

Dichten van scheuren in platen XII-1.2. x x x
Herstellen van platen XII-1.3. x x x x
Stabiliseren/oppersen  van beton
XII-1.5.

x x x

Verbeteren van oppervlaktekenmerken
XII-1.6.

x

Overlagingen in beton XII-3. x x

D
ef

in
it

ie
f

Overlagingen in asfalt XII.4. x x x x

(OHPHQWHQYHUKDUGLQJHQ

Herstellingstechnieken voor elementenverhardingen komen meestal neer op een al dan niet volledige heraanleg
van de verharding, inclusief de straatlaag.  Hiervoor wordt verwezen naar VI-3. in het algemeen of VI-3.3. in het
bijzonder voor bestratingen in betonstraatstenen.
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adhesie, aanhechting adhésion adhesion
afbladderen pelade peeling, scabbing
afschilfering écaillage scaling

afschuiven glissement, éboulement slip
afwatering écoulement des eaux drainage
alkali-silicareactie (ASR) réaction alkali-silice, alkali-

réaction
alkali-silica reaction

asfalt asphalte, enrobés hydrocarbonés asphalt
bestrijking

tweelaagse bestrijking
enduit superficiel

enduit bicouche
surface dressing

double surface dressing
double surface treatment (US)

betonstraatsteen
bestrating van
betonstraatstenen

pavé en béton
chaussée en pavés en béton

concrete paving block
concrete block paving

betonverharding
doorgaand gewapend beton

platenbeton

revêtement en béton
béton armé continu

revêtement en dalles de
béton

concrete pavement
continuously reinforced
concrete
slab concrete

betonweg route en béton concrete road
beuken (van betonverharding) morcellement, fracturer crack and seat
bindmiddel

hydraulisch bindmiddel
bitumineus bindmiddel

liant
liant hydraulique
liant hydrocarboné /
bitumineux

binder
hydraulic binder
bituminous binder

bitumen bitume bitumen
asphalt (US)

bitumenemulsie

anionische emulsie
kationische emulsie

émulsion de bitume

émulsion anionique
émulsion cationique

bitumen emulsion
asphalt emulsion (US)

anionic emulsion
cationic emulsion

bitumineus membraan (SAMI) membrane bitumineuse (SAMI) stress-absorbing membrane
interlayer (SAMI)

bitumineuze afzetting dépôt de bitume, dépôt noir black deposit
bult bosse bump
cement ciment cement
dooi dégel thaw
dwarsscheur fissure transversale transverse crack
elastomeerbitumen bitume-élastomère elastomeric bitumen

elastomeric asphalt (US)
elementenverharding chaussée modulaire, pavage modular element pavement
fietspad piste cyclable cycle path
frezen fraisage cold planing, milling (US)
fundering

onderfundering
fondation

sous-fondation
(road) base

subbase
gietasfalt asphalte coulé mastic asphalt
haarscheur fissure fine hairline crack
herstelling réparation, remise en état repair
hoekscheur fissure d’angle, fissure en coin corner crack
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inzinking flache depression, bird bath
kantsteen bordure kerb

curb (US)
kantstrook bande de contrebutage edging
kippennest nid-de-poule pothole, chuckhole
kleeflaag, hechtlaag couche d’accrochage tack coat
klinker brique recuite (hard burnt) brick
koudasfalt enrobé hydrocarboné à froid

béton bitumineux à froid (BBF)
cold asphalt, cold asphaltic
concrete
cold mix (US)

krimpscheur fissure de retrait shrinkage crack
langsscheur fissure longitudinale longitudinal crack
netscheur(vorming) morcellement (= grofmazig)

peau de crocodile
faïençage

map cracking (= grofmazig)
block cracking (= grofmazig)
alligator cracking

ondergrond sous-sol, sol de fondation subgrade
onthechting décollage, détacher debonding
oppervlakbehandeling traitement de surface surface treatment
opstuiken (van betonplaten) soulèvement de dalle buckling, blow-up
opwippen van platen
(zie ook pompen)

battement de dalles slab rocking

polijsting polissage polishing

polymeerbitumen (PMB)
elastomeerbitumen
plastomeerbitumen

bitume-polymère
bitume-élastomère
bitume-plastomère

polymer-modified bitumen (PMB)
elastomer-bitumen
plastomer-bitumen

pompen (van betonplaten) pompage pumping

punch-out punch-out punchout

rafeling désintégration ravelling

reflectiescheur fissure par réflexion reflective crack

ribbel(vorming) bourrelet, tôle ondulée bump, ridge, shoving,
corrugation, rippling, washboard

scheurremmende tussenlaag interface antifissure anticracking interlayer
slem revêtement  bitumeux coulé à froid

(RBCF)
schlammage, coulis

slurry surfacing,  slurry seal

slijpen meulage grind
SMA splittmastixasphalt (SMA) stone mastic asphalt (SMA)
spoorvorming orniérage rutting
straatlaag couche de pose bedding course, bedding layer
structuur

wegstructuur
structure

structure de chaussée
structure

pavement structure
toplaag, slijtlaag couche de surface, couche de

roulement, couche d’usure
surfacing , topping, wearing
course

trapjesvorming (tussen
betonplaten)

marches d’escalier, décalage de
dalles

fault, slab stepping, step faulting

uitbrokkeling arrachement de surface,  épaufrure spalling
vermoeiingsscheur fissure de fatigue fatigue crack
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veroudering vieillissement ageing
verzakking affaissement subsidence

settlement (US)
vette plekken ressuage bleeding, flushing, fatting up
voeg

voegvulling
joint

produit de scellement
joint

joint sealant, joint sealing
compound

wapening
asfaltwapening

armature
armature des revêtements
bitumineux

reinforcement
asphalt reinforcement

wegbaan assiette roadbed
zandstralen sablage sandblasting
zeer open asfalt (ZOA) enrobé drainant, béton bitumineux

drainant (BBDr)
porous asphalt, open-graded
asphalt mix (US), draining asphalt
(US)

zetting tassement settlement
zwellen

zwelling
gonfler

expansion, gonflement
swell

swelling
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� Catalogue of road surface deficiencies - catalogue des dégradations de surface des chaussées – OESO,
oktober 1978

� Catalogue de dégradations des chaussées – MET, 1997
� Rationeel wegbeheer - handleiding en schadecatalogus – CROW publicatie 20-C, 1990
� Distress Identification Manual for Long Term Pavement Performance Project – SHRP, 1993
� Herstellen en Onderhoud van Cementbeton wegen – OCCN1978
� Catalogue des dégradations – Norme Suisse SN 640 925, 1991
� Rigid Pavement Condition Survey Handbook – Florida Department of Transportation, 2000
� Flexible Pavement Condition Survey Handbook – Florida Department of Transportation, 2000
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� Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw
� Cahier des charges-types RW 99
� Toepassing van asfaltwapeningen en scheurremmende lagen – Administratie Wegen en Verkeer, 1999
� Handleiding voor de aanwending van SMA en ZOA – Administratie Wegen en Verkeer, 1997
� Design and construction of interlocking concrete block pavements – Brian Shackel, 1990
� Handleiding voor bestrijkingen – Aanbevelingen A 71 / 01, OCW 2001
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� AWV 99/2 - Opbouw en onderhoud van wegstructuren
� AWV 99/5 - Voorafgaand onderzoek van de samenstelling van het asfalt dat zal verwijderd worden
� AWV 97/1 - Gebruik van betonstraatstenen, keien en mozaïekkeien en andere materialen bij de

herinrichting van doortochten.  Geluids- en trillingshinder
� AWV 97/4 - Standaardstructuren voor bestratingen en straatstenen
� AWV 97/8 - Standaardstructuren voor fietspaden
� AWV 96/4 - Standaardstructuren voor wegen
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� http://wegen.vlaanderen.be/documenten/
� http://www.brrc.be/ (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)
� http://www.crow.nl/html/publicaties/infobladen (CROW)
� http://www.dot.state.fl.us/statematerialsoffice/publications.htm (FDOT)


