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teN geleide 

Asfaltdijkbekledingen bieden bescherming tegen erosie van het dijklichaam. Het goed func-

tioneren van deze bescherming moet gedurende vele jaren gewaarborgd blijven, waarbij 

goed beheer cruciaal is. Er treedt veroudering op van de asfaltbekleding, wat maakt dat er 

onzekerheid is t.a.v. de geboden veiligheid. Met goede inspectie en tijdige reparaties kan het 

risico worden beperkt. Optimaal onderhoud moet ervoor te zorgen dat de asfaltbekleding zo 

lang mogelijk blijft voldoen, om zo te voorkomen dat de bekleding moet worden vervangen. 

De kosten voor beheer en onderhoud moeten hierbij worden vergeleken met de kosten voor 

totale vervanging.

Evaluatie van de huidige ontwerpmethoden en aanlegmethoden is zinnig, om zo te komen 

tot een betere asfaltdijkbekleding in de toekomst.

Er is een koepelplan is opgesteld met als doel aan te geven welke onderwerpen gedurende de 

opeen volgende levensfasen van een asfaltdijkbekleding aandacht behoeven en op welke pun-

ten onderzoek nog nodig is om ervoor te zorgen dat de gewenste kwaliteit zo lang mogelijk 

gegarandeerd blijft.

Er is een grove raming gemaakt van de inspanning die nodig is, ook in het kader van het 

onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen.

Tevens is een grove indicatie gegeven van de baten van onderzoek gedurende de komende 

10 jaren. Feit is dat een groot aantal kilometers aan asfaltdijkbekleding de komende 10 jaar 

de leeftijd van 40 jaar nadert, wat betekent dat er extra inspanning nodig is om vroegtijdige 

schades en aantasting vast te stellen en zo nodig te repareren. 

Bijgaande notitie is een verkenning naar de behoefte aan onderzoek bij beheerders van asfalt-

dijkbekledingen. Deze verkenning is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het bovenbeschre-

ven plan, dat opgesteld is door de kennisontwikkelaars, in voldoende mate voorziet in de 

kennisbehoefte bij beheerders. Tevens is een eerste aanzet gegeven voor een prioritering van 

de diverse deelonderzoeken. Hierbij zijn een viertal thema’s onderscheiden, te weten beheer, 

toetsing, ontwerp en kwaliteitszorg. Het thema beheer wordt als belangrijkst gezien. Er zijn 

sterke relaties van dit thema met toetsing, kwaliteitszorg en ontwerp. Deze samenhang is 

beschreven in bijgaande notitie en het genoemde koepelplan.

Amersfoort, 2011

De directeur van de STOWA

Ir. J.M.J. Leenen
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sAMeNVAttiNg eN coNclUsies

omvang

Asfaltdijkbekledingen treffen we in Nederland aan op ruim 600 km waterkeringen, met name 

op zeedijken en dammen. De verdeling naar soorten asfaltbekleding is:

•	 Waterbouwasfaltbeton:	400 km, waarvan 90% ouder dan 20 jaar en 70% ouder dan 30 jaar;

•	 Open	Steen	Asfalt	(OSA):	100 km, met name in de laatste 20 jaar aangelegd;

•	 Gepenetreerde	breuksteen: 100 km.

ontWikkelingen aSfaltdijkbekledingen

Ontwikkelingen van asfaltdijkbekledingen zijn:

•	 Onverwachte	snelle	degradatie	van	oudere	asfaltdijkbekleding.	Circa 300 km asfaltdijkbekleding 

is ouder dan 30 jaar. Hiervan blijkt een deel onverwacht snel te kunnen degraderen. Het 

huidige beheer, toetsregels en inspecties brengen deze snelle achteruitgang niet of niet 

goed in kaart. Ook ontbreekt de kennis en ervaring hoe deze degradatie te voorkomen/uit 

te stellen;

•	 Toenemende	populariteit	Open	Steen	Asfalt.	De laatste 20 jaar is veel OSA aangelegd. Hiervan 

is weinig bekend. Dit houdt in dat voor Open Steen Asfalt de voorschriften voor de gede-

tailleerde toetsing niet zijn uitgewerkt. Er ontbreken beschrijvingen van voor de toetsing 

benodigde proeven en handleidingen voor inspectie en interpretatie. Tevens is er weinig 

bekend over de kwaliteit van het areaal open steen asfalt. Afgedekt OSA is een goed alter-

natief om overslagbestendige dijken te realiseren, wat al ruimschoots wordt toegepast;

•	 Toetsing	op	Veiligheid.	De toetsgrafieken voor Waterbouwasfaltbeton zijn gebaseerd op de 

aanname dat  de bekleding minimaal 30 jaar meegaat (voor een goede aanlegkwaliteit). 

Voor oudere bekledingen zijn er uitgebreidere toetsregels, waarbij de materiaalkwaliteit 

in de tijd moet worden vastgesteld. De teruggang van de kwaliteit van het asfalt is echter 

een geleidelijk proces, d.w.z. treedt gedurende de gehele levensduur van het asfalt op, en 

hiervan is nog niet veel bekend. Langere perioden (meer dan 6 jaar) tussen opeen volgende 

toetsingen kunnen bijvoorbeeld met het huidige toetsinstrumentarium niet zonder meer 

worden overbrugd;

•	 De teruggang van de kwaliteit van het asfalt is echter een geleidelijk proces, waarvan lang 

niet alles bekend is;

•	 Verbeteringswerken.	Naar aanleiding van Toetsing 3 zullen de nodige asfaltstrekkingen ver-

beterd moeten worden (inschatting orde 20 km). Gezien de leeftijdsopbouw mag verwacht 

worden dat er in de nabije toekomst in toenemende mate asfaltdijkbekledingen “op de 

schop/onder de frees” zullen moeten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat vervanging/

reconstructie van asfaltdijkbekledingen duur is,	circa	€	1	miljoen	per	km. 

belang onderzoek: koepelplan

Voor het benodigde onderzoek aan asfaltdijkbekledingen is medio 2010 het Koepelplan 

Asfaltdijkbekledingen opgesteld. Het beschrijft een 14-tal onderzoeksprojecten voor periode 

2011 - 2015. 

langere levenSduur

De onderzoeksvoorstellen zijn er expliciet op gericht om de levensduur van de bestaande 

bekledingen zo lang als mogelijk/verantwoord in stand te houden. De voorstellen zijn te 

rangschikken volgens optimalisatie van beheer (3x), toetsing (4x), ontwerp (5x), en kwaliteits-

zorg (2x; zie Figuur 1). 
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aanSluiting bij beheer  prioritering onderzoekSvoorStellen

Begin 2011 is, via een drietal workshops, geïnventariseerd hoe deze onderzoeksprojecten 

aansluiten bij de behoeften van de beheerders. Hierop gebaseerd is een prioritering van de 

onderzoeksvoorstellen opgesteld. Voor de onderverdeling van de onderzoeksvoorstellen is 

gebruik gemaakt van de verschillende fasen van een bekleding: Beheer, Toetsing, Ontwerp, 

Uitvoering. Een tweetal onderzoeksvoorstellen vallen in de categorie Kwaliteitszorg, die op 

alle fasen betrekking heeft.

ConCluSieS 

1. De onderzoeksvoorstellen van het Koepelplan sluiten nauw aan bij de behoeften van de 

beheerders (de kennisontwikkelaars hebben een goede notie van de beheerspraktijk);

2. De onderzoeksvoorstellen van de categorie Beheer scoren veruit het hoogst. Daarmee heeft de 

categorie Beheer de hoogste prioriteit;

3. Onderzoek aan Open Steen Asfalt is nodig voor alle fasen;

4. Een rangschikking tussen de categorieën Toetsing, Ontwerp, Kwaliteitszorg is niet mogelijk;

5. Per categorie is een prioritering in onderzoeksvoorstellen aangebracht (zie Figuur 1).

figuur 1 prioritering van de onderzoekSvoorStellen uit het koepelplan aSfaltdijkbekledingen
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de stoWA iN het kort

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, is het onderzoeks plat form 

van Nederlandse waterbeheerders. Deelnemers zijn alle beheerders van grondwater en opper-

vlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuive ring 

van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. Dat zijn alle water schappen, 

hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen en de provincies.

De waterbeheerders gebruiken de STOWA voor het realiseren van toegepast technisch,  

natuur  wetenschappelijk, bestuurlijk juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat 

voor hen van gemeenschappelijk belang is. Onderzoeksprogramma’s komen tot stand op  

basis van inventarisaties van de behoefte bij de deelnemers. Onderzoekssuggesties van  

der den, zoals ken nis instituten en adviesbureaus, zijn van harte welkom. Deze suggesties 

toetst de STOWA aan de behoeften van de deelnemers.

De STOWA verricht zelf geen onderzoek, maar laat dit uitvoeren door gespecialiseerde  

in stanties. De onderzoeken worden begeleid door begeleidingscommissies. Deze zijn samen-

gesteld uit medewerkers van de deelnemers, zonodig aangevuld met andere deskundigen. 

Het geld voor onderzoek, ontwikkeling, informatie en diensten brengen de deelnemers  

sa men bijeen. Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget zo’n 6,5 miljoen euro. 

U kunt de STOWA bereiken op telefoonnummer: 033 - 460 32 00.

Ons adres luidt: STOWA, Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort.

Email: stowa@stowa.nl.

Website: www.stowa.nl



 

 Notitie oNderzoek 
AsfAltdijkbeklediNgeN 
2012-2015

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

iNhoUd

 teN geleide  

 sAMeNVAttiNg eN coNclUsies 

 stoWA iN het kort

 iNleidiNg 1

 

 belANg oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2

 WerkWijze 3

 resUltAAt 4

 bijlAgeN 

A preseNtAtie oNderzoeksVoorstelleN koepelplAN AsfAltdijkbeklediNgeN 9

b deelNeMers Workshops 19

c VerslAgeN Workshops 20

c.1  Workshop woensdag 2 februari 2011 20

c.1.1 opmerkingen t.a.v. voorgestelde onderzoeken koepelplan 20

c.1.2 kennisleemten 21

c.2  Workshop dinsdag 7 februari 2011 22

c.2.1 opmerkingen t.a.v. voorgestelde onderzoeken koepelplan 22

c.2.2 kennisleemten 23

c.3  Workshop donderdag 10 februari 2011 24

c.3.1 opmerkingen t.a.v. voorgestelde onderzoeken koepelplan 24

c.3.2 kennisleemten 24



1

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

iNleidiNg

2011 is voor het onderzoek aan asfaltdijkbekledingen het zogeheten transitiejaar,  waarin de 

projecten van het in het asfaltonderzoek 2006 – 2010 worden afgerond en waarin het onderzoek 

plus budget gedefinieerd wordt voor het Programma Asfaltdijkbekledingenonderzoek 2012 – 

2016. Voor het voorgenomen onderzoek is medio 2010 het Koepelplan Asfaltdijkbekledingen 

opgesteld, dat mogelijke onderzoeksprojecten van deze periode beschrijft.  Deze notitie 

is opgesteld vanuit een technisch-inhoudelijk perspectief en beschouwt 5 fasen van de 

levenscyclus (ontwerp, aanleg, beheer, toetsing, reconstructie) en aandacht voor de aspecten 

belastingen,  sterkte en kwaliteitszorg (zie Figuur 2), 

figuur 2 opbouW koepelplan aSfaltdijkbekledingen
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Figuur 2  Opbouw Koepelplan asfaltdijkbekledingen 

 

Het is de potentiële opdrachtgevers, met name STOWA en RWS Waterdienst, niet duidelijk hoe 
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belANg oNderzoek 

AsfAltdijkbeklediNgeN

omvang

Het belang van onderzoek naar asfaltdijkbekledingen is groot. Asfaltdijkbekledingen treffen 

we in Nederland aan op ruim 600 km waterkeringen, met name op zeedijken en dammen. 

Circa 2/3 hiervan betreft waterbouwasfaltbeton. Van dit waterbouwasfaltbeton is 90% ouder 

dan 20 jaar en 70% ouder dan 30 jaar. 

toetSing

Bij de aanleg is destijds aangenomen dat de levensduur van waterbouwasfaltbeton minimaal 

50 jaar zou zijn. Daar zijn de toetsregels ook op gebaseerd. Voor de toetsing is een knip 

aangebracht in de leeftijd van asfaltdijkbekledingen: bekledingen die ouder zijn dan 30 jaar 

vereisen uitgebreide inspecties en onderzoeken, voor jongere bekledingen is dit amper het 

geval. 

Het asfalt gedraagt zich echter niet zo. De teruggang van de kwaliteit van het asfalt is een 

meer geleidelijk proces, waar lang niet alles van bekend is.

aSfaltdijkbekledingen vertonen onverWaChte degradatie

Recent is gebleken dat de eigenschappen van dijkbekledingen van waterasfaltbeton van circa 

30 – 35 jaar oud onverwacht snel degraderen. Dit heeft geleid tot een tweetal reconstructies 

bij Wetterskip Fryslân. Andere beheerders nemen vergelijkbare ontwikkelingen waar. In 

deze gevallen blijkt het beheer alsook de toetsregels, inspecties en dergelijke deze snelle 

ontwikkelingen niet of niet goed in kaart te brengen.

vervanging/reConStruCtie iS duur

De kosten voor vervanging van asfaltdijkbekledingen bedraagt circa € 1 miljoen per km. 

Vervanging van alle asfaltdijkbekledingen komt nationaal gezien uit op circa € 600 miljoen. 

Gegeven de grote strekkingen asfaltdijkbekledingen die ouder zijn dan 30 jaar (circa 300 km) 

mag verwacht worden dat er de komende jaren in toenemende mate asfaltdijkbekledingen 

“op de schop/onder de frees” zullen moeten.

belang onderzoek

Het onderzoek aan de asfaltdijkbekleding is erop gericht om de levensduur van de bestaande 

bekledingen zo lang als mogelijk/verantwoord in stand te houden. Hiertoe zijn voorstellen 

geformuleerd voor optimalisatie van beheer en inspectie, alsmede van de toetsing. Mocht er 

op een zeker moment reconstructie nodig zijn, dan is het van belang het benodigde ontwerp 

dusdanig te kunnen uitvoeren dat de nieuwe bekleding duurzaam en zo milieuvriendelijk 

als mogelijk gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat bij een reconstructie ook een juiste 

afweging te maken moet zijn tussen diverse typen bekleding.
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WerkWijze

Op basis van het Koepelplan en in nauw overleg met mevr. Bernadette Wichman (overall 

projectleider van het Asfaltdijkbekledingen onderzoek) is een presentatie opgesteld (zie 

Bijlage A). Vervolgens is in een drietal workshops (2 met beheerders en 1 met de opstellers van 

het Koepelplan; zie Bijlage B) het voorgenomen onderzoek besproken. Ter voorbereiding was 

de presentatie en het Koepelplan aan de deelnemers toegestuurd.

Tijdens de workshops zijn:

•	 De voorgestelde onderzoeken kort doorgenomen;

•	 De deelnemers bevraagd naar:

•	 Mogelijke baten per onderzoeksvoorstel;

•	 Hun voorkeuren voor de voorgestelde onderzoeken;

•	 Eventuele additionele onderzoekswensen in kaart gebracht.

De resultaten van de verschillende workshops zijn in Bijlage C weergegeven
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resUltAAt

rangSChikking onderzoekSvoorStellen

De verschillende in het Koepelplan genoemde onderzoeksvoorstellen zijn hieronder volgens 

de levenscyclus gepresenteerd (zie Figuur 3). Hiervoor is gekozen, omdat deze indeling goed 

aansluit bij de rollen en verantwoordelijkheden van mogelijke financiers in deze fasen. 

Voor een beschrijving van de onderzoeken zelf wordt verwezen naar de samenvattingen van 

de powerpointpresentatie (Bijlage A) en het Koepelplan. Opgemerkt zij dat deze indeling 

niet eenduidig is. Sommige onderzoeksvoorstellen van Ontwerp zouden ook bij Toetsing 

gerangschikt kunnen worden etc.

figuur 3 onderzoekSvoorStellen
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a. ontWerp
project Waarom baten kosten

(k€)

open steen Asfalt open steen asfalt – osA - is de laatste 2 decennia 

op diverse plekken in Nederland als dijkbekleding 

toegepast. er is echter nog weinig inzicht in gedrag 

en eigenschappen van osA in de tijd. hier is grote 

behoefte aan (in alle fasen).

betere benutting van kennis en 

ervaring opgedaan met osA

60

2 sterkte Waterbouw asfaltbeton ontwikkelen van alternatieve testmethoden 

voor bepaling sterkte, stijfheid en dikte van 

waterbouwasfaltbeton. heeft relatie met 

projectvoorstel Validatie toetsmethode

test- en toetsresultaten zijn 

betrouwbaarder, sneller beschikbaar 

en goedkoper.

120

3 hergebruik asfalt Met hergebruik van asfalt kunnen de nodige 

kosten worden bespaard. Aandachtspunten voor de 

voorgeschiedenis van het te hergebruiken asfalt en 

het kunnen vertrouwen op een juiste kwaliteit.

economische voordelen + lagere 

milieubelasting

120

4. onderhoudsbermen over een berm moet (zwaar) materieel kunnen. 

Mogelijk dat deze belasting groter is dan de bij 

golfklap ontstane belasting. dit moet wel gecheckt 

(ook voor toetsing)

besparing in ontwerp en 

betrouwbare toetsresultaten.

40

5. duurzaam asfalt in nieuwe contracten zullen milieuaspecten volledig 

moeten worden meegenomen. opgemerkt wordt 

dat bij de afweging met de toepassing van andere 

materialen kennis op vergelijkbaar niveau nodig is.

beter inzicht in de relatie asfalt 

en gevolgen voor milieu, en 

besparing op onderhouds- en 

vervangingskosten vanwege langere 

levensduur.

60

beheer*
project Waarom baten kosten

(k€)

1 levensduur Voor optimalisatie van de onderhouds- en (visuele) 

inspectie-inspanning dient de beheerder een goede 

inschatting van de levensduur van het op de dijk 

aanwezige asfalt te kunnen maken.

efficiënter beheer, betere toetsing 

en langere levensduur/

uitgestelde verbetering

350

2 inspectiemethode om “verborgen” schades op te sporen en tijdige 

kwaliteitsafname van het asfalt vast te stellen is 

inspectie van belang. bij de uitvoering is de relatie 

met piW en digispectie van belang.

goedkoper beheer en langere 

levensduur, omdat sneller inzicht in 

de achteruitgang wordt verkregen. 

hierdoor kunnen worden reparaties 

eerder ingezet worden, waardoor 

verdere achteruitgang eerder gestopt 

wordt. 

50

3 beheermethode er is een behoefte aan een rationele beheermethode 

waarmee beheerders op een uniforme en 

kosteneffectieve manier de kwaliteit van  

asfaltdijkbekledingen in stand kunnen houden. 

dit onderzoeksvoorstel is  gerelateerd aan het 

onderzoeksvoorstel “integrale kwaliteitszorg”.

grotere levensduur van de 

asfaltbekleding;

Meer inzicht in omvang 

beheerinspanning.

150

*De prioritering was in de conceptversie:

1. Inspectiemethode;

2. Beheermethode;

3. Levensduur. 
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Reden om de prioritering aan te passen is de volgordelijkheid in onderzoeken (onderzoek 

naar levensduur voedt de onderzoeken naar inspectiemethode en beheermethode). Verder 

geldt dat de drie onderzoeken veruit de meeste prioritering van de beheerders kregen, waarbij 

de verschillen tussen de drie onderzoeken gering zijn.

toetSing
project Waarom baten kosten

(k€)

1 toetsmethode osA een betrouwbare toetsmethodiek voor osA 

ontbreekt nog. Voor een reële inschatting van 

de werkelijke veiligheid van osA is onderzoek 

noodzakelijk.

betere toetsing en een langere 

levensduur van bekledingen met 

open steen asfalt.

300

2 reststerkte dit betreft de duur en mate waarin beschadigde 

bekleding nog bescherming biedt tegen erosie 

(dus niet de reststerkte van het dijklichaam 

als de bekleding als geheel faalt).  inzicht 

hierin is van direct belang voor de toetsing op 

materiaaltransport.

geen onnodige vervanging van 

asfaltbekledingen.

1250

getrapte aanpak 

is mogelijk

3 Validatie toetsmethode de huidige toetsmethode is conservatief  en als 

geheel nog nooit beproefd op praktijkschaal. 

hierdoor wordt asfalt waarschijnlijk vaker 

afgekeurd dan nodig. er is daarom behoefte om 

in situ de sterkte van de bekleding te kunnen 

toetsen op de werkelijke golfklappen. Validatie 

van de onderzoeksresultaten met de resultaten 

van golklAp moeten leiden tot aanpassing van de 

toetsmethode.

betere toetsing, waardoor minder 

bekledingen afgetoetst worden

650

4 hoge golven betreft een beperkt aantal locaties. desalniettemin 

gaat  het om de zwaarst aangevallen dijken in 

Nederland (dus ook in de publieke belangstelling). 

in de toekomst zullen meer dijken in Nederland 

belast worden door hogere golven als gevolg van 

zeespiegelstijging.

Verkleining van het percentage 

“geen oordeel” door betrouwbare 

toetsing.

60

kWaliteitzorg
project Waarom baten kosten

(k€)

1 functioneel specificeren er is behoefte om de met de aannemer gemaakte 

afspraken meetbaar te maken. Mogelijk dat 

systeemgerichte contractbeheersing hierbij 

een rol kan spelen. hierbij kan ook gebruik 

worden gemaakt van de kennis en ervaring in de 

wegenbouw. 

functioneel specificeren makkelijker 

te realiseren + nieuwe kennis op het 

juiste eisenniveau in te brengen.

110

2 integrale kwaliteitszorg tijdens de levensduurcyclus moet 

voldoende aandacht zijn voor inspectie en 

instandhouding van een asfaltdijkbekleding. dit 

onderzoeksvoorstel is ook gerelateerd aan het 

thema “beheer”.

beter inzicht in te plegen 

inspanning in de opeenvolgende 

levensduurfasen, waardoor langere 

levensduur asfaltbekleding 

gerealiseerd kan worden.

75
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kenniSbehoefte beheerderS

Tijdens de workshops zijn de onderzoeksvoorstellen als beschreven in het Koepelplan met 

de aanwezigen besproken. Aan de aanwezigen is tevens gevraagd welke aanvullende kennis 

gewenst is. Onderstaand overzicht toont in welke onderzoeksvoorstellen de opmerkingen 

thuishoren. 

kennisbehoefte beheerders onderzoeksvoorstel

ontwerp

overslagbestendige dijken: kan asfalt hier een rol spelen? zo ja, hoe? osA (state of the art)

zijn er (nieuwe) (toeslag)materialen waarmee rekening kan worden gehouden bij het 

ontwerp? 

duurzaam asfalt

beheer

hoe gepenetreerd breuksteen inspecteren en beoordelen? inspectiemethode

inzicht in bezwijken van asfalt van onderaf inspectiemethode

hoe inspecteren (osA is immers afgedekt)? inspectiemethode

hoe grip houden op kwaliteit tijdens het beheer? We zien de bovenkant, maar hoe 

kwaliteit onderkant beoordelen en hoe te beïnvloeden?

inspectiemethode

levensduur

hoe om te gaan met afaltbekledingen die zijn afgedekt? hoe kwaliteit beoordelen,  

hoe beheren en hoe te toetsen. 

beheermethode 

levensduur

onderzoek gericht om levensduur asfalt zo lang mogelijk aan norm te laten voldoen 

(juist verhouding beheer – reconstructie). 

beheermethode 

levensduur

hoe slijtlagen vervangen en onderhouden? à is nu nog vuistregel. beheermethode 

levensduur
hoe efficiënt schades repareren? beheermethode

relatie tussen beheer, levensduur en toetsing? beheermethode

Nut en noodzaak afdekken asfalt? levensduur

osA: er is weinig bekend m.b.t. sterkte, inspectie, beheer en toetsing. open steen asfalt (state of the art)

toetsing

hoe inspecteren (osA is immers afgedekt)? toetsmethode osA

geen goed gevoel bij toetsresultaat osA toetsmethode osA

hoe omgaan met asfalt dat aan vervanging toe is maar dat als het niet vervangen 

wordt niet tot een veiligheidsprobleem leidt? kunnen alternatieve berekeningen 

vervanging voorkomen?

reststerkte

zijn er andere technische oplossingen te bedenken bij afkeuring van asfaltbekleding? 

à bijvoorbeeld herdefiniëring van het leggerprofiel.

reststerkte 

inzicht in reststerkte omdat ervaringen beheerders verschillen. reststerkte, er wordt aansluiting gezocht met praktijk

Asfaltkeuze afhankelijk van ondergrond (bijv. keileem)? reststerkte 

Validatie toetsmethode (praktijkproef)

inzicht in bezwijken van asfalt van onderaf Validatie toetsmethode (praktijkproef)

toetsing oud asfalt? reststerkte 

Validatie toetsmethode (praktijkproef) 

levensduur

kwaliteitszorg

de manier waarop bekledingen worden gerepareerd is afhankelijk van het type kering 

en de belasting. eisen toetsing t.a.v. meetbaarheid en aantoonbaarheid voldoen 

reparatie?

functioneel specificeren

zijn er alternatieve materialen voor open steen asfalt? het havenbedrijf van rotterdam 

heeft proefvakken met infraelast en elastocoast. kunnen deze materialen ook voor 

reparaties gebruikt worden?

functioneel specificeren
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kennisbehoefte beheerders onderzoeksvoorstel

keuzemodel voor afweging toe te passen bekleding (productiesnelheid en kosten zijn 

een reden om te kiezen voor asfalt)

functioneel specificeren

keuzemodel: ga je nieuw asfalt aanleggen of ga je asfalt vervangen door andere 

bekleding? 

functioneel specificeren

hoe omgaan met medegebruik: in hoeverre combineren met bijvoorbeeld (toegangs)

wegen? 

functioneel specificeren

hoe se (systems engineering) toepassen op onderzoeksplan? functioneel specificeren

Nut en noodzaak afdekken asfalt? functioneel specificeren

overslagbestendige dijken: kan asfalt hier een rol spelen? zo ja, hoe? functioneel specificeren

Marktwerking: om afwegingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau te 

kunnen maken is meer structuur in kennisveld nodig. samenhang ontbreekt. 

functioneel specificeren

integrale kwaliteitszorg 

diverse

hoe ervaringen buitenland (beter) gebruiken? osA (belgie-overstroombare dijken)

hoge golfbelastingen (Wales, duinkerken) 

levensduur (Universiteit van Nottingham), inspectie met 

radar (roadscanners finland).

Vinden innovatieve ontwikkelingen in bijv. wegenbouw hun weg naar de waterbouw? heeft de aandacht bij diverse onderwerpen 

(zie ook recent verschenen artikel in civiele techniek 

op www.asfaltdijkbekleding.nl).

nieuW onderzoekSvoorStel

In reactie op de concept notitie is nog het volgende onderzoeksvoorstel geopperd:

Afwegingsmodel Onderhoud en reconstructie

•	 Waarom: om af te wegen wanneer welke type onderhoud nodig is.

•	 Baten: verlengen levensduur, besparing onderhoud, toepassing van huidige onderhouds-

kennis en (in 2e fase) toepassing van nieuwe kennis uit dit onderzoeksprogramma.
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bijlage a

preseNtAtie oNderzoeksVoorstelleN 

koepelplAN AsfAltdijkbeklediNgeN



10

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
14 

 
 

A. Presentatie onderzoeksvoorstellen Koepelplan 
Asfaltdijkbekledingen 

 

 



11

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
15 

 
 

 



12

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
16 

 
 

 
 



13

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
17 

 
 

 

 



14

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
18 

 
 

 

 



15

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
19 

 
 

 

 
 



16

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
20 

 
 

 
 



17

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
21 

 
 

 
 

 



18

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

 NOTITIE ONDERZOEK ASFALTDIJKBEKLEDINGEN 2012 - 2015 - 01- 13-02-2011 

 

 
22 

 
 

 

 
 
 



19

StoWa 2011-07 Notitie oNderzoek AsfAltdijkbeklediNgeN 2012-2015

bijlage b

deelNeMers Workshops

WoenSdag 2 februari 2011

harmen faber rWs dijg/ Waterdienst harmen.faber@rws.nl

kees steenepoorte rWs dienst zeeland kees.steenepoorte@rws.nl

ben Van eijk Waterschap schelde stromen ben.vaneijk@scheldestromen.nl

theo van pul Waterschap schelde stromen theo.vanpul@scheldestromen.nl

Meindert van dijk Waterschap hollandse delta m.vandijk@wshd.nl

Martin Minnaard havenbedrijf rotterdam ma.minnaard@portofrotterdam.com

rob leenhout  (…)

maandag 7 februari 2011

harmen faber rWs dijg/Waterdienst harmen.faber@rws.nl

jan boezeman Waterschap zuiderzeeland j.boezeman@zuiderzeeland.nl

jan Wolters Wetterskip fryslân jwolters@wetterskipfryslan.nl

oane van dijk Wetterskip fryslân avandijk@wetterskipfryslan.nl

peter lalkens Waterschap Noorderzijlvest j.p.lalkens@noorderzijlvest.nl

ruud joosten hoogheemraadschap hollands Noorderkwartier r.joosten@hhnk.nl

donderdag 10 februari 2011

bernadette Wichman deltares bernadette.wichman@deltares.nl

robert ’t hart deltares robert.thart@deltares.nl

kees Montauban Montauban advies ccmontauban@kabelfoon.nl

Martin van de Ven tU delft  m.vandeven@citg.tudelft.nl

Arjan de looff koAc Npc delooff@koac-npc.nl

geïntereSSeerd maar verhinderd

r.h. van breugel Ministerie van defensie rh.v.breugel@mindef.nl

henk van de ruit rijkswaterstaat, dienst zuid holland henk.vande.ruit@rws.nl

kampe lentz Waterschap hunze en Aas k.lentz@hunzeenaas.nl
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bijlage C

VerslAgeN Workshops

C.1 WorkShop WoenSdag 2 februari 2011

C.1.1 opmerkingen t.a.v. voorgeStelde onderzoeken koepelplan

levenscyclus onderzoeksvoorstel opmerking

ontwerp “hoge golven”

“sterkte Waterbouwasfaltbeton”

“open steenasfalt: state-of-the-Art”

“onderhoudsbermen (golven en 

verkeer)”

 - is dit project wel nodig? Want bermen moeten in ieder geval te gebruiken zijn voor 

onderhoudsvoertuigen. daarom bermen liever te zwaar dan te licht uitvoeren.

 - osA: bermen die in osA zijn uitgevoerd. daarna klei en gras, hoe te toetsen?

“duurzaam asfalt (milieu-aspecten)”  - speelt bij havenbedrijf rotterdam. is in lijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 - bij afweging met andere materialen is kennis op vergelijkbaar niveau nodig.

“hergebruik asfalt”  - is in lijn met het landelijk streven naar meer hergebruik.

 - speelt vooral bij het toepassen als funderingsmateriaal.

 - ook inzicht nodig voor mogelijkheden hergebruik in de oonstructie

 - Meer zicht op hergebruik osA gewenst.

 - hergebruik is logistiek probleem (ivm transport in situ hergebruiken (baat: 

transportreductie, maar hoe?).

 - “state of the art” gewenst.

 - gebruik kennis wegenbouw.

 - hoe omgaan met teerhoudend materiaal.

 - Mogelijkheden doorverkoop wegenbouw ivm hoge bitumenpercentage asfalt waterbouw.

beheer “beheermethode”  - relatie met probo (probabilistisch beheer en onderhoud) en risicogestuurd beheer

“inspectiemethode”  - relatie met piW (professionalisering inspectie Waterkeringen) en digispectie: goede 

implementatie is noodzakelijk.

 - integratie beheer en toetsing.

“levensduur (model en 

restlevensduur)”

 - omgevingsfactoren verder uitsplitsen.

 - relatie met Mjop (meerjarenonderhoudsplan).

toetsing  “Validatie toetsmethode 

(praktijkproeven)”

 - interessante locaties voor onderzoek:

 - houtribdijk: hier wordt asfalt niet belast door golven

 - rotterdam: steile taluds (ca. 1:1,5) à koAc heeft beoordeeld en levensduurmodel gemaakt

 “reststerkte (faalkansen)”  - Nu totaal onzichtbaar. elke kennis is welkom.

“toetsmethode open steenasfalt”  - inclusief reststerkte

kwaliteitszorg “functioneel specificeren”  - gewenst door rWs

 - beheerders (waterschap) zijn benieuwd naar resultaten.

 - systeemgerichte contract beheersing (scb) meenemen à vertrouwen in opdrachtnemer: 

indien goed systeem en proces  dan ook goed product à is in vergelijking tot wegen lastig 

voor zeeweringen (dagelijkse situatie vs. normsituatie)

“kwaliteitszorg (intergraal)”  - relatie met probo

 - relatie met inspectie en digigids
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C.1.2 kenniSleemten

kennisbehoefte baten

zijn er (nieuwe) (toeslag)materialen waarmee rekening kan worden gehouden bij 

het ontwerp?

bijv. verjonging asfalt (bij rijksweg A28 kan door verwarmen 

van de in het asfalt aanwezige staaldeeltjes het asfalt worden 

verjongd).

zijn er alternatieve materialen voor open steen asfalt?

het havenbedrijf van rotterdam heeft proefvakken met infraelast en elastocoast. 

kunnen deze materialen ook voor reparaties gebruikt worden?

ga je nieuw asfalt aanleggen of ga je asfalt vervangen door andere bekleding?  

à er is behoefte aan een keuzemodel

planvorming, Ve (value engineering), VdM (value driven 

maintenance)

hoe omgaan met medegebruik: in hoeverre combineren met bijv. (toegangs)wegen? kennisuitwisseling, invloed op ontwerp, technische 

randvoorwaarden.

hoe om te gaan met afaltbekledingen die zijn afgedekt? à hoe beoordelen 

kwaliteit, hoe beheren en hoe te toetsen.

kennisuitwisseling tussen verschillende landen is er feitelijk niet.  

M.a.w.: hoe ervaringen buitenland (beter) gebruiken? 

een “Asphalt-manual”?

Worden innovatieve ontwikkelingen in bijv. wegenbouw gevolgd en vinden die hun 

weg naar de waterbouw?

hoe omgaan met asfalt dat aan vervanging toe is maar dat als het niet vervangen 

wordt niet tot een veiligheidsprobleem leidt? kunnen alternatieve berekeningen 

vervanging voorkomen?

voorkomen negatief toetsresultaat, voorkomen dure 

vervanging

inzicht in de bekledingen die aan het eind van de levensduur zijn (inventarisatie).

hoe afweging toe te passen dijkbekleding maken? Welke alternatieven mogelijk? 

à er is behoefte aan een keuzemodel.

Marktwerking: om afwegingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau te 

kunnen maken is meer structuur in kennisveld nodig. samenhang ontbreekt.

state of the art

hoe se (systems engineering) toepassen op onderzoeksplan?

relatie tussen beheer, levensduur en toetsing?

zijn er andere technische oplossingen te bedenken bij afkeuring van 

asfaltbekleding? à bijvoorbeeld herdefiniëring van het leggerprofiel .

hoe slijtlagen vervangen en onderhouden? à is nu nog vuistregel.

inzicht in bezwijken van asfalt van onderaf.

hoe gepenetreerd breuksteen inspecteren en beoordelen?

onderzoek gericht om levensduur asfalt zo lang mogelijk aan norm te laten voldoen 

(juist verhouding berheer – reconstructie).

de manier waarop bekledingen worden gerepareerd is afhankelijk van het type 

kering en de belasting. eisen toetsing t.a.v. meetbaarheid en aantoonbaarheid 

voldoen reparatie?
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C.2 WorkShop dinSdag 7 februari 2011

C.2.1 opmerkingen t.a.v. voorgeStelde onderzoeken koepelplan

levenscyclus onderzoeksvoorstel opmerking

ontwerp “hoge golven”  - project is beperkt relevant (bij hhNk wordt ihkv zwakke schakels extra zand aangebracht à reductie hs)

“sterkte 

Waterbouwasfaltbeton”

 - efficiënter en betrouwbaar onderzoek maakt vervanging later sneller en goedkoper.

“open steenasfalt:  

state-of-the-Art”

 - osA is “blind spot”: state-of-the-art voor alle fasen gewenst (dus ook voor ontwerp, beheer en toetsing).

 - hoe omgaan met afdekking osA (afdekking is puur esthetisch (geen sterkte))?

 - beheer heeft weinig invloed op kwaliteit osa.

 - op diverse plekken is osA als bekleding toegepast (bijv. houtribdijk, gooimeerdijk, eemmeerdijk, hondsbossche en 

pettemer zeewering). 

“onderhoudsbermen (golven 

en verkeer)”

 - over een berm moet (zwaar) materieel kunnen.

 - golfbelasting op berm misschien wel zwaarder dan op talud. bij toetsing wordt hiervoor geen toeslag gerekend à 

veiligheidsrisico?

 - controleer golfbelasting vs. belasting zwaar materieel à leidt tot minimale belasting die berm moet kunnen 

weerstaan.

“duurzaam asfalt (milieu-

aspecten)”

 - Uiteindelijk wel nodig, maar heeft niet de hoogste prioriteit (staat verder van de beheerpraktijk af).

“hergebruik asfalt”  - kwaliteitseisen vs. toevoeging percentage hergebruik asfalt. ter illustratie: bij flevocentrale ontstond discussie 

over welke percentage kon worden toegevoegd bij gepenetreerd breuksteen (koAc (10%) vs. aannemer (60%)).

 - Voorgeschiedenis en vertrouwen speelt rol bij hergebruik asfalt

 - hergebruik scheelt in de kosten

beheer “beheermethode”  - overlap met integrale kwaliteitszorg.

 - concreet houden. het gaat niet alleen om systemen, maar zeker ook om maatregelen en dan met name welke 

maatregelen moeten worden genomen (injectie bitumen, frezen en aanbrengen).

 - breng oa inspectie, ervaring en toetsresultaten bij elkaar (bij voorkeur langjarig tbv levensduurvoorspelling.

 - Viertrapsraket:

 - constateren (welke methode? à in vroeg stadium wil je degeneratie (kunnen) constateren)

 - (aanpassen) beheermethode (afstemmen op resultaten onderzoeken).

 - maatregelen (welke?)

 - vastleggen (hoe?)

“inspectiemethode”  - inspectie voedt beheermethode. Uit beide volgt op lange termijn levensduurvoorspelling.

 - inspectiemethode osA is gewenst.

“levensduur (model en 

restlevensduur)”

 - Moment van interventie goed inschatten (ook relevant voor budgettering en lange termijn onderhoud

 - overlap met thema “sterkte”

toetsing “Validatie toetsmethode 

(praktijkproeven)”

 - golfklap is theoretisch. Veel veiligheden waardoor je asfalt eerder afkeurt dan nodig.

 - er is behoefte aan een apparaat om in situ de sterkte van de bekleding te kunnen toetsen op werkelijke golfklap 

(de “golfklapmachine”: een apparaat dat in staat is om de krachten van golfklap te simuleren en de sterkte van de 

bekleding meten) à validatie sommen waarop asfalt is afgekeurd en aanpassing golfklap.

 - inzicht in werking golfklap is gewenst

“reststerkte (faalkansen)”  - ervaring: reststerkte kan gering zijn (golfklap is erg conservatief)

 - hoewel van belang om de reststerkte te kennen, moet je vanuit veiligheidsoogpunt niet op reststerkte willen 

vertouwen.

 - reststerkte is van belang om te weten bij snelle degradatie ivm urgentie maatregelen en calamiteitenbestrijding.

“toetsmethode open 

steenasfalt”

 - geen geschikte methode beschikbaar.

kwaliteitszorg “functioneel specificeren”  - hoe onderhoud (dienst) voor een langere periode op de markt zetten?

 - rWs: systems engineering (se) is makkelijk toepasbaar en wordt succesvol toegepast (ook b&o à probo)

 - hoe continuïteit borgen/ omgaan met slimme faillissementen?

 - hoe afspraken met aannemer meetbaar maken? à lastiger gelet op perceptie dagelijkse situatie (wegenbouw) vs. 

normsituatie (waterbouw).

“kwaliteitszorg (integraal)”  - b&o: stand van zaken? hoe houdt je kwaliteit op niveau?
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C.2.2 kenniSleemten

kennisbehoefte baten

osA: er is weinig bekend m.b.t. sterkte, inspectie, beheer en toetsing

dijken zijn groen, maar hoe te beheren?

hoe inspecteren (osA is immers afgedekt)?

geen goed gevoel bij toetsresultaat osA

er is één project “osA” nodig, waarin ontwerp, beheer & toetsing worden 

samengebracht. bij dit project dient rekening te worden gehouden met de 

financieringsbron (toetsing enerzijds en ontwerp/beheer anderzijds).

beheer: hoe grip houden op kwaliteit? à we zien bovenkant, maar hoe 

kwaliteit onderkant beoordelen en hoe te beïnvloeden?

toetsing oud asfalt?

Nut en noodzaak afdekken asfalt?

overslagbestendige dijken: kan asfalt hier een rol spelen? zo ja, hoe?

hoe efficiënt schades repareren?

keuzemodel voor afweging toe te passen bekleding (productiesnelheid en 

kosten zijn een reden om te kiezen voor asfalt)

inzicht in reststerkte omdat ervaringen beheerders verschillen.

Asfaltkeuze afhankelijk van ondergrond (bijv. keileem)?
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C.3 WorkShop donderdag 10 februari 2011

C.3.1 opmerkingen t.a.v. voorgeStelde onderzoeken koepelplan

thema onderzoeksvoorstel opmerkingen

ontwerp “hoge golven”  - Meer zekerheid zwaarst aangevallen dijken Nederland

 - Voorbereid op de toekomst

 - inzicht in andere faalmechanismen

 - speelt reeds binnen sbW. op bescheiden schaal doorzetten

“sterkte Waterbouwasfaltbeton”  - ism met validatie toetsmethode

 - goede valide testmethode voor de toetsing (update & verbetering 

toetscriteria obv testen die beter aansluiten bij werkelijkheid

“open steenasfalt: state-of-the-Art”  - inzicht in gedrag en eigenschappen osa (ontbreekt nog)

“onderhoudsbermen (golven en verkeer)”

“duurzaam asfalt (milieu-aspecten)”  - Milieuaspecten volledig meenemen in nieuwe contracten (beheerders zullen 

er hoe dan ook aan moeten geloven). 

“hergebruik asfalt”

beheer “beheermethode”

“inspectiemethode”  - tijdig kwaliteitsafname vaststellen. 

 - Verborgen schades opsporen

“levensduur (model en restlevensduur)”  - lokaal te kalibreren levensduurmodel à beheerder kan onderhoud/ 

reconstructie bepalen

 - restlevensduur à optimalisatie onderhoud- en (visuele) 

inspectieinspanning

toetsing “Validatie toetsmethode (praktijkproeven)”  - bepalen werkelijke sterkte bekleding. simuleren maatgevende 

omstandigheden

 - schaaleffecten expliciet

 - Aantonen dat huidige toets erg conservatief is (grip op sterkte en 

levensduur)

“reststerkte (faalkansen)”  - inspecteren op criteria die niet onderbouwd zijn. in huidige criteria zit 

reststerkte al in

“toetsmethode open steenasfalt”  - betrouwbare toetsmethode osa ontbreekt nog à in praktijk geen 

gedetailleerde toetsing (geen idee hoe sterk)

 - reëel inschatten werkelijke veiligheid osa

 - rekenmodel verbeteren

 - Materiaaleigenschappen à toetsgrafieken verbeteren (zoals bij 

waterbouwasfaltbeton)

kwaliteitszorg “functioneel specificeren”

“kwaliteitszorg (integraal)”  - levensduur

 - tijdens levensduurcyclus voldoende aandacht voor alle inspectie 

instandhouden bekleding

C.3.2 kenniSleemten

Nvt


