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+RRIGVWXN��� ,QOHLGLQJ

Dat de correcte toepassing van asfaltwapeningen en scheurremmende lagen reeds geruime
tijd de aandacht gaande houdt van de wegenbouwmiddens, moge blijken uit het feit dat de
RILEM reeds drie internationale symposia (Luik 1989 en 1993, Maastricht 1996) heeft
gewijd aan het probleem van de reflectiescheurvorming en de materialen die een oplossing
kunnen bieden voor het probleem.

De werkzaamheden van de RILEM hebben geleid tot de publicatie van een rapport
(RILEM Report 18) waarin de stand van zaken betreffende de kennis op dit gebied wordt
uiteengezet.

Vermits binnen de Administratie Wegen en Verkeer de behoefte werd gevoeld de
mogelijkheden en beperkingen van de toegepaste technieken eens duidelijk te stellen, werd
door de &RPPLVVLH�YRRU�GH�.ZDOLWHLW�YDQ�%LWXPLQHX]H�9HUKDUGLQJHQ (C.K.B.) de taak op
zich genomen een handleiding ad hoc te publiceren. Het spreekt vanzelf dat daarbij
dankbaar gebruik werd gemaakt van het reeds vermelde RILEM-rapport.

De handleiding vangt aan (hoofdstuk 2) met het beschrijven van de diverse schadebeelden
en hun oorzaken, waaraan bij wegrehabilitatie mogelijk verholpen kan worden door het
toepassen van asfaltwapening of scheurremmende lagen.

Vervolgens wordt beschreven (hoofdstuk 3) hoe de bestaande toestand van een verharding
kan worden geëvalueerd door het verzamelen van de nodige gegevens over de structuur
van de weg en het verkeer dat hij te verwerken krijgt, en door het uitvoeren van een aantal
metingen.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan een beschrijving van de diverse producten voor
tussenlaagsystemen en hun eventuele hechtmethodes. Er wordt hier tevens aandacht
besteed aan het karakteriseren  van de producten.

In hoofdstuk 5 “Ontwerp” wordt een algemene methodiek voor wegrehabilitatie
uiteengezet, waarbij de uiteindelijke keuze van de toe te passen oplossing (reconstructie,
overlaging, al dan niet aanwenden van tussenlaagsystemen) gemakkelijker wordt gemaakt
door compleet uitgewerkte flowcharts, die rekening houden met de schadebeelden en het
draagvermogen.

Dat de kwaliteit van een werk niet alleen bepaald wordt door de keuze van geschikte
materialen, maar evenzeer door een goede uitvoering van het werk, staat buiten kijf.
Daarom wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de correcte toepassing van de diverse
materialen (hoofdstuk 6).

Een goed beheer van het wegpatrimonium betekent ook dat de beschikbare budgetten zo
zuinig en efficiënt mogelijk worden gebruikt. In een laatste hoofdstuk wordt daarom
nadere aandacht besteed aan de economische aspecten i.v.m. de toepassing van
tussenlaagsystemen.
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+RRIGVWXN��� 3UREOHHPVWHOOLQJ

Bij de keuze van een strategie voor wegrehabilitatie en/of versterking is het allereerst
noodzakelijk dat het soort schade en de oorzaak ervan worden bepaald. Een efficiënte
oplossing in één geval kan immers totaal zinloos zijn in een ander geval, naar gelang het
type probleem en de oorzaak ervan.  Daarom wordt hierna een overzicht gegeven van de
types schadebeelden die kunnen voorkomen met hun oorzaken. We beperken ons hierbij
tot de beschrijving van de meer ernstige gevallen, welke leiden tot het type van
wegrehabilitatie die in deze handleiding aan bod komen.

Bij overlaging van gescheurde wegstructuren moet steeds rekening worden gehouden met
reflectiescheurvorming.  Deze ontstaat als gevolg van lokale bewegingen die door
temperatuurschommelingen en verkeer rond de scheur worden veroorzaakt.  In dit
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de types bewegingen die naar gelang van het
soort en de positie van de belasting kunnen voorkomen.  Met betrekking tot de keuze van
een bepaalde oplossing voor wegrehabilitatie is het belangrijk na te gaan welk type
beweging overheersend is.

���� 6FKDGHEHHOGHQ�HQ�RRU]DNHQ

De meest voorkomende vormen van
schade zijn scheurvorming,
spoorvorming en ribbelvorming.  Binnen
elk van deze kunnen verschillende types
worden onderscheiden, naar gelang hun
oorzaak.  De schadegevallen kunnen ook
sterk verschillen naar gelang het type
verharding: stijve structuren, halfstijve
structuren of soepele wegverhardingen.
Waar mogelijk wordt opgegeven welke
types verhardingen voor zekere
schadegevallen meer gevoelig zijn.

2.1.1 Scheurvorming

Verschillende types scheuren kunnen
worden onderscheiden, naar gelang hun
oorzaak.

9HUPRHLLQJVVFKHXUHQ�LQ�DVIDOW

Deze scheuren zijn het gevolg van de
herhaalde lasten van het verkeer.  In het
beginstadium zijn het doorgaans
scheurtjes die zich bevinden in de
wielsporen, waarna zij zich dan volgens

blokvormige patronen over het volledige
wegdek verspreiden.

)LJXXU���� Vermoeiingsscheuren
(OCW 2316/18A)

.ULPSVFKHXUHQ

Deze scheuren worden veroorzaakt door
herhaalde thermische krimp en uitzetting.
Ze komen onvermijdelijk voor in
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wegstructuren waar hydraulisch
gebonden materialen worden toegepast.

)LJXXU���� Krimpscheuren
(OCW 1623/33)

Uitzonderlijk kunnen ze in  soepele
verhardingen worden waargenomen, in
het geval zeer harde bitumina werden
toegepast, waardoor de verharding bij
zeer lage temperaturen bros kan worden.
Dergelijke scheuren komen dan op vrij
regelmatige afstanden voor (doorgaans
om de 5 tot 10 m) en zijn rechtlijnig van
vorm.

=HWWLQJVVFKHXUHQ

)LJXXU���� Scheuren die het gevolg zijn
van onvoldoende draagvermogen

(WK 1999-004)

Deze scheuren ontstaan vaak als gevolg
van grote vervorming van de ondergrond
of van verlies in draagvermogen van de
ondergrond.

Mogelijke oorzaken zijn:

• een toename van het watergehalte
van de ondergrond,

• afschuiving (bijvoorbeeld aan
verhoogde bermen),

• vorstgevoeligheid.

Meestal zijn ze aanvankelijk vrij
rechtlijnig qua vorm, nadien verspreiden
ze zich volgens blokvormige patronen
over grotere zones van het wegdek.

6FKHXUHQ� GLH� KHW� JHYROJ� ]LMQ� YDQ
XLWYRHULQJ�HQ�IRXWHQ�ELM�GH�DDQOHJ

)LJXXU���� Langse scheur bij
wegverbreding (OCW S4250)

Veel voorkomende gevallen van
dergelijke scheuren zijn:

• langse scheuren die voorkomen bij
wegverbredingen (als gevolg van
een variatie in draagvermogen
tussen het oude en nieuwe gedeelte,
zie figuur 2.4).  Deze scheuren
kunnen vrij breed zijn.

• scheuren die samenvallen met de
langse of dwarse stortnaden (figuur
2.5)

• scheuren die het gevolg zijn van
onvoldoende hechting tussen lagen,
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waardoor het draagvermogen in het
gedrang is gekomen.

)LJXXU���� Scheuren aan een werknaad
(OCW S5390/3)

2SSHUYODNWHVFKHXUHQ

Deze scheuren beginnen aan het
oppervlak. Zij zijn ofwel het gevolg van
thermische krimp en uitzetting, ofwel
vallen ze samen met de randen van de
wielsporen en zijn ze het gevolg van
zware verkeerslasten. Beide fenomenen
gaan gecombineerd met veroudering op
lange termijn van het bitumen waardoor
het asfalt bros wordt bij lage
temperaturen en scheurt.

Dergelijke scheuren zijn veelal fijn, maar
vertakken zich verder tot een
veralgemeende netvormige scheur-
vorming.

5HIOHFWLHVFKHXUHQ

)LJXXU���� Reflectiescheuren
(OCW S5401/3)

Deze scheuren komen voor in
asfaltoverlagingen en ontstaan boven
bestaande scheuren of discontinuïteiten in
de onderliggende structuur, bijvoorbeeld
boven de voegen in het geval van
overlaagde betonplaten.  Zij zijn het
gevolg van lokale spanningsconcentraties
die door inwerking van verkeer en
temperatuur ontstaan rond de reeds
aanwezige scheur.

2.1.2 Spoorvorming

Dit probleem van permanente vervorming
dat zich vooral manifesteert bij hoge
temperaturen als gevolg van zware
belastingen en traag verkeer, treedt op bij
soepele verhardingen en halfstijve
structuren.  Drie types spoorvorming, die
al dan niet samen kunnen voorkomen,
kunnen worden onderscheiden

6SRRUYRUPLQJ� GLH� HLJHQ� LV� DDQ� GH
DVIDOWPHQJVHOVDPHQVWHOOLQJ�

Men spreekt in dit geval ook van primaire
spoorvorming. Dit type van
spoorvorming beperkt zich veelal tot de
bovenste lagen. Een overzicht van de
verschillende mengselparameters die de
weerstand tegen spoorvorming van een
asfaltmengsel bepalen, wordt gegeven in
referentie [1] en [2]. Bepaalde gevallen
van spoorvorming zijn duidelijk het
gevolg van een verkeerde
mengselsamenstelling. Steeds moet een
compromis worden gevonden tussen de
weerstand tegen spoorvorming en de
weerstand tegen scheurvorming.  Naar
gelang het type van de weg, de diepte van
de laag in de constructie en de
belastingsvoorwaarden, kan het ene of het
andere naar voor worden geschoven.

6SRRUYRUPLQJ� DOV� JHYROJ� YDQ
RQGHUGLPHQVLRQHULQJ

In dit geval is de wegstructuur
onvoldoende dik met betrekking tot de
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verkeerslasten.  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.

6SRRUYRUPLQJ� DOV� JHYROJ� YDQ
QDYHUGLFKWHQ

Als bij de uitvoering één van de lagen
niet voldoende verdicht werd, is het
mogelijk dat het verkeer zorgt voor een
naverdichting van het asfalt in de
rijsporen.

In bepaalde gevallen kunnen de
verschillende types spoorvorming
onderscheiden worden door de vorm van
de sporen.  In het geval zij het gevolg is
van de asfaltsamenstelling ziet men
doorgaans een duidelijke ophoping van
asfalt aan de randen van het spoor (zie
figuur 2.7-a); in het geval zij het gevolg
is van onderdimensionering of
naverdichten uit zij zich eerder in een
verzakking ter hoogte van het wielspoor
(zie figuur 2.7-b en 2.7-c).  De sporen
spreiden zich in dit geval veelal breed uit.

&55�2&:������

( a ) ( b ) ( c )

)LJXXU���� (a) spoorvorming die eigen is aan de asfaltsamenstelling
(b) spoorvorming als gevolg van onderdimensionering
(c) spoorvorming als gevolg van naverdichten

2.1.3 Ribbelvorming

Ribbelvorming is een verschijnsel
waarbij het asfalt zich lokaal in de langse
richting heeft verplaatst, waardoor in de
langse richting oneffenheden ontstaan.

Het verschijnsel komt vooral voor op
plaatsen waar veel wordt versneld of
geremd (bijvoorbeeld aan kruispunten).
Een ander type ribbelvorming vindt men
op bruggen; de ribbels hebben wel een
langere golflengte.

���� /RNDOH�LQYORHG�YDQ��GH�EHODVWLQJ�DDQ�VFKHXUHQ

Bij overlaging van gescheurde
wegstructuren moet steeds rekening
worden gehouden met reflectie-
scheurvorming.  Door temperatuur-
schommelingen en inwerking van het
verkeer ontstaan immers bewegingen
rond deze scheuren, die leiden tot aanzet
van scheuren in de asfaltoverlaging en
doorgroei tot het wegdek.  Drie soorten

bewegingen kunnen onderscheiden
worden. Ze worden in figuur 2.8
weergegeven:

• mode 1: zuiver horizontale
bewegingen 

• mode 2: afschuiving
• mode 3: torsie
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&55�2&:������

MODE 1 MODE 2 MODE 3

)LJXXU���� Mogelijke bewegingen aan een scheur

Naar gelang het soort en de positie van de
belasting kunnen een of meerdere van

deze bewegingen optreden (zie
figuur 2.9).

MODE 1

&55�2&:������

Thermische krimp
MODE 2 + 1
Voertuig bij een
scheur/voeg

� �

�

MODE 2 + 3
Beweging van voertuig
langsheen een langse scheur

)LJXXU���� Mogelijke bewegingen van de scheur naar gelang
het type en de positie van de belasting.

Thermische uitzetting/krimp  veroorzaakt
mode 1-bewegingen.

Het verkeer kan zowel mode 1-, 2- als 3-
bewegingen veroorzaken, naar gelang de
positie van het wiel tegenover de scheur:

• Wanneer een voertuig een
transversale scheur nadert, worden
zowel mode 1 als 2 geïnduceerd.

• Wanneer het voertuig zich juist
boven het centrum van de scheur
bevindt, zijn er enkel bewegingen
volgens mode 1.
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• Een voertuig dat zich langsheen een
langse scheur beweegt, veroorzaakt
daar mode 2-bewegingen.  Aan de
scheuruiteinden worden ook
bewegingen volgens mode 3
veroorzaakt.

• Een voertuig dat zich langs een
langse scheur beweegt en waarvan
de wielsporen zich symmetrisch ten
opzichte van de scheur bevinden,
veroorzaakt bewegingen in mode 1.

Met betrekking tot de keuze van een
bepaalde oplossing voor wegrehabilitatie
is het zeer belangrijk dat wordt nagegaan
welk type belasting overheersend is en
welke bewegingsmodes er aan scheuren
voornamelijk voorkomen.  Bepaalde
scheurremmende lagen kunnen zeer
doeltreffend zijn bij voorbeeld voor mode
1-bewegingen, maar totaal inefficiënt
voor mode 2.



Toepassing Asfaltwapeningen en Scheurremmende lagen

��

+RRIGVWXN��� (YDOXDWLH�YDQ�GH�EHVWDDQGH�WRHVWDQG

De evaluatie van een verharding kan opgesplitst worden in twee stappen.  De eerste stap
dient om het probleem te identificeren:

• bepalen van de wegstructuur;
• de verkeersbelasting;
• visuele controle om het soort scheuren te identificeren;
• kernboringen om de dikte en staat van de lagen te bepalen.  Kernboringen

kunnen soms ook gebruikt worden om de groeirichting en de oorzaak van de
scheuren te bepalen;

• bepalen van de mogelijke oorzaken.

Deze stap kan gevolgd worden door een stap om bijkomende gegevens te verzamelen.  In
deze meer specifieke stap worden deflectiemetingen uitgevoerd en de horizontale en
verticale bewegingen van de scheurranden geanalyseerd.

���� ,GHQWLILFDWLH�YDQ�GH�VWUXFWXXU�HQ�KHW�YHUNHHU

De basisgegevens voor de evaluatie zijn:

• type wegstructuur (asfalt, beton,
cementgebonden fundering, …)

• dikte en aard van de verschillende
lagen

• geschiedenis van de weg sinds zijn
constructie

• de evolutie van het verkeer op deze
weg

Bijkomend kan kennis in verband met het
drainagesysteem en de staat van de
fundering en ondergrond nuttig zijn,
evenals de aanwezigheid van deuvels in
betonplaten.  De kennis van de
verkeersbelasting en de verwachte
evolutie van het verkeer is onontbeerlijk.

In eerste instantie wordt het
wegoppervlak YLVXHHO onderzocht.  De
scheurpatronen worden in kaart gebracht.
Het is niet noodzakelijk dat het hele
wegvak met dezelfde nauwkeurigheid
visueel gecontroleerd wordt.  Men kan

zich beperken tot de zones die er het ergst
aan toe zijn.

Verder wordt de staat van de afwatering
nagegaan en worden mogelijke grote
onvlakheden opgespoord.

Belangrijke informatie kan bepaald
worden aan de hand van NHUQERULQJHQ,
zoals:

• de dikte van de lagen;
• de staat van de lagen;
• de hechting tussen de verschillende

lagen;
• de groeirichting van de scheur.

Om de groeirichting van de scheur te
bepalen kunnen soms meerdere kernen
nodig zijn, geboord langsheen de lengte
van de scheur.

Om een en ander op een systematische
manier voor te stellen, kan gebruik
gemaakt worden van een
evaluatieformulier.
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6WUXFWXXU�

type constructie: soepel - halfstijf - stijf
baanbed: type

CBR-waarde
onderfundering: dikte

type
fundering: dikte

type
verharding betonplaten dikte

deuvels
verharding doorlopend gewapend beton dikte
verharding asfalt onderlagen: dikte

type
toplaag: dikte

type
scheurremmende laag type

positie

9HUNHHU�

aantal rijstroken per rijrichting
wegcategorie1

aantal voertuigen per dag en per rijrichting
percentage vrachtvoertuigen

���� %LMNRPHQGH�PHWLQJHQ

                                                
1 hier wordt de wegcategorie bedoeld, zoals beschreven in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, deze

verkeersgegevens dienen om de bouwklasse van de weg te bepalen (zie referentie [4])

3.2.1 Algemeen

'HIOHFWLHPHWLQJHQ (metingen met
valgewicht) worden gebruikt om de
draagkracht van een structuur te bepalen.
De meetprocedure bestaat uit het
aanbrengen van een dynamische belasting
op de wegstructuur, waarbij de
vervormingen opgemeten worden (zie
figuur 3.1).  Uit deze gemeten
vervormingen en de diktes van de lagen
wordt de stijfheid van de lagen berekend,
gekarakteriseerd door de E-modulus.

)LJXXU���� Valgewicht

Bij de evaluatie van gescheurde
verhardingen kunnen deflectiemetingen
toegepast worden om:
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• de schade ten gevolge van het
verkeer te evalueren;

• de krachtoverdracht aan scheuren te
bepalen.

Om de schade ten gevolge van het
YHUNHHU te beoordelen, worden twee
metingen uitgevoerd.  Enerzijds worden
metingen uitgevoerd tussen de
wielsporen.  Aangezien deze zone veel

minder belast wordt door het verkeer,
kunnen de resultaten van deze metingen
dienen als referentie voor de structuur die
niet blootgesteld werd aan het verkeer.
Anderzijds wordt in de wielsporen
gemeten.  De vergelijking van de
resultaten van deze twee meetposities
geeft de mate van verkeersschade aan.

Belaste plaat

1 2 3 4 5

Sensor nr.

dbelast vrijd

&55�2&:������

)LJXXU����: Positie voor een mogelijke schikking van de geofonen
voor het meten van de krachtoverdracht aan scheuren

3.2.2 Specifiek voor beton-
verhardingen

.UDFKWRYHUGUDFKW�DDQ�VFKHXUHQ�YRHJHQ

De krachtoverdracht aan een scheur kan
bepaald worden met behulp van
deflectiemetingen door de geofonen te
plaatsen aan de twee zijden van een
scheur (zie figuur 3.2 voor een mogelijke
schikking).  De verhouding van de
vervormingen van de twee scheurranden
is een maat voor de krachtoverdracht:

belast

vrij

d

d
=δ

met

dvrij de deflectie van de
verharding aan de onbelaste
zijde van de scheur

dbelast de deflectie van de
verharding aan de belaste
zijde van de scheur

De volgende grenzen kunnen gehanteerd
worden:

δ < 0,5 slecht
0,5 ≤ δ < 0,9 aanvaardbaar
0,9 ≤ δ goed
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Deze methode wordt vooral toegepast op
betonplaten.  In sommige gevallen kan
deze methode ook toegepast worden op
asfaltverhardingen: bijvoorbeeld de
krachtoverdracht aan een langsscheur,
ontstaan na een wegverbreding.

5HODWLHYH� YHUWLFDOH� EHZHJLQJHQ� YDQ
SODWHQ

Te sterk bewegende (ZLSSHQGH)
betonplaten moeten worden
gestabiliseerd of eventueel gebeukt.  De
grootte van de relatieve verticale
bewegingen van betonplaten aan
voegen/scheuren kan worden bepaald met
behulp van de IDXOWLPHWHU (zie figuur 3.3).

)LJXXU���� De faultimeter
(OCW S/5409)

Figuur 3.4 geeft een schematische
voorstelling van de werking van de
faultimeter.

Scheur / Voeg

Wielbelasting

Meting van de
relatieve verticale

beweging van platen
&55�2&:������

)LJXXU���� Schematische voorstelling van de faultimeter

Figuur 3.5 geeft een typische curve weer
van de relatieve verticale beweging die
wordt gemeten bij overgang van een 13
ton-aslast.  Naar gelang van de
meetapparatuur kan de volledige curve of
kunnen enkel de piekwaarden worden
geregistreerd. De amplitude van de
verticale plaatbeweging wordt
gedefinieerd als de plotselinge
verandering in hoogteverschil bij de
overtocht van de aslast (som van Ar+ en
Ar-).

Grafieken kunnen dan worden opgesteld
zoals voorgesteld in figuur 3.6, die de

verticale beweging geven voor elk van de
voegen.  Deze meetresultaten geven aan
of de betonverharding ter hoogte van een
bepaalde scheur/voeg eerst moet worden
gebroken of gestabiliseerd vooraleer te
overlagen. Amplituden van  de relatieve
verticale plaatbewegingen die groter zijn
dan 0,7 mm dienen als slecht te worden
beschouwd.  De betreffende platen dienen
in dit geval gestabiliseerd of gebroken te
worden, vooraleer te overlagen (zie
hoofdstuk 5).
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$U �

$U �

Relatieve verticale beweging

Tijd of verplaatsing van de last

&55�2&:������

)LJXXU���� Typische curve die de relatieve verticale beweging aan voegen/scheuren
beschrijft bij overgang van een aslast over de voeg of scheur.

Er wordt opgemerkt dat:

• de grenswaarde van 0,7 mm een
empirische richtwaarde is, waarboven
de kans op reflectiescheurvorming
zeer groot wordt

• de meetresultaten met de faultimeter
sterk afhankelijk zijn van de
temperatuur en de vochtigheid in de

verharding.  Hoe hoger de
vochtigheid, hoe groter de
plaatbewegingen.  Bij hoge
temperaturen kan niet gemeten
worden, aangezien de platen
vastliggen door uitzetting.

0

0.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9RHJQXPPHU

)LJXXU���� Voorbeeld van grafiek die de amplitude van de verticale beweging
aan de opeenvolgende scheuren/voegen weergeeft
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+RRIGVWXN��� 7XVVHQODDJV\VWHPHQ

Een tussenlaagsysteem bestaat uit een tussenlaagproduct, gehecht aan het draagvlak door
middel van een specifieke hechtlaag of -methode.

���� 7XVVHQODDJSURGXFWHQ

Er bestaat een breed gamma aan
commercieel beschikbare producten voor
tussenlagen, die in een beperkt aantal
categorieën ingedeeld kunnen worden.

4.1.1 Bitumineus membraan (SAMI)

)LJXXU���� SAMI met begrinding
(OCW 3329/4A)

Een bitumineus membraan – ook gekend
als SAMI, VWUHVV� DEVRUELQJ� PHPEUDQH
LQWHUOD\HU – bestaat uit een laag
gemodificeerd bitumen met een hoge
spreidingsgraad en waarop een laag
steenslag met enkelvoudige korrelmaat
wordt gespreid en ingewalst om
werfverkeer mogelijk te maken.  Er
bestaan ook speciale technieken, zoals
bitumineuze membranen zonder steenslag
en dubbele SAMI’s (enkel op beton).

4.1.2 Niet-geweven geotextiel

Het betreft geotextiel van niet-geweven
kunststof (polypropyleen of polyester)
met een dikte van enkele millimeter, dat
verzadigd wordt met al dan niet

gemodificeerd bitumen. Sommige
dergelijke geotextielen worden ter plaatse
vervaardigd.  Het bitumen is het
eigenlijke tussenlaagsysteem, het niet-
geweven geotextiel dient enkel als drager
van het bitumen.  De geotextielen moeten
voldoen aan de eisen van de NBN
B29-001 en III-13.2.6 van het
Standaardbestek 250.

4.1.3 Stalen wapeningsnetten

)LJXXU���� Stalen wapeningsnet
(OCW 3290/10A)

Het zijn netten van gegalvaniseerd staal,
op regelmatige afstanden dwars versterkt
met strengen van staaldraden.

In III-12.7. van het Standaardbestek 250
zijn de wapeningsnetten beschreven.
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)LJXXU���� Detail van een stalen
wapeningsnet (WK 1999-042)

4.1.4 Driedimensionale stalen
honigraatgrids.

)LJXXU���� Driedimensionale stalen
honigraatgrids (OCW S5415)

Ze bestaan uit zeshoekige basiselementen
met een dikte van 30 mm, die verbonden
zijn door middel van stalen staven,
loodrecht op de langsas van de
verharding.  De grids worden
vastgespijkerd en gevuld met asfalt.

4.1.5 Grids

)LJXXU���� Grid van polypropyleen
(OCW S 4510)

Grids bestaan uit regelmatig gevormde
netten, waarvan de ribben volkomen of
bijna volkomen met elkaar verbonden
zijn. Grids van polypropyleen hebben
volledig starre knooppunten; de grids van
polyester en glasvezel hebben niet-starre
knooppunten. Polyester- en
glasvezelgrids zijn voorzien van een
hechting of coating op basis van bitumen
of polymeer.

)LJXXU���� Glasvezelgrid
(WK 1999-041)

De eisen waaraan de grids voor
asfaltwapening moeten voldoen, zijn
vermeld in III-13.3 A & B en III-13.3.3
van het Standaardbestek 250. De
mechanische kenmerken hebben
betrekking op de minimale treksterkte bij
breuk, de rek bij breuk en de minimale
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kracht bij 5 % rek (polypropyleen en
polyester) of 1,5 % rek (glasvezel).

4.1.6 Combinatieproducten

Sommige producten voor
tussenlaagsystemen bestaan uit een
combinatie van twee soorten producten,
bijvoorbeeld een grid, vastgehecht aan
een niet-geweven geotextiel.

4.1.7 Zandasfalt

Zandasfalt bestaat uit een 10 tot 20 mm
dikke laag zand, rijk aan bitumineus
bindmiddel.  Soms wordt gewoon
bitumen toegepast, maar meestal wordt
gemodificeerd bitumen aangewend. Het
zandasfalt bevat meestal 10 tot 15 % fijne
deeltjes en 8 tot 12 % bindmiddel.

���� +HFKWODJHQ�HQ��PHWKRGHV

Een emulsielaag wordt toegepast voor het
hechten van JULGV� HQ� ]DQGDVIDOW. Het is
bij voorkeur een emulsie met
elastomeerbitumen, die op het draagvlak
wordt gespreid voor het plaatsen van het
tussenlaagproduct.

Voor de hechting van QLHW�JHZHYHQ
JHRWH[WLHO gebruikt men bij voorkeur een
bindmiddellaag van elastomeerbitumen.
Een emulsie kan hier niet toegepast
worden.  Er zou namelijk zoveel emulsie
aangebracht moeten worden, dat de
emulsie afloopt.

Hechtlaag of -methode Emulsielaag Bindmiddellaag Slemlaag Zelfklevend Spijkeren
Bitumineus membraan X
Niet-geweven
geotextiel

X

Stalen wapeningsnet X X
Honigraatgrids X
Grids X X X
Grids op niet-geweven
geotextiel

X X

Zandasfalt X

7DEHO���� Tussenlaagproducten en hechtmethodes

De bindmiddellaag heeft drie functies. Zij
dient:

• als kleeflaag voor het niet-geweven
geotextiel op het bestaande
oppervlak;

• als impregnatie van het niet-
geweven geotextiel;

• als kleeflaag voor de bitumineuze
overlaging, die op het niet-geweven
geotextiel zal worden aangebracht.

Een slemlaag bestaat uit zand, cement en
emulsie, bij voorkeur met
elastomeerbitumen. Ze wordt gespreid na

het aanbrengen van het VWDOHQ
ZDSHQLQJVQHW.

Sommige grids zijn ]HOINOHYHQG en
behoeven bijgevolg geen ander
hechtsysteem. Men moet er rekening mee
houden dat de hechting verloren gaat bij
het aanbrengen op een nat oppervlak.

Spijkeren kan als hechtmethode worden
toegepast voor grids en stalen
wapeningsnetten. Spijkeren wordt
meestal uitgevoerd in combinatie met een
andere hechtmethode en wordt dan
beperkt tot bijzondere plaatsen (begin en
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einde van een rol; overlappingen,
bijvoorbeeld in bochten).

In de tabel 4.1 wordt een overzicht
gegeven van de combinaties van tussen-
laagproducten en hun bijhorende
hechtlagen of -methodes.

���� .DUDNWHULVHUHQ�YDQ�WXVVHQODDJSURGXFWHQ

4.3.1 Bitumineuze tussenlagen

Als bindmiddel wordt een nieuw-
elastomeerbitumen 85-130 gebruikt.

Voor een ELWXPLQHXV� PHPEUDDQ kan de
stijfheidsmodulus worden bepaald,
uitgaande van reologische metingen -
momenteel zijn voor deze eigenschappen
nog geen waarden voorgeschreven in het
Standaardbestek 250. De treksterkte en de
vervorming zijn sterk afhankelijk van
temperatuur en belastingstijd.

=DQGDVIDOW kan op dezelfde wijze worden
gekarakteriseerd als bitumineuze
overlagingen, bijvoorbeeld door het
bepalen van de stijfheidsmodulus, de
weerstand tegen vermoeiing, tegen
thermische scheurvorming en tegen
blijvende vervorming. Deze
eigenschappen zijn sterk afhankelijk van
de temperatuur, van de frequentie, van
het bindmiddelgehalte en van het
percentage holle ruimte van het mengsel.

4.3.2 Geotextielen, grids, stalen
wapeningsnetten

Voor QLHW�JHZHYHQ� JHRWH[WLHO worden de
mechanische kenmerken (treksterkte, rek)
bepaald volgens de voorschriften van de
NBN B29-001. De hoeveelheid
vastgehouden bindmiddel wordt bepaald
door het meten van de massatoename van
vooraf gewogen proefstukken die in een

referentiebitumen worden gedompeld bij
gegeven temperatuur gedurende 30
minuten (zie proefmethode XIV-3.13.1
van het standaardbestek 250).

Voor de JULGV en de VWDOHQ
ZDSHQLQJVQHWWHQ is het van belang dat de
maaswijdte voldoende groot is ten
opzichte van de maximumkorrelmaat van
de overlaging, opdat de aggregaten in de
mazen zouden kunnen dringen.

Voor grids van kunststofvezel met
volledig starre knooppunten
(polypropyleen) worden de treksterkte en
de rek bij breuk bepaald aan de hand van
trekproeven volgens EN ISO 10319.
Voor grids van kunststofvezel die niet
star zijn in de knooppunten (polyester) en
voor grids van glasvezel worden die
kenmerken bepaald aan de hand van
trekproeven op smalle stroken (strengen).
Proeven waarbij breuk of glijding
optreedt aan de inklemming van het
materiaal, moeten worden verworpen.

Grids moeten dermate
temperatuurbestendig zijn, dat de
normale verwerkings- en
gebruikstemperaturen geen aanleiding
geven tot een meetbare wijziging van hun
kenmerken. In ‘t bijzonder moet eraan
gedacht worden dat de minimale Vicat-
verwekingstemperatuur van grids van
polypropyleen slechts 148°C bedraagt.

���� .DUDNWHULVHUHQ�YDQ�RYHUODJLQJVV\VWHPHQ

Naast het uitvoeren van proeven ter
bepaling van de kenmerken van de

producten voor tussenlagen, kan ook het
gedrag van de tussenlaagsystemen
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bestudeerd worden in het geheel van het
overlagingssysteem.  Deze proeven
kunnen aangewend worden om
verschillende producten met elkaar te
vergelijken, en als informatie voor de
producent.

4.4.1 Aanhechtingsproeven

Als aanhechtingsproeven kan men
onderscheiden:

• trekproeven
• pullout-proeven
• afschuivingsproeven

Bij de WUHNSURHI (figuur 4.7) wordt een
trekkracht uitgeoefend op boven- en
ondervlak van een kern, ten einde de
aanhechting van een tussenlaagsysteem
aan de basis en aan de overlaging te
onderzoeken.

)LJXXU���� Trekproef
(OCW S4034)

&55�2&:

�����

)Scheurremmende
laag

)LJXXU���� Pull-out proef

Bij de SXOORXW�SURHI (figuur 4.8) wordt
een asfaltwapening onderworpen aan een
uitwendige (uit)trekkracht in het vlak van
de wapening, waarbij een relatie
bekomen wordt tussen de trekkracht en
de verschuiving van de wapening.

Bij DIVFKXLYLQJVSURHYHQ worden
tegengestelde krachten uitgeoefend op de
lagen boven en onder het
tussenlaagsysteem, waarbij de

afschuiving wordt gemeten als functie
van de toegepaste schuifspanning.

4.4.2 Herhaalde thermische belasting
en verkeersbelasting.

Diverse toestellen werden ontworpen om
de doeltreffendheid van overlagings-
systemen te meten onder belasting ten
gevolge van verkeer en/of temperatuur-
schommelingen.
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Asfaltoverlaag

Tussenlaagsysteem

Cementbeton met voeg/scheur

1.

2.

3.

1

2

3

)LJXXU���� Thermische scheurproef van het OCW (OCW-CRR 20254)

In het O.C.W. werden proeven
uitgevoerd, waarbij thermische uitzetting
of inkrimping van de basislaag wordt
opgewekt, waardoor een thermische

scheur zich afwisselend opent en sluit
(figuur 4.9).  Figuur 4.10 geeft een
mogelijk resultaat van de thermische
scheurproef.
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zonder tussenlaag
vlies, gekleefd met emulsie
vlies, geïmpregneerd met zuiver bitumen
vlies, geïmpregneerd met polymeerbitumen
stalen wapeningsnet

grid - kunststofvezel
grid - glasvezel
SAMI

Scheurlengte in de overlaag (cm)

Tijd (uren)

)LJXXU����� Resultaten van de thermische scheurproef

Nog in het O.C.W. werd een
proefmethode uitgewerkt voor de studie
van overlagingen op platenbeton, waarbij
belangrijke verticale verplaatsingen
optreden aan de randen van scheuren of

voegen. Er wordt gepoogd de
doeltreffendheid te bepalen van diverse
overlagingssystemen, evenals de
toelaatbare maximumgrens van de
verticale verplaatsingen.



Toepassing Asfaltwapeningen en Scheurremmende lagen

��

���� .HXULQJ�YDQ�GH�PDWHULDOHQ

Het gemodificeerd bitumen  voor het
bitumineus membraan, het niet-geweven
geotextiel en de stalen wapeningsnetten
worden gekeurd door de erkende
onafhankelijke instantie COPRO
(materialenlijst 02 van het
Standaardbestek 250, hoofdstuk III).

De stalen honigraatgrids worden geleverd
met een attest van overeenkomstigheid

per (deel)partij, afgeleverd door COPRO
(materialenlijst 03).

Het zandasfalt is afkomstig van een
asfaltcentrale die COPRO-gecertificeerde
asfaltmengsels produceert.  Het wordt
vervaardigd volgens een door de leidende
ambtenaar goedgekeurde
verantwoordingsnota.
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+RRIGVWXN��� 2QWZHUS

De keuze van het ontwerp voor de rehabilitatie van bestaande wegen, al dan niet met een
scheurremmende laag of wapening, moet steunen op de gegevens die volgen uit de
evaluatie van de bestaande toestand.  Dit alles werd grondig beschreven in de
hoofdstukken 2 en 3.

Uit de gegevens in verband met de structuur enerzijds en het te verwachten verkeer
anderzijds, kan de globale draagkracht van de weg worden beoordeeld.  Het garanderen
van een voldoende draagkracht blijft nog steeds de eerste bekommernis bij het ontwerp.
Het toepassen van scheurremmende lagen (zelfs indien versterkend) moet vooral gezien
worden  in het wegwerken of verminderen van lokale instabiliteiten.  Naargelang het type
kunnen bijvoorbeeld de lokale spanningsconcentraties en/of hoge vervormingen rond
scheuren of voegen worden verminderd, of kan lokaal de draagkracht worden verhoogd.
Het al of niet toepassen van een scheurremmende laag en de te nemen maatregelen voor
wegrehabilitatie hangen bovendien sterk af van het type wegstructuur en van het type
schade.  In dit hoofdstuk wordt gepoogd een algemene methodiek voor wegrehabilitatie
uiteen te zetten, die met deze verschillende aspecten rekening houdt.

���� 5RO�YDQ�HHQ�WXVVHQODDJV\VWHHP

De keuze van de tussenlaag wordt
bepaald door de rol die de tussenlaag
moet spelen in de wegstructuur.  Men
onderscheidt  drie types tussenlagen,
naargelang de functie:

7\SH�$�RI�YHUVWHUNHQGH�WXVVHQODJHQ

Zij hebben een hoge stijfheid en kunnen
de hoge lokale spanningen aan scheuren
reduceren en zo de lokale draagkracht aan
scheuren verhogen. Men spreekt ook van
wapeningen.

7\SH�%�RI�VRHSHOH�WXVVHQODJHQ

Zij kunnen hoge horizontale
vervormingen, die aan scheuren
voorkomen, ondergaan. Deze functie
wordt vaak omschreven als FRQWUROOHG
GHERQGLQJ.  Het is duidelijk dat volledige
onthechting moet vermeden worden,
anders verliest de structuur haar globale
draagkracht.

7\SH�&�RI�ZDWHUGLFKWH�ODJHQ

Deze kunnen de wegstructuur waterdicht
houden, zelfs na het terug verschijnen
van scheuren aan het wegoppervlak.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de rol
die een gegeven tussenlaag kan vervullen.

We merken op dat een bepaald product
versterkend zal werken als zijn
stijfheidsmodulus hoger is dan die van de
bitumineuze overlaging.  Hij hangt af van
het type product, maar ook van de
temperatuur in de wegstructuur.  De
stijfheidsmodulus van een bitumineus
mengsel is sterk temperatuursafhankelijk.
Een gegeven product kan dus versterkend
werken bij gematigde en hoge
temperaturen, maar niet bij lage
temperaturen. Bovendien moet men er
rekening mee houden dat de
stijfheidsmodulus van de overlaging
afneemt wanneer ze scheuren vertoont.
Het is dus mogelijk dat het versterkend
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effect van een gegeven product enkel tot
uiting komt gedurende de fase van

scheurpropagatie en nog niet tijdens de
initiatiefase.

Type A Type B Type C

versterkende
tussenlaag

soepele tussenlaag die
hoge horizontale

vervormingen kan
ondergaan

waterdicht

SAMI + + + +
geïmpregneerd niet-geweven
geotextiel

+ + + +

ingeslemd stalen wapeningsnet + + + +
stalen wapeningsnet zonder
slemlaag

+ +

driedimensionaal stalen
honigraatgrid

+ +

grid met beschermingslaag met
elastomeerbitumen

+ / + +2 + +

zandasfalt +3 +

7DEHO���� Rol van een tussenlaag
Legende + efficiënt

+ + zeer efficiënt

                                                
2 de versterkende functie is afhankelijk van het product en van de temperatuur en de aard van de verharding
3 gevaar voor spoorvorming

Stalen honigraatgrids kunnen niet
beschouwd worden als een
scheurremmende tussenlaag en worden

enkel toegepast als wapening tegen
spoorvorming.

���� %HODQJ�YDQ�KHW�GUDDJYHUPRJHQ�YDQ�GH�FRQVWUXFWLH

Met betrekking tot het structureel
ontwerp van wegen met scheuren en/of
discontinuïteiten is het voor het verder
begrip van deze tekst belangrijk eerst een
onderscheid te maken tussen het
zogenaamde globaal draagvermogen van
de constructie en het lokaal
draagvermogen aan scheuren.  Met
globaal draagvermogen wordt bedoeld:
het draagvermogen van het VFKHXUYULMH
deel van de structuur,  de beperkte
zwakke zones  aan scheuren, voegen of
andere discontinuïteiten buiten
beschouwing gelaten.  Het lokaal
draagvermogen aan scheuren daarentegen

duidt op het draagvermogen op
welbepaalde plaatsen aan scheuren of
discontinuïteiten.  Dit is meestal
kleiner dan het globale draagvermogen,
gezien het hier specifiek gaat over lokale
zwakke plekken in de structuur.

Bij de constructie of rehabilitatie van
wegen met scheurremmende lagen (zelfs
indien zij versterkend werken) kan
gesteld worden dat deze inlagen een
beperkte meerwaarde hebben op de
globale draagkracht van de structuur.
Deze moet in de eerste plaats worden
bereikt door een voldoende laagdikte.
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Daarentegen kunnen scheurremmende
lagen, naargelang het type, doeltreffend
zijn in :

• het spreiden en herverdelen van
lokale spanningsconcentraties rond
scheuren en/of voegen,

• het ondergaan van hoge
vervormingen rond scheuren en/of
voegen,

• in  het verhogen van het
draagvermogen op lokale zwakke
plekken in de structuur.

Deze beschouwingen in acht genomen,
moet bij het ontwerp en de rehabilitatie
van wegen met scheurremmende lagen
eerst en vooral worden gelet op de
globale draagkracht van de structuur.
Reductie van de laagdikte bij het gebruik
van scheurremmende lagen, die meestal
steunt op de verbeterde performantie
lokaal aan scheuren, kan enkel indien de
globale draagkracht van de structuur niet
in het gedrang komt.

De studie van de globale draagkracht van
de structuur steunt op gegevens die
volgen uit de evaluatie van de
wegstructuur (zie hoofdstuk 3):

• de laagdiktes
• de materialen
• het te verwachten verkeer
• eventuele deflectiemetingen

De wegstructuur kan vergeleken worden
met de standaardstructuren voor die
bouwklasse.  Ofwel kan een elastisch
meerlagenprogramma, zoals NOAH,
BISAR, ... worden toegepast.

Is de draagkracht van de bestaande
wegstructuur niet voldoende (m.a.w.
streeft men naar versterking) dan moet de
dikte van de overlaging voldoende zijn,
opdat de nieuwe structuur de nodige
weerstand tegen zowel vermoeiing als
blijvende vervorming zou behalen. We
spreken van een VWUXFWXUHOH�RYHUODJLQJ.
Een kleine structurele meerwaarde kan
hierbij in rekening worden gebracht voor
versterkende scheurremmende lagen
(hoogstens 10 %).  Speciaal aandacht is
vereist bij bitumineuze overlagingen van
betonverhardingen.  Gezien de stijfheid
van de betonverharding is de structurele
bijdrage van de bitumineuze laag eerder
beperkt.

Indien de bestaande structuur een
voldoende draagkracht heeft, dan is de
overlagingsdikte meestal beperkt. Deze
overlaging dient dan bijvoorbeeld als
vervanging van een bestaande
beschadigde overlaging, als bescherming
om verdere degradatie van de structuur
tegen te gaan, ofwel als buffer om
bijvoorbeeld reflectiescheurvorming
tegen te gaan.  We spreken van een
functionele RYHUODJLQJ.

���� 7\SH�FRQVWUXFWLH�HQ�VFKDGHEHHOGHQ

Om te bepalen of scheurremmende lagen
in een gegeven toepassing hun nut
kunnen hebben, zijn gegevens
omtrent het type constructie en de
optredende schadebeelden van belang
(zie hoofdstuk 2).

Die gegevens volgen uit de evaluatie van
de bestaande toestand van de weg (zie
hoofdstuk 3).  Bovendien zijn ze
medebepalend voor de keuze van het type

scheurremmende laag of wapening en de
te nemen maatregelen bij overlaging.

5.3.1 Het type constructie

Het type constructie (soepele structuur,
halfstijve structuur, stijve structuur)
bepaalt sterk de te nemen maatregelen bij
overlaging.  Als algemene regel wordt
gesteld dat de laag waar zich het
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probleem situeert eerst moet verwijderd
worden.

Enkele aanbevelingen:

• Bij asfaltverhardingen kan
bijvoorbeeld gemakkelijk en met
beperkte kosten eerst worden
afgefreesd tot onder de laag die
problemen stelt.  Dit moet dan ook
de algemene regel zijn bij
overlaging van dergelijke
structuren. In het geval van geringe
scheurvorming, kan het af te frezen
gedeelte in breedte of lengte
worden beperkt.

• Reflectiescheurvorming is steeds te
verwachten bij overlagingen van
betonplaten of mager beton.  Het
gebruik van scheurremmende lagen
in deze gevallen is dan ook meer
aangewezen dan in het geval van
overlagingen op bestaande
asfaltverhardingen.

• Met betrekking tot
reflectiescheurvorming bij
overlaagde betonplaten, kan
worden gesteld dat alle
scheurremmende lagen en
wapeningen in efficiëntie beperkt
zijn wanneer grote verticale
bewegingen aan de scheuren of
voegen voorkomen.  In het geval
van betonplaten moet dit dus steeds
worden onderzocht en moeten de
platen zo nodig door injectie of
door beuken gestabiliseerd worden.
Bemerk dat stukslaan van de
betonplaten de globale draagkracht
van de structuur vermindert, wat
door extra dikte moet
gecompenseerd worden.

• Als het oppervlak grote lokale
oneffenheden vertoont, wordt
vooraf een profileerlaag
aangebracht op aangepaste dikte.
Voor grids en stalen

wapeningsnetten zijn oneffenheden
tot 1 cm aanvaardbaar; voor
SAMI’s en niet-geweven
geotextielen is een profileerlaag
noodzakelijk indien de
oneffenheden groter zijn dan een
paar mm.

5.3.2 De schadebeelden

In het algemeen moet worden gesteld dat
scheurremmende lagen nuttig kunnen zijn
in het geval van:

• krimpscheuren
• reflectiescheuren,
• scheuren aan wegverbredingen,
• scheuren door afschuiving
• fijne vermoeiingsscheuren in

betonplaten en doorgaand
gewapend beton

Ze worden niet (tenzij uitzonderlijk)
aanbevolen in het geval van:

• oppervlaktescheuren
• scheuren aan werknaden
• vermoeiingsscheuren in asfalt
• spoorvorming ten gevolge van

onderdimensionering van de
structuur

• ribbelvorming

Het uitzonderlijk toepassen slaat
doorgaans op gevallen waarbij:

• het wegwerken van de scheuren
door omstandigheden praktisch
onmogelijk is of zeer duur is
(bijvoorbeeld voor beton),

• men een extra draagkracht aan de
structuur wil geven, daar waar dit
niet mogelijk is door een extra
laagdikte.

In het geval van ernstige veralgemeende
vermoeiingsscheuren wordt voor
volledige reconstructie gekozen.
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5.4.1 Ontwerp van nieuwe wegen met
scheurremmende lagen en wapeningen

6FKHXUUHPPHQGH�ODJHQ

Het aanwenden van scheurremmende
lagen bij de constructie van nieuwe
wegen is interessant wanneer men vooraf
weet dat reflectiescheurvorming
waarschijnlijk is door de aard van de
constructie.  Reflectiescheurvorming kan
dan vertraagd worden. Voorbeelden
zijn asfaltverhardingen op schraal beton.

In dit geval dient de scheurremmende
laag zich zo dicht mogelijk boven de laag
te bevinden die oorzaak is van de
reflectiescheurvorming.

:DSHQLQJHQ�WHJHQ�VSRRUYRUPLQJ

Met betrekking tot wapeningen voor het
beperken van spoorvorming, moet in
eerste instantie worden gekozen voor een
voldoende gedimensioneerde constructie
met lagen die een hoge weerstand tegen
spoorvorming bezitten.  In uitzonderlijke
gevallen, wanneer de totale laagdikte van
de constructie beperkt is, kan een
wapening toegepast worden.  Stalen
honigraatgrids kunnen hier een oplossing
zijn.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij een kruispunt.

9HUEHWHUHQ� YDQ� KHW� JOREDDO
GUDDJYHUPRJHQ�YDQ�GH�FRQVWUXFWLH

Het aanbrengen van wapeningen in het
geval van nieuwe constructies kan
verantwoord zijn wanneer, omwille van
beperkingen in hoogte, geen voldoende
draagvermogen kan bereikt worden voor
het te verwachten verkeer.

5.4.2 Verbreding van bestaande
wegen

Scheurremmende tussenlagen worden
aanbevolen in het geval van
wegverbredingen.  De langse scheiding
tussen de oude en nieuwe wegstructuur is
immers een gevoelige plaats voor
reflectiescheurvorming. De breedte van
de rollen kan worden beperkt, maar mag
niet kleiner zijn dan 1,5 m.  Men dient er
op te letten dat de langse scheidingsnaad
van de scheurremmende laag niet
samenvalt met het wielspoor.

5.4.3 Ontwerp van bestaande wegen
met scheurremmende lagen en
wapeningen

Het is noodzakelijk dat alle
oppervlakkige beschadigingen eerst
hersteld worden:

• Gevallen van SXQFK�RXW in
doorgaand gewapend beton moeten
eerst degelijk worden hersteld voor
het aanbrengen van de overlaging.

• Bij overlagingen op beton, kan het
nodig zijn de platen eerst te
stabiliseren, te beuken of een
profileerlaag aan te leggen.  Dit
hangt af van de grootte van de
plaatbewegingen en de
aanwezigheid van trappen (zie tabel
5.2). Er wordt opgemerkt dat het
niet altijd mogelijk is om platen te
breken, omwille van de optredende
geluids- en trillingshinder voor de
omwonenden of omdat er geen
dikkere structuur kan aangelegd
worden, gezien de aansluitingen
met andere wegen, voetpaden, ...
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Plaatbewegingen4

gering enkele slecht overwegend slecht
Ernstige
trappen

Voorafgaande
herstellingen geen

stabiliseren door
injectie

beuken van platen5

of
stabiliseren door injectie6

profileerlaag

7DEHO���� Voorafgaande herstellingen aan de betonplaten

                                                
4 zie 3.2.2. voor de criteria
5 in geval van beuken moet ermee rekening worden gehouden dat de constructie in draagkracht vermindert,

wat door een extra laagdikte moet gecompenseerd worden
6 de keuze tussen beuken of injectie hangt eveneens af van de beschikbare dikte en van de omgeving.

Met betrekking tot het ontwerp van
bestaande wegen werd een  afzonderlijk
flowdiagramma opgemaakt naargelang
het type wegstructuur:

• overlaging op betonplaten
(figuur 5.1);

• overlaging op doorgaand gewapend
beton (figuur 5.2);

• overlaging op bestaande
asfaltverharding (figuur 5.3).

Bij het opstellen van deze
flowdiagramma’s werd ervan uitgegaan
dat het al of niet toepassen van een
scheurremmende laag of wapening en de
te nemen maatregelen bij overlaging
afhangen van:

• het type constructie (zie 5.3.1),
• de schadebeelden (zie 5.3.2),
• het draagvermogen van de

constructie.

Bij een RQYROGRHQGH� GUDDJYHUPRJHQ is
een structurele overlaging noodzakelijk,
dit betekent dat de overlagingsdikte
voldoende moet zijn om het nodige
draagvermogen voor de structuur te
garanderen.

Wanneer het GUDDJYHUPRJHQ� YROGRHQGH
is, spreekt men van een functionele
overlaging.  De overlagingsdikte is dan
voornamelijk bedoeld om een snelle
doorgroei van scheuren te voorkomen.

Afhankelijk van het type
scheurremmende laag, kan de
overlagingsdikte worden gereduceerd.

De keuze van de scheurremmende laag
wordt bepaald door de rol die ze moet
spelen in de wegstructuur (zie 5.1):

• versterkend (type A)
Dit type wordt gekozen in het geval
van wegverbredingen en in het
geval van onvoldoende
draagvermogen, gecombineerd met
een onvoldoende beschikbare
hoogte van de constructie.

• controlled debonding (type B)
• waterafdichtend (type C)

Zo wordt bij een overlaging in
ZOA steeds voor een waterdichte
tussenlaag gekozen

De schema’s moeten meestal meerdere
malen doorlopen worden, omdat
doorgaans meerdere schadegevallen
voorkomen.

Indien voor de tussenlaag, op eenzelfde
plaats, meerdere types noodzakelijk zijn,
dan moet een tussenlaagproduct
geselecteerd worden dat aan al deze types
voldoet.
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Indien de schema’s leiden tot tussenlagen
die verschillen naar gelang van de locatie,
dan moet afhankelijk van de plaats en/of
de grootte van de schade, worden
gekozen voor ofwel:

• één product dat aan alle types
voldoet

• verschillende producten
(overeenkomstig de verschillende
types) die op verschillende plaatsen
worden aangebracht.

In 5.5. wordt het gebruik van de
flowdiagramma’s aan de hand van een
aantal voorbeelden geïllustreerd.
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schadebeeld

ernstig

overlaging

9ROOHGLJH�

UHFRQVWUXFWLH

7\SH�%�HQ�& 7\SH�%

Draag-
vermogen

)XQFWLRQHOH�

RYHUODJLQJ

beperkte 
hoogte

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ���

W\SH�$

overlaging

7\SH�%��RS�

EHSHUNWH�

EUHHGWH��HQ�&

7\SH�%

�RS�EHSHUNWH�

EUHHGWH�

%HWRQSODWHQ

vermoeiings-
scheuren

ja

open dicht open dicht

voldoende onvoldoende

nee ja

langsscheuren

dwars-
scheuren

nee

)LJXXU���� Flowchart voor de bepaling van het type scheurremmende laag en de te
nemen maatregelen in het geval van overlaging van EHWRQSODWHQ
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schadebeeld

ernstig richting

overlaging

9ROOHGLJH�

UHFRQVWUXFWLH

7\SH�%�HQ�& 7\SH�%

Draag-
vermogen

)XQFWLRQHOH�

RYHUODJLQJ

beperkte 
hoogte

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ���

W\SH�$

overlaging

7\SH�%��RS�

EHSHUNWH�

EUHHGWH��HQ�&

7\SH�%

�RS�EHSHUNWH�

EUHHGWH�

'RRUJDDQG�JHZDSHQG�EHWRQ

scheuren en 
voegen

vermoeiings-
scheuren

ja nee

langs

open

dicht open

dicht

voldoende onvoldoende

nee ja

overlaging

7\SH�%��RS�

EHSHUNWH�

OHQJWH��HQ�&

7\SH�%

�RS�EHSHUNWH�

OHQJWH�

open

dicht

dwars

)LJXXU���� Flowchart voor de bepaling van het type scheurremmende laag en de te
nemen maatregelen in het geval van overlaging van GRRUJDDQG�JHZDSHQG
EHWRQ
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schadebeeld

type

waar ?

9ROOHGLJH�

UHFRQVWUXFWLH

)UH]HQ

3URILOHUHQ

7\SH�$

)UH]HQ

3URILOHUHQ

7\SH�%

Draag-
vermogen

)XQFWLRQHOH�

RYHUODJLQJ

beperkte 
hoogte

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ

6WUXFWXUHOH�

RYHUODJLQJ���

W\SH�$

)UH]HQ

3URILOHUHQ

9ROOHGLJH

UHFRQVWUXFWLH

$VIDOW

spoor-
vorming

scheuren

voldoende onvoldoende

nee ja

oorzaak

afschuiving wegverbreding verharding

ernstig

in
structuur

ja

nee

ribbelvorming

in
verharding

reflectie-
scheuren

vermoeiingsscheuren
oppervlakscheuren
scheuren van werknaden
onvoldoende hechting

)LJXXU���� Flowchart voor de bepaling van het type scheurremmende laag en de te
nemen maatregelen in het geval van overlaging van DVIDOWYHUKDUGLQJHQ
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Onderstel doorgaand gewapend
beton met een voldoende
draagvermogen.  Er zijn
dwarsscheuren.  Men wil overlagen
met ZOA, enerzijds om verdere
beschadiging van de structuur door
waterindringing langs de scheuren te
beperken en anderzijds omwille van
geluidshinder.

→ Uit het flowdiagramma voor doorgaand
gewapend beton volgt dat voor
dwarsscheuren, gecombineerd met een open
overlaging, moet gekozen worden voor een
type B en C-wapening.  Afhankelijk van de
regelmaat van de dwarsscheuren moet deze
scheurremmende laag over de volledige
lengte ofwel over beperkte lengte worden
aangebracht. Het draagvermogen is
voldoende, dus volstaat een functionele
overlaging.  Men kan hier dus kiezen voor
een SAMI of een geïmpregneerd niet-
geweven geotextiel, met 4 cm ZOA als
overlaging.

Een bestaande asfaltverharding
vertoont veel vermoeiingsscheuren
en scheuren aan werknaden.  Over
een deel van de totale lengte is er
een langse reflectiescheur als gevolg
van een wegverbreding. Er is geen
spoorvorming. Wel moet de
draagkracht van de structuur worden
verhoogd.  Er zijn geen beperkingen
in hoogte om een dikkere overlaging
te plaatsen.

→ Uit het flowdiagramma van figuur 5.3 volgt
dat voor het overgrote deel van de
wegstructuur geen scheurremmende
tussenlaag noodzakelijk is.  Het volstaat de
bestaande asfaltverharding af te frezen, te
profileren en een nieuwe, maar dikkere
overlaging aan te brengen.  Op de plaatsen
van de wegverbreding moet, na affrezen en
profileren, over beperkte breedte een
versterkende tussenlaag (type A) worden
geplaatst, waarna wordt overlaagd.

Een wegstructuur bestaande uit
betonplaten vertoont dwarsscheuren
met grote plaatbewegingen.  Het
draagvermogen is onvoldoende en
ook de beschikbare hoogte is
beperkt in vergelijking met de
nodige meerdikte. Men wil een
dichte asfaltoverlaging aanbrengen.

→ Het is duidelijk dat de platen eerst moeten
gestabiliseerd worden, hetzij door injectie,
hetzij door beuken.  In geval van beuken,
moet er rekening mee worden gehouden dat
het verlies in draagkracht door extra dikte
moet worden gecompenseerd. Uit het
flowdiagramma van figuur 5.1 volgt dat  in
het geval van dwarsscheuren en voor een
dichte overlaging, al moet worden geopteerd
voor een scheurremmende laag van het type
B.  Daarenboven moet die laag, omwille van
het onvoldoende draagvermogen en de
beperkingen in dikte, ook beantwoorden aan
die van het type A.  Dit betekent dat men
kiest voor een grid met een beschermingslaag
met elastomeerbitumen of voor een ingeslemd
stalen wapeningsnet.  De overlaging is
bovendien structureel.
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+RRIGVWXN��� 8LWYRHULQJVPHWKRGHQ

���� 9RRUEHUHLGHQGH�ZHUN]DDPKHGHQ�

Vooraleer een scheurremmende laag of
een asfaltwapening wordt aangebracht,
moet het oppervlak waarop zal worden
gewerkt, degelijk worden voorbereid.  In
alle gevallen moet het oppervlak grondig
worden gereinigd door krachtig bezemen,
met verwijderen van de specie en
ongewenste materialen. Tevens wordt
ervoor gezorgd dat het oppervlak droog
en vrij van plassen is.

Wanneer de bestaande verharding
gebrekkige plekken of scheuren vertoont,

moeten die eerst volgens de regels van de
kunst hersteld worden. Bij platenbeton
kunnen er zich ter hoogte van de voegen
grote plaatbewegingen voordoen. In dat
geval wordt een stabilisatie door middel
van een injectie uitgevoerd en worden de
voegen degelijk gevuld.

Als het oppervlak grote oneffenheden
vertoont, wordt vooraf een profileerlaag
aangebracht op een aangepaste dikte.

���� %LWXPLQHXV�PHPEUDDQ��6$0,�

Het bitumineuze membraan wordt
aangebracht zoals een eenlaagse
bestrijking, behalve wat betreft de
hieronder vermelde punten.  De minimale

hoeveelheid residuaal bindmiddel is
afhankelijk van het soort bindmiddel en
de ondergrond:

met nieuw
elastomeerbitumen

met gerecycleerd-
elastomeerbitumen

op nieuw asfalt 1,0 kg/m2 1,5 kg/m2

op oud asfalt 1,5 kg/m2 2,0 kg/m2

op beton 2,0 kg/m2 2,5 kg/m2

Tabel 6.1 Residuaal bindmiddel

De richtwaarde voor de aan te brengen
hoeveelheid steenslag bedraagt 10 à 12
kg/m² en is afhankelijk van de
hoeveelheid residuaal bindmiddel.  Het
steenslag heeft als korrelmaat 7/10 en het
is droog, stofvrij en niet-vooromhuld.
Het niet-verankerde steenslag wordt
verwijderd.

Op het bitumineuze membraan wordt
alleen het hoogstnodige
bouwplaatsverkeer toegelaten. Figuur 6.1 Afgestrooide SAMI

(OCW 3329/4A)
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6.3.1 Aanbrengen van een kleeflaag

Vóór het plaatsen van het niet-geweven
geotextiel wordt een kleeflaag
aangebracht.  Bij het gebruik van een
niet-geweven geotextiel van polyester,
wordt een laag gemodificeerd bindmiddel
als kleeflaag op het te behandelen
oppervlak aangebracht.  De kleeflaag
wordt regelmatig en homogeen over het
oppervlak verspreid.

Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid
bindmiddel groter is dan 1,2 kg/m², wordt
de kleeflaag in twee werkgangen
aangebracht. Bij de eerste werkgang
bedraagt de hoeveelheid ongeveer 0,7
kg/m². De tweede werkgang wordt
uitgevoerd nadat het niet-geweven
geotextiel is aangebracht.

6.3.2 Aanbrengen van het niet-
geweven geotextiel

Het niet-geweven geotextiel moet zo
worden aangelegd dat plooien zoveel
mogelijk vermeden worden. Eventuele
plooien worden weggeknipt en/of plat
gemaakt. Waar drievoudige dikten
voorkomen, worden die ook weggeknipt.
In bochten wordt het niet-geweven
geotextiel geplooid zodat het de
kromming van de weg kan volgen.
Nadien worden de overtollige delen of de
plaatsen met een drievoudige dikte
weggeknipt.  Uiteraard wordt rond
putranden, roosters, keldergaten en
andere wegelementen het niet-geweven
geotextiel weggeknipt. Het niet-geweven
geotextiel blijft ongeveer 5 cm van de
randen van het wegelement verwijderd.
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)LJXXU���� overlapping niet-geweven geotextiel
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Bij de aaneenschakeling van twee
opeenvolgende rollen bedraagt de dwarse
overlapping, gevormd door het einde van
de eerste rol en het begin van de tweede
rol, maximaal 10 cm. De overtollige
gedeelten worden afgesneden. In de zone
van deze dwarse overlapping worden de
overlappende delen van beide rollen met
bindmiddel (minimale hoeveelheid
0,3 kg/m²) aan elkaar gekleefd. Bij het
aanleggen van een rol naast een reeds
geplaatste rol, bedraagt de langse
overlapping tussen beide rollen 10 cm
(zie figuur 6.2).

Het niet-geweven geotextiel wordt
vastgelegd door er met licht materieel
over te rollen.

Na het plaatsen van het niet-geweven
geotextiel wordt de eventuele tweede
werkgang van de kleeflaag aangebracht;
dit gebeurt met hetzelfde product als dat
gebruikt bij de eerste werkgang. De
hoeveelheid bindmiddel van de tweede
werkgang is het verschil tussen het totaal
te plaatsen bindmiddel en de hoeveelheid
die in de eerste werkgang geplaatst is.

Op het niet-geweven geotextiel wordt
alleen bouwplaatsverkeer toegelaten. Om
te verhinderen dat het bindmiddel aan de
banden van de voertuigen kleeft,
waardoor het niet-geweven geotextiel kan
worden losgerukt, wordt, na het
aanbrengen, het niet-geweven geotextiel
afgestrooid en ingewalst met steenslag
7/10. De richtwaarde voor de aan te
brengen hoeveelheid steenslag bedraagt
10 à 12 kg/m² en is afhankelijk van de
hoeveelheid bindmiddel.

2SPHUNLQJ

Er bestaat een speciale toepassing
waarbij het aanbrengen van de
kleeflaag en van het niet-geweven
geotextiel machinaal gebeurt in één
werkgang. In dit geval bestaat het
geotextiel uit verwarde doorlopende
draden. Deze laag wordt afgestrooid.
De gemiddelde hoeveelheid
bindmiddel is hoger dan 0,8 kg/m². De
gemiddelde hoeveelheid aangebrachte
draden is hoger dan 80 g/m². Deze
toepassing vergt een specifieke
machine, zodat dit systeem maar
rendabel kan zijn voor grote
oppervlakken.

���� *ULGV

6.4.1 Aanbrengen van een kleeflaag

Behalve bij zelfklevende grids wordt
vóór het plaatsen van het grid een
kationische emulsielaag zonder
elastomeren op het te behandelen
oppervlak aangebracht. De minimale
hoeveelheid residuaal bindmiddel
bedraagt 0,200 kg/m².  Die kleeflaag
wordt regelmatig en homogeen over het
oppervlak verspreid.

6.4.2 Aanbrengen van het grid

Er wordt met het aanbrengen van het grid
gewacht tot na het breken van de emulsie.

Bij zelfklevende geogrids moet het te
behandelen oppervlak zeer goed droog
zijn bij het aanbrengen.

Bij het uitrollen wordt het grid zo
geplaatst, dat het zo vlak mogelijk op de
onderlaag komt te liggen. Het grid wordt
bij het begin van elke rol vastgemaakt
aan de onderlaag.  Dit gebeurt door
nagelen met het gepaste type spijkers,
met tussenafstanden van maximaal
50 cm.

Bij het aanbrengen wordt het grid
opgespannen. Voor sommige producten
wordt daarvoor een speciale trekbalk
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gebruikt.  In bochten wordt het grid
doorgeknipt, vervolgens worden de
uiteinden over elkaar gelegd zodat het de
kromming van de weg kan volgen en vlak
kan liggen. Op deze plaatsen wordt het
grid vastgemaakt aan de ondergrond en
worden de overtollige delen weggeknipt.

)LJXXU���� Uitrollen van het grid op de
kleeflaag (OCW 3696/14)

Er dient vermeden dat er plaatsen zijn
waar het grid op een drie- of
meervoudige dikte is aangelegd. Indien
dat zich toch voordoet wordt het grid op
die plaatsen weggeknipt, zodat ofwel een
enkele ofwel een dubbele dikte verkregen
wordt.  Uiteraard wordt rond putranden,
roosters, keldergaten en andere
wegelementen het grid weggeknipt. Het
grid blijft ongeveer 5 cm van de randen
van het wegelement verwijderd.

)LJXXU���� Wegwerken van plooien uit
het grid (OCW 3320/10A)

Bij de aaneenschakeling van twee
opeenvolgende rollen bedraagt de dwarse
overlapping, gevormd door het einde van
de eerste rol en het begin van de tweede
rol, 25 tot 30 cm. De overtollige
gedeelten worden afgesneden. Om te
vermijden dat de spreid- en
afwerkmachine het grid doet verschuiven,
is de aaneenschakeling van de
opeenvolgende rollen zó, dat in de
richting van het plaatsen van de
bitumineuze laag, het begin van elke rol
onder het einde van de vorige rol
geplaatst is.  Bij het aanleggen van een
rol naast een reeds geplaatste rol,
bedraagt de langse overlapping tussen
beide rollen 10 tot 15 cm. (Zie figuur 6.5)

Op het grid wordt alleen
bouwplaatsverkeer toegelaten, met dien
verstande dat er vermeden moet worden
om bruusk te versnellen, te remmen of te
zwenken.

6.4.3 Aanbrengen van een
beschermingslaag

De op het grid aan te brengen
beschermingslaag is een eenlaagse
bestrijking, behalve wat betreft de
volgende punten:

• Het bindmiddel is een
elastomeerbitumen. De hoeveelheid
bedraagt minimum 1,2 kg/m²
(1,5 kg/m² wanneer de bitumineuze
overlaging zeer open asfalt (ZOA)
is).

• Het steenslag heeft als korrelmaat
7/10. De richtwaarde voor de aan te
brengen hoeveelheid steenslag
bedraagt 10 à 12 kg/m². Het
steenslag is droog, stofvrij en niet-
vooromhuld. Het niet-verankerde
steenslag wordt verwijderd.

Op de beschermingslaag is alleen het
hoogstnodige bouwplaatsverkeer
toegelaten.
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6.5.1 Aanbrengen van het stalen
wapeningsnet

Het stalen wapeningsnet wordt overkops
uitgerold op het te behandelen oppervlak.
Met een bandenwals wordt het vlak
gerold. Het wordt vastgemaakt aan de
onderlaag. Dit gebeurt door nagelen bij
het begin en einde van elke rol,
gecombineerd met nagelen of het
aanbrengen van een slemlaag.

Het nagelen wordt uitgevoerd met
haakbeugels en nagels met gepaste
afmetingen en van het juiste type. De
maximale afstand tussen de nagels
bedraagt 50 cm. Bijkomende nagels

worden gebruikt op de plaatsen waar het
wapeningsnet niet raakt aan de onderlaag.

In bochten wordt het stalen wapeningsnet
doorgeknipt, vervolgens worden de
uiteinden over elkaar gelegd zodat het de
kromming van de weg kan volgen en vlak
kan liggen. Op deze plaatsen wordt het
stalen wapeningsnet vastgemaakt aan de
ondergrond en worden de overtollige
delen weggeknipt.  Uiteraard wordt rond
putranden, roosters, keldergaten en
andere wegelementen het stalen
wapeningsnet weggeknipt. Het stalen
wapeningsnet blijft ongeveer 5 cm van de
randen van het wegelement verwijderd.
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Bij de aaneenschakeling van twee
opeenvolgende rollen worden de
uiteinden tegen elkaar geplaatst. Deze
uiteinden worden vastgenageld zoals
hiervoor beschreven. De opeenvolgende
rollen worden aan elkaar gebonden met
binddraad. Op deze verbindingsnaad

wordt een strook slem aangebracht van
0,60 à 1 m breedte, vooraleer het
volledige oppervlak wordt geslemd.  Bij
het aanleggen van een rol naast een reeds
geplaatste rol, bedraagt de langse
overlapping tussen beide rollen ongeveer
30 cm. (Zie figuur 6.6)
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Op het stalen wapeningsnet wordt alleen
bouwplaatsverkeer toegelaten, met dien
verstande dat er vermeden moet worden
om bruusk te versnellen, te remmen of te
zwenken.

6.5.2 Aanbrengen van de slemlaag

De slemlaag is van het type 0/7 met een
minimumhoeveelheid van 14 kg/m².  Als
de enige laag van de overlaging zeer open
asfalt (ZOA) is, wordt een dubbele
slemlaag aangebracht.  De onderste
slemlaag is van het type 0/7 met een
minimumhoeveelheid van 14 kg/m², en
de bovenste slemlaag is van het type 0/4

met een minimumhoeveelheid van
5 kg/m².

Op deze slemlaag is alleen
bouwplaatsverkeer toegelaten.



Toepassing Asfaltwapeningen en Scheurremmende lagen

��

)LJXXU���� Inslemmen van het
wapeningsnet (OCW 3290/18A)

Als kleeflaag tussen de slemlaag en de
onderlaag wordt een emulsielaag

aangebracht. De minimale hoeveelheid
residuaal bindmiddel bedraagt
0,200 kg/m².

���� $DQEUHQJHQ�YDQ�HHQ�ELWXPLQHX]H�RYHUODJLQJ

Na het plaatsen van de scheurremmende
laag of de asfaltwapening, wordt een
bitumineuze overlaging aangelegd.  Vóór
het aanleggen van de eerste bitumineuze
laag moet er geen kleeflaag worden
aangebracht. Bij het verdichten van de
eerste laag mag op het grid en op het
stalen wapeningsnet niet worden getrild.

Om uitvoertechnische redenen is de
minimumdikte van de eerste laag 3 cm
boven een bitumineus membraan of een
niet-geweven textiel en 5 cm boven een
grid of een stalen wapeningsnet.  Voor de
goede praktijk is het aangewezen om
minstens twee bitumineuze lagen aan te
brengen.
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Er zijn in verband met
tussenlaagsystemen reeds veel theorieën
geformuleerd en proeven op
laboratoriumschaal uitgevoerd.
Proefondervindelijke resultaten op lange
termijn en vergelijking tussen
verschillende systemen zijn eerder
schaars. Een probleem hierbij is dat bij
sommige toepassingen in het verleden
niet het juiste product op de juiste plaats
is aangebracht. Een ander probleem is dat
een goed product dat echter slecht
geplaatst is, eerder contraproductief
werkt. Meestal wordt bij de toepassing
van een tussenlaagsysteem ook geen
referentiezone aangelegd, zodat er geen
grondige evaluatie kan gebeuren.

Met de mogelijke uitzondering van stalen
wapeningsnetten verhogen tussenlaag-
systemen het draagvermogen van een

weg zonder scheurvorming  niet. Op een
gescheurd wegdek zal er, afhankelijk van
het soort product, een beperkte bijdrage
aan de constructieve sterkte van de weg
kunnen worden geleverd.

Wat tussenlaagsystemen wel doen is
zorgen voor een vertraging van de
scheurgroei. Hierdoor kan de levensduur
van de weg worden verlengd.
Tussenlaagsystemen kunnen dus op deze
manier een bijdrage leveren aan de
beheersing van de kosten op lange
termijn.

In figuur 7.1 zijn verschillende systemen
met elkaar vergeleken, uitsluitend op
basis van hun relatieve kostprijs.  De
kostprijs is inclusief leveren, plaatsen en
behandeling (aanbrengen hecht- en/of
beschermingslagen).

0 1 2

bitumineus membraan

niet-geweven geotextiel

grid (polypropyleen)

grid (polyester)

grid (glasvezel)

stalen wapeningsnet (zwaar)

stalen wapeningsnet (licht)

5HODWLHYH�NRVWSULMV

)LJXXU���� Relatieve kostprijs7

                                                
7 Als basis werd de prijs van een laag AB-3B van 6 cm aangenomen voor de aanleg van 10.000 m2 (relatieve

kostprijs = 1)
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Alle hierboven geciteerde producten
kunnen bij een renovatie of herstelling
aangewend worden. Aangezien de
verschillende producten niet hetzelfde
beogen is een keuze enkel op basis van de
kostprijs, zeker niet aangewezen.

Het kiezen van de “beste” oplossing voor
een specifiek probleem is de taak van de
ontwerper. Deze zal een afweging dienen
te maken tussen de ernst van de schade,
het beschikbare budget en het
tussenlaagsysteem dat het best bij het
behandelen van de specifieke schade
hoort.

���� 5HF\FODJH

Tussenlaagsystemen hebben dan wel tot
doel de levensduur van de verharding te
verlengen, maar ook hier zal er ooit een
einde komen aan de levensduur. Vraag is
dan of alle aangewende systemen in
aanmerking komen voor hergebruik. Dit
zal ook van belang zijn voor de bepaling
van het soort systeem, en in geval van
niet herbruikbaarheid ook invloed hebben
op de totale kostprijs.

%LWXPLQHXV�PHPEUDDQ

Hergebruik van bitumineuze producten,
in zoverre zij geen teer bevatten, geeft
geen problemen.  Om zo veel mogelijk te
kunnen profiteren van het hoge
percentage bitumen is het raadzaam hier
aan selectief frezen te doen, en bij
affrezen juist onder de SAMI af te frezen
(1 cm).

Opbraak zorgt uiteraard niet voor enig
probleem.

1LHW�JHZHYHQ�JHRWH[WLHO

Hergebruik levert technisch geen
problemen op. Bij het affrezen is een
normale procedure voldoende. Voor
opbraak is dit eveneens het geval.

*ULGV

Voor het affrezen van grids kan men best
de volgende richtlijnen in acht nemen.

Het grid is het makkelijkst affreesbaar
indien het zich situeert in het midden van
de af te frezen laag van minimum 6 cm.
Indien het grid te hoog of te laag zit
bestaat de kans dat het grid om de
freestrommel gaat zitten; met glas is hier
evenwel minder kans op, daar het
makkelijker breekt.

Opbraak stelt geen problemen. Bij
verdere behandeling van het opgebroken
asfalt in een breekinstallatie is het wel
noodzakelijk de wapening mechanisch te
verwijderen.

6WDOHQ�ZDSHQLQJVQHWWHQ

Bij het affrezen moeten de nodige
voorzorgen worden genomen. Men freest
eerst selectief tot vlak boven het net
(1cm). Het net kan dan losgetrokken
worden en mechanisch verwijderd. Het
staal kan dan als schroot verder worden
behandeld nadat de nog aanwezige
brokken asfalt zijn verwijderd. Nadat het
net is verwijderd, kan er verder worden
gefreesd.

Opbreken kan ook, maar hier worden dan
best eerst de nodige zaagsneden langs en
dwars aangebracht omdat het net
waarschijnlijk niet zal breken. Bij
verwerking van de asfaltbrokken in de
breekinstallatie kan het net dan
mechanisch verwijderd worden.
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Volgende elementen zijn van belang bij
het bepalen van de totale kostprijs van
een tussenlaagsysteem:

• de kostprijs van de producten
• de extra tijd, nodig om de wapening

aan te brengen
• de verwachte levensduurverlenging,

eventueel in combinatie met een
dunnere overlaging

• de extra kostprijs van de latere
uitbraak

• de eventuele extra tijd voor de
uitbraak

• het wel of niet kunnen recycleren.

De naakte kostprijs van een soort
tussenlaagsysteem is dus niet bepalend
voor het al of niet toepassen ervan.
Prijzen van het systeem kunnen alleen
vergeleken worden als het om eenzelfde
soort systeem gaat.

Indien met alle hierboven geciteerde
punten rekening wordt gehouden kan een
tussenlaagsysteem een bijdrage leveren in
het zo economisch mogelijk
instandhouden van ons wegpatrimonium.
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