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OCW Mededelingen

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Uw partner voor duurzame wegen

Surf naar de rubriek AGENDA op onze website www.ocw.be

Ondergrondse infiltratievoorzieningen proefinstallatie te Waver

Agenda
 

 
 
 
 
 
8 – 10 april en 12 april 2019 
Opleiding Visueel Rioolonderzoek 
Waver 
www.brrc.be/nl/visueel_ 
rioolonderzoek_april2019

6 – 10 oktober 2019 
XXVIth PIARC World Road Congress 
Abu Dhabi (Verenigde Arabische 
Emiraten) 
www.piarc.org

7 oktober 2019 
Concrete Day 
www.gbb-bbg.be/concrete-day-2019

20 – 23 oktober en 25 oktober 2019 
Opleiding Visueel Rioolonderzoek 
Waver 
www.brrc.be/nl/visueel_ 
rioolonderzoek_oktober2019

23 – 24 oktober 2019 
Digital Construction Brussels 
http://digitalconstructionbrussels.be

OCW-winteropleiding 2019 met succes beëindigd!

Met ruim negenhonderd deelnemers gespreid over vier lesdagen en een herhaling van de les-
dagen 2 en 4 wegens het grote aantal aanvragen, mag ook de 16e editie van de OCW-winter-
opleiding een denderend succes worden genoemd. Bedankt om zo talrijk deel te nemen! Deze 
algemene basiscursus over de weg, die volgens een driejarige cyclus wordt georganiseerd, 
voorziet blijkbaar in een reële behoefte. De cyclus startte in 2018 met de keuze van oplossingen 
en materialen als thema. In 2019 lag de nadruk op productie, uitvoering en controle. Afspraak in 
2020, dan wordt ingezoomd op onderhoud en reparaties!

De Belgian Road Academy staat voor jou klaar!

Wist je dat onze opleidingen ook over een specifiek onderwerp (zoals visuele inspec-
ties voor wegennetbeheer, of visueel rioolonderzoek) kunnen gaan, of zelfs op maat 
van de klant worden aangeboden? 

De Belgian Road Academy (BRAc) is er voor jou, je collega’s of je medewerkers om ons 
opleidingsaanbod zo nauw mogelijk op jullie behoeften af te stemmen en zo dicht 
mogelijk bij jullie te brengen.

Ontdek het opleidingsaanbod in de 
onlinecatalogus 

www.brrc.be/nl/brac

of stuur je vraag voor een specifieke 
opleiding naar 

training@brrc.be
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Karakterisering van de kleifractie van grond en steenslagfunderingen:  
resultaten van het CARACEC-project

 ■ Inleiding

Het CARACEC-project1 heeft tot doel een 
protocol voor de karakterisering van de 
kleifractie van grond en andere materia-
len te ontwikkelen via hun vermogen om 
kationen uit te wisselen. Het onderzoek 
werd gevoerd door het BCRC (Belgian Ce-
ramics Research Centre) in samenwerking 
met het OCW, en gesubsidieerd door de 
FOD Economie en het NBN (Bureau voor 
Normalisatie).

De kleihoudendheid van grond heeft 
gevolgen voor het draagvermogen, de 

water- en de vorstgevoeligheid, en ver-
groot de risico’s op krimp en zwelling. 
Bij grondbehandeling (voor ophogingen 
en baanbedden) wordt de keuze van het 
bindmiddel beïnvloed door de kleihou-
dendheid van de grond. Voor (natuurlijk 
of gerecycled) steenslag dat als fun-
dering en onderfundering van wegen 
wordt gebruikt, heeft de kleihoudend-
heid invloed op de waterdoorlatend-
heid en de water- en vorstgevoeligheid. 
Het project werd uitgebreid tot slib dat 
door het BCRC zou kunnen worden op-
gewerkt.

Voor dit project werd de methyleen-
blauwmethode gekozen. Deze methode 
is relatief eenvoudig uit te voeren en er 
is geen dure apparatuur voor nodig. Het 
protocol voor deze methode staat be-
schreven in de Europese norm EN 933-
9+A1 (2013)2 [1], gepubliceerd door het 
CEN-comité TC 154 Aggregates.

Dit artikel geeft de belangrijkste resul-
taten van het project op het vlak van 
toepassingen in de weg (grondbehan-
deling, steenslag als fundering en onder-
fundering).

Onderhoud en beheer van het 
Belgische wegenpatrimonium:  
uw mening telt!

De ontwikkeling van het Belgische we-
genpatrimonium vergde decennialang 
grote investeringen. Het patrimonium 
vertegenwoordigt een aanzienlijk ver-
mogen en is noodzakelijk voor de eco-
nomie, omdat het verplaatsingen van 
personen en goederen mogelijk maakt. 
Goed beheer en onderhoud ervan zijn 
dan ook van groot belang.

Het OCW heeft op basis van zijn exper-
tise een korte nota opgesteld over alle 
aspecten in verband met het beheer en 
de planning van het onderhoud van 
het wegenpatrimonium binnen de 
Bel gische context. Die nota verschijnt 
begin april. We willen ze graag voorleg-
gen aan een breed publiek, met als doel 
in kaart te brengen wie in de toekomst 
welke rol moet vervullen bij wegcondi-
tieonderzoek in België. Zo weten we ook 
wat er van het OCW wordt verwacht.

Concreet zullen we de nota als basis ge-
bruiken om alle geïnteresseerden uit de 
sector (steden, gemeenten, gewesten, 
adviesbureaus, aannemers, enz.) een 
korte vragenlijst te laten invullen. Ver-
volgens zullen we de respondenten ook 
uitnodigen voor een brainstormsessie, 
waarin we gedurende twee uren van 
gedachten kunnen wisselen over het 

thema. We organiseren zowel een Ne-
derlandstalige als een Franstalige sessie, 
die beide zullen plaatsvinden op 18 juni 
2019:

 - Franstalige sessie: van 10 tot 12 uur in 
de OCW-vestiging te Waver;

 - Nederlandstalige sessie: van 14 tot 
16 uur in de OCW-vestiging te Sterre-
beek.

Bent u geïnteresseerd in dit thema en 
wilt u graag deelnemen? Stuur dan 
een e-mail naar Véronique Lapaeyge 
(v.lapaeyge@brrc.be). U ontvangt vervol-
gens de nota, de vragenlijst en een uit-
nodiging voor de brainstormsessie. Wees 
er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Alvast bedankt voor uw interesse. Alle-
maal samen zorgen we voor betere we-
gen!

Carl Van Geem

010 23 65 22

c.vangeem@brrc.be
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 ■ Methyleenblauwwaarde van 
grond

In eerste instantie hebben we de toe-
passing van de proef op verschillen-
de grondsoorten (leem, klei, zwelklei, 
mergelachtige grond en grond rijk aan 
organische materialen) bekeken. De 
geotechnische, chemische en mineralo-
gische kenmerken van monsters werden 
bepaald.

Om norm EN 933-9+A1 (2013) toe te 
passen op grondsoorten die gemiddeld 
tot zeer kleihoudend zijn, werd snel dui-
delijk dat de grootte van de genomen 
monsters moest worden aangepast. Bij 
een monsterneming van 200 g moet 
voor een zeer kleihoudend materiaal im-
mers een te grote hoeveelheid methy-
leenblauw worden gebruikt, wat de duur 
van de proeven sterk verlengt. De aan-
passing van de monstergrootte3 is geïn-
spireerd door de Franse norm NF P 94-
068 (1998) [2] met betrekking tot grond 
en rotsachtige materialen. In deze norm 
is de massa van het monster afhankelijk 
van de vooronderstelde kleihoudend-
heid van het materiaal.

Met de Europese norm als uitgangspunt 
werd de invloed van de verschillende pa-
rameters van de proef bestudeerd. Het 
doel was na te gaan of de gemeten me-
thyleenblauwwaarde representatief is 
voor de kleifractie die in de onderzochte 
grond aanwezig is.

Droging en homogenisering

Voordrogen van de grond bevordert 
droog zeven. Onze proeven hebben 
aangetoond dat er een verschil is tus-
sen het resultaat van voorgedroogde 
en niet-voorgedroogde grond, wanneer 
het protocol van de norm EN 933-9+A1 
(2013) nauwgezet wordt gevolgd. Het 
effect is nog duidelijker wanneer de dro-
ging bij 110 °C gebeurt (merk op dat de 
huidige versie van de norm voordrogen 
bij 110 °C niet toestaat).

Als de grond voorgedroogd werd, moet 
een voldoende lange homogeniserings-
tijd in acht worden genomen vóór het 
nat zeven, om hetzelfde resultaat te krij-
gen als bij een niet-gedroogd monster. 
Op die manier hebben we een homoge-
nisering door roeren gedurende 5 min 
en 48 h vergeleken. Het belang van een 
voldoende lange roertijd blijkt vooral 
voor zwelklei (grond 1).

Bij de andere twee geteste kleigron-
den blijft het effect van droging op 
de gemeten methyleenblauwwaarde 
beperkt en is er geen invloed op de 
grondclassificatie. Bij deze grondsoor-
ten maakt de langere homogeniserings-
tijd het echter ook mogelijk de gemeten 
methyleenblauwwaarde licht te verho-
gen.

Met kalk behandelde grond –  
Invloed van de pH-waarde

Voor met kalk behandelde grond heb-
ben onze proeven een instabiliteit van 
de vlek aangetoond. Om interpreteer-
bare resultaten te verkrijgen, werd de 
pH van de oplossing vastgesteld op een 
neutrale waarde van 7, om zo in de sta-
biliteitszone van de kleurstof methyleen-
blauw te blijven. De methyleenblauw-
waarden voor de met kalk behandelde 
grond (± 2 g methyleenblauw/kg) zijn 
lager dan vóór de behandeling (± 5 g 
methyleenblauw/kg).

Invloed van het gehalte aan 
organische stoffen (OS)

De aanwezigheid van organische stoffen 
beïnvloedt de meting van de methy-
leenblauwwaarde en dus ook de meting 
van de kleihoudendheid. Onze proeven 
hebben aangetoond dat toevoeging van 
organische stoffen aan grond tot een 
overschatting van de methyleenblauw-
waarde leidt (voor eenzelfde grond met 
3 % OS gaan we van MB = 54 naar 64 g 
methyleenblauw/kg wanneer we res-
pectievelijk 3 en 6 % OS toevoegen). Toe-
voeging van waterstofperoxide maakt 
het mogelijk dit effect te beperken door 
een deel van de organische stoffen te 
oxideren. De MB-waarden na voorbe-
handeling met waterstofperoxide zijn 
lager dan de waarden zonder voorbe-
handeling (zie tabel 1).

In de praktijk bevatten voor ophogin-
gen en voor behandeling geschikte 
grondsoorten een beperkte hoeveel-
heid organische stoffen (respectievelijk   

Tabel 1 – Invloed van organische stof op de methyleenblauwwaarde

MB  
(g methyleenblauw/kg)

MB  
(g methyleenblauw/kg) 

Toevoeging van H
2
O

2
 

vóór titratie

Klei (3 % OS) 53,9 51,8

Klei (3 % OS) + 3 % OS 
6 % OS totaal

64,9 49,6

Klei (3 % OS) + 6 % OS 
9 % OS totaal

64,5 49,7
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5 min grond 3
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Figuur 1 – Invloed van droging en de homogeniseringstijd op  

de blauwwaarde van kleihoudende grondsoorten  

(grond 1: 54 % smectiet – grond 2: 28 % smectiet – grond 3: 27 % kaoliniet)
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1 of 3 % volgens CCT Qualiroutes [3] en   
SB 250 [4]). De invloed op de gemeten 
methyleenblauwwaarde blijft dus be-
perkt. Bij twijfel kan een voorbehande-
ling met waterstofperoxide plaatsvin-
den.

 ■ Methyleenblauwwaarde voor 
funderingen van natuurlijk en 
gerecycled steenslag

De proeven zijn uitgevoerd op funderin-
gen van natuurlijk steenslag (kalk, porfier 
en dolomiet) en van gerecycled steen-
slag (betongranulaat, menggranulaat).

Invloed van zeven en drogen

Wij hebben de invloed van de voorbe-
reiding (droging, homogenisering en 
zeefwijze) op de meting van het met-
hyleenblauwgehalte van funderingen 
van natuurlijk en gerecycled steenslag 

bestudeerd. Er was bijzondere aandacht 
voor funderingen van gerecycled steen-
slag, waarbij het gehalte aan kleihou-
dende bestanddelen mogelijk hoger lag.

De onderstaande tabellen tonen de ver-
kregen resultaten:

 - voor niet-gedroogde monsters, ge-
durende 48 h geroerd en nat gezeefd 
(A);

 - voor bij 40 °C gedroogde monsters, ge-
durende 48 h geroerd en nat gezeefd 
(B);

 - voor bij 40 °C gedroogde monsters, 
droog gezeefd, gedurende 48 h ge-
roerd (C). 

De resultaten voor nat gezeefde materi-
alen zijn het hoogst (A en B). In dat ge-
val heeft de droging geen significante 
invloed op de meting met methyleen-
blauw.

De resultaten van kolom C tonen dat de 
droog gezeefde fractie na droging van 
het materiaal niet de volledige kleifrac-
tie bevat. De waarden zijn systematisch 
lager dan de waarden in de kolommen 
A en B. Bijkomende proeven hebben 
aangetoond dat we een gedeelte van de 
kleifractie terugvonden op de zeef van 
2 mm.

Deze vaststellingen gelden voor zowel 
de natuurlijke aggregaten als de gerecy-
clede steenslagsoorten.

Deze resultaten tonen dat nat zeven 
(na 48 h homogeniseren) het mogelijk 
maakt meer klei terug te winnen. Het 
dient niettemin te worden benadrukt 
dat het verkregen verschil in resultaat 
geen invloed heeft op de classificatie 
van het materiaal (met uitzondering 
van de grenswaarden).

Tabel 2 – invloed van drogen en zeven (funderingen van natuurlijk steenslag)

Niet gedroogd,  
48 h geroerd,  
nat gezeefd  
< 2 mm (A)

Gedroogd bij 40 °C, 
48 h geroerd,  
nat gezeefd  
< 2 mm (B)

Gedroogd bij 40 °C, 
droog gezeefd  

< 2 mm,   
48 h geroerd (C)

Kalksteen

0-20 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

2,9 3,1 1,8

0-4 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

2,6 1,9 1,2

Porfier

0-4 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

3,4 3,5 3,11

MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

1,0 1,2 -

  Dolomiet 0-3,15 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

0,3 0,3 0.1

Tabel 3 – invloed van drogen en zeven (funderingen van gerecycled steenslag)

Niet gedroogd, 
48 h geroerd,  
nat gezeefd  
< 2 mm (A)

Gedroogd bij 40 °C, 
48 h geroerd,  
nat gezeefd  
< 2 mm (B)

Gedroogd bij 
40 °C, 48 h geroerd, 

droog gezeefd  
< 2 mm (C)

Betongranulaat 0-10 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

1,3 1,0 0,8

Menggranulaat

0-10 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

16,0 13,5 12,6

0-32 mm MB (g blauw /kg) 
0-2 mm

6,7 6,8 5,1
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 ■ Conclusie

De methyleenblauwmethode blijft een 
relatief eenvoudig uit te voeren metho-
de om de in grond en steenslagfunde-
ringen aanwezige kleifractie te bepalen.

Hierna geven we nog een keer de be-
langrijkste conclusies voor grond en 
steenslagfunderingen.

Voor grond

Het verdient de voorkeur de massa van 
de genomen monsters aan te passen 
volgens de vooronderstelde kleihou-
dendheid van de grond. Voordrogen kan 
bij zwelklei het resultaat significant be-
invloeden. Voor de andere klei- of leem-
houdende grondsoorten is de invloed 
op het resultaat niet significant. In alle 
gevallen kan de invloed van voordrogen 
worden beperkt door de grond 48 h voor 
het zeven in suspensie te brengen.

Een hoog gehalte aan organische stof 
beïnvloedt het resultaat. Grondsoorten 
die aanvaardbaar zijn als baanbed of ge-
schikt zijn voor behandeling vallen dus 
niet onder deze regel.

Voor de meting met methyleenblauw 
van met kalk behandelde grond moet 
de pH-waarde naar 7 worden terugge-
bracht, om instabiliteit van het methy-
leenblauw en een verkeerde interpreta-
tie van de proef te vermijden.

Voor steenslagfunderingen

De proeven hebben aangetoond dat nat 
zeven (na 48 h homogeniseren) het mo-
gelijk maakt meer klei terug te winnen. 
Het verkregen verschil in vergelijking 
met norm EN 933-9 is echter onvoldoen-

de significant om de interpretatie van 
de proef te veranderen. Bij proeven die 
grenswaarden opleveren, is zoals steeds 
meer aandacht nodig.

N
o

te
s1 Prenormatief onderzoeksproject: overeenkomsten nr. CCN/NBN/14A03, 

nr. CCN/NBN/14B03, nr. CCN/NBN/16A03, nr. CCN/NBN/16B03.

2 In deze norm wordt de proef uitgevoerd op 200 g van de fractie 0/2 mm, ge-
suspendeerd in water. Het materiaal wordt eventueel gedroogd bij maximaal 
45 °C, om het zeven te vergemakkelijken. Daarna worden opeenvolgende 
dosissen van een methyleenblauwoplossing aan de suspensie toegevoegd. 
De absorptie van de gekleurde oplossing door het monster wordt na elke 
toevoeging van oplossing nagegaan door een vlekproef uit te voeren op fil-
terpapier, om de aanwezigheid van vrije kleurstof te ontdekken (verschijnen 
van een blijvende kring na 5 min).

3 Zeer kleihoudende monsters: 15 g, gemiddeld kleihoudende monsters: 30 g, 
niet- of weinig kleihoudende monsters: 200 g. 
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CEN/TC 396 – Grondwerken

In 2008 werd op initiatief van AFNOR 
(Frankrijk) een technisch comité opge-
richt voor het opstellen van een reeks 
Europese normen in verband met 
grondwerken. In tegenstelling tot wat 
doorgaans van een Europese norm ver-
wacht wordt, was het niet de bedoeling 
uniforme Europese regels op te stellen. 
Van in het begin heeft TC 396 duidelijk 
aangegeven dat elk land de kans moet 
hebben zijn eigen nationale aanpak te 
behouden. Met het opstellen van Euro-
pese normen wil TC 396 echter wel:

 - aanbevelingen formuleren in verband 
met aspecten waarmee rekening zou 
moeten worden gehouden bij het spe-
cificeren van materialen voor de uit-
voering en bij de opvolging en controle 
van grondwerken;

 - technische voorschriften voor grond-
werken vereenvoudigen en Europese 
uitwisseling bevorderen;

 - onderzoek bevorderen.

Van bij de oprichting was ook België ac-
tief bij de werkzaamheden van dit nieu-
we technische comité betrokken. Ver-
scheidene Belgische experten, zowel van 
binnen als van buiten het OCW, hebben 
steeds een actieve bijdrage geleverd in 
de vergaderingen van het technische 
comité en in de verschillende werkgroe-
pen.

Eind 2016 heeft CEN/TC 396 een eerste 
document afgeleverd: de technische 
specificatie CEN/TS 17006 over verdich-
tingscontrole door middel van trilwalsen 
voorzien van continue meetsystemen [1].

Eind 2018 werd een reeks normen goed-
gekeurd:

 - NBN EN 16907-1: Principles and general 
rules (door WG1 General matters) [2];

 - NBN EN 16907-2: Classification of mate-
rials (door WG2 Soil and rock classifica-
tion for earthworks) [3];

 - NBN EN 16907-3: Construction proce-
dures (door WG3 Construction proce-
dures) [4];

 - NBN EN 16907-4: Soil treatment with 
lime and/or hydraulic binders (eveneens 
door WG3) [5]; 

 - NBN EN 16907-5: Quality control (door 
WG4 Quality control) [6];

 - NBN EN 16907-6: Land reclamation 
earthworks using dredged hydraulic fill 
(door WG5 Hydraulic fill) [7].

Bovendien is TC 396 sinds de start uitge-
breid met drie nieuwe werkgroepen:

 - WG6: Hydraulic placement of mineral 
waste;

 - WG7: Use of alternative materials in 
earth works;

 - WG8: Test methods.

Sinds een aantal jaren werkt WG6 aan 
deel 7 (Hydraulic placement of mineral 
waste) van de normenreeks. In 2018 is 
WG8 gestart met het opstellen van een 
aantal beproevingsmethoden die rele-
vant zijn voor grondwerken.

Het toepassingsgebied van de normen 
van CEN/TC 396 omvat in principe alle 
grondwerken. Grondwerken waarvoor 
eenvoudige regels gelden (bv. sleuven) 
of heel complexe of specifieke projec-
ten (bv. dijken en dammen) vallen ech-
ter buiten het toepassingsgebied. De 
normen beperken zich niet tot grond-
werken voor de wegenbouw alleen; 
grondwerken voor andere soorten van 
constructies vallen eveneens binnen 
het toepassingsgebied. Grondwerken 
zijn werken waarbij (een deel van) een 
bestaand oppervlak wordt aangepast 
(eventueel ook de geometrie) om een 
stabiele en draagkrachtige ondergrond 

te krijgen waarop nadien gebouwd kan 
worden. Grondwerken eindigen bij de 
zogenoemde capping layer (aardebaan 
of verbeterde ondergrond in België). 
Diepe technieken (funderingspalen, ver-
snelde drainage, enz.) en het geotech-
nische ontwerp (stabiliteit van taluds, 
zettingsberekeningen, enz.) vallen even-
eens buiten het toepassingsgebied.

 ■ EN 16907-1 –  
Principes en algemene regels

TC 396 erkent dat de omstandigheden 
in Europese landen erg van elkaar kun-
nen verschillen en dat veel landen voor 
grondwerken een eigen aanpak hebben 
ontwikkeld. Het is dan ook niet de be-
doeling al deze verschillende nationale 
methoden te vervangen door één Eu-
ropese aanpak. Met een Europese norm 
wil TC396 wel aangeven uit welke onder-
delen een grondwerkproject bestaat en 
welke de aandachtspunten zijn bij spe-
cifieke grondwerken (uitgravingen, aan-
vullingen, enz.). In een latere fase kunnen 
deze methoden meer op elkaar worden 
afgestemd.

De norm geeft onder andere details over:

 - het vooronderzoek van de te behande-
len zone en de materialen waarmee zal 
worden gewerkt;

 - aandachtpunten voor uitgravingen;
 - aandachtpunten voor aanvullingen;
 - algemene principes voor grondver-
dichting;

 - baggerwerken en opspuitingen;
 - drainage en bescherming van taluds;
 - technische specificaties;
 - opvolging en controle van uitgevoerde 
werken.

In een aantal informatieve bijlagen 
wordt voor enkele Europese landen 
een samenvatting van hun aanpak van 
grondwerken gegeven.

 ■ EN 16907-2 –  
Classificatie van materialen

Net als de uitvoering zijn ook de ge-
bruikte materialen afhankelijk van lokale 
omstandigheden. Deel 2 geeft daarom 
ook geen uniforme classificatiemethode, 
maar wel aanbevelingen voor de para-
meters waarop een classificatiemethode 
kan worden gebaseerd. Een classifica-
tiemethode kan volgens de norm geba-
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seerd zijn op ervaring met bepaalde ma-
terialen en/of op klassieke technische 
kenmerken (korrelverdeling, sterkte, 
enz.).

De classificatie dient om zones die verge-
lijkbare eigenschappen hebben wat ver-
werkbaarheid betreft, op de bouwplaats 
te kunnen onderscheiden. Daarvoor die-
nen materialen te worden beschreven 
op basis van de toestand ervan in situ.

Een indeling naar intrinsieke kenmerken 
geeft informatie over de bruikbaarheid 
van het materiaal voor een of meer wel-
bepaalde toepassingen. Een classificatie 
op basis van de toestand van een mate-
riaal kan dan weer relevant zijn voor het 
bepalen van de toe te passen methoden 
voor uitgraving, transport, opslag, enz. 
Zowel voor de classificatie naar intrin-
sieke kenmerken als op basis van de 
toestand geeft de norm een aantal re-
levante kenmerken en beproevingsme-
thoden.

Bij indeling van grond naar intrinsieke 
eigenschappen dient minstens rekening 
te worden gehouden met korrelverde-
ling, gehalte aan organische stoffen en 
plasticiteit. In het geval van een rotsach-
tige ondergrond wordt de onderverde-
ling minstens op de sterkte gebaseerd. 
Indien relevant, kunnen aanvullende 
kenmerken worden gebruikt om homo-
gene zones te onderscheiden.

De indeling op basis van de toestand 
kan voor grond gebaseerd zijn op ver-
schillende kenmerken (CBR, waterge-
halte, sterkte, vorstgedrag, enz.). Voor 
rotsachtige ondergrond kan dit worden 
gebaseerd op de breukafstand (fracture 
spacing – NBN EN ISO 14689 [8]) en de 
seismische snelheid (seismic velocity) in 
het materiaal.

In een bijlage bij de norm wordt voor elk 
kenmerk dat voor een classificatie kan 
worden gebruikt de geschiktste beproe-
vingsmethode aangegeven.

 ■ EN 16907-3 – 
Uitvoeringsprocedures

Deel 3 behandelt het uitgraven, tran–
sporteren en verwerken van materiaal. Er 
dient daarbij steeds rekening te worden 
gehouden met weersomstandigheden 
en milieufactoren. De norm besteedt 
speciale aandacht aan het gebruik van 
gerecyclede of kunstmatige materialen 
voor aanvullingen.

De uitgraaftechniek is afhankelijk van 
het uit te graven materiaal en de beoog-
de toepassing. Bepaalde technieken (bv. 
Tunnel Boring Machine (TBM)) kunnen 
een zodanige kwaliteitsvermindering 
van het uitgegraven materiaal veroorza-
ken, dat het aantal latere toepassingen 
beperkt wordt. De norm benadrukt het 
belang van aandacht voor veiligheidsas-
pecten tijdens de uitvoering van grond-
werken.

Het transport van materiaal is mee af-
hankelijk van het soort materiaal en de 
toestand ervan, en kan speciale maatre-
gelen (en daarbij horende kosten) verei-
sen. Het is belangrijk dit al op voorhand 
correct in te schatten. De norm geeft 
daarbij een aantal aandachtspunten die 
te maken hebben met het traject waar-
over getransporteerd wordt, de trans-
portmiddelen (over de weg of over wa-
ter), het te transporteren materiaal, enz.

De geschikte verdichtingsmethode 
wordt mee bepaald door het soort ma-
teriaal. De norm laat de keuze tussen het 
vastleggen van de verdichtingsmethode, 
het vastleggen van specificaties voor de 
controle van het eindproduct of pres-
tatieproeven (mogelijke restzettingen, 
proefbelastingen). Voor verschillende 
soorten materialen geeft de norm een 
overzicht van geschikte verdichtingsme-
thoden.

Deel 3 bevat tevens een aantal bijlagen:

 - bijlage A: organisatie van proefvakken;
 - bijlage B: overzicht van verschillende 
soorten materialen (grond, korrelvor-
mig materiaal, rotsachtig materiaal, 
kalk, klei, enz.) met, afhankelijk van de 
toestand, aandachtspunten voor de 
verwerking, mogelijke problemen, enz.;

 - bijlage C: uitrusting voor uitgravingen.

 ■ EN 16907-4 – 
Grondbehandeling met kalk 
of hydraulische bindmiddelen

Indien een ondergrond niet de gewenste 
eigenschappen heeft, kan een behande-
ling met een geschikt bindmiddel (kalk, 
cement, hydraulisch bindmiddel voor de 
wegenbouw, vliegas en slak) bepaalde 
kenmerken verbeteren.

Het toepassingsgebied van de norm 
omvat twee behandelingsmethoden: 
grondverbetering en grondstabilisatie. 
Grondverbetering maakt een ogen-
blikkelijke verbetering mogelijk van de 

kenmerken die relevant zijn voor de ver-
werkbaarheid, zoals het watergehalte, de 
plasticiteitsindex, de verdichtbaarheid 
en de draagkracht. Grondstabilisatie 
maakt het mogelijk de eigenschappen 
van de met het bindmiddel behandelde 
grond op lange termijn te verbeteren en 
de weerstand tegen vocht en vorst te 
verhogen.

Deze behandeling kan zowel in situ als in 
een mengcentrale plaatsvinden en kan 
worden toegepast op uiteenlopende 
materialen (natuurlijke grond, rotsachti-
ge materialen, gerecyclede en kunstma-
tige materialen).

De norm beschrijft de onderzoeken die 
in het het laboratorium dienen te ge-
beuren om te bepalen of de beoogde 
behandelingsmethode voor de te be-
handelen ondergrond geschikt is en om 
de optimale dosering van het bindmid-
del te bepalen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de vochtgehalten die op 
de bouwplaats kunnen voorkomen.

Voor de identificatie van het basismateri-
aal wordt verwezen naar EN 16907-2. De 
identificatie van het gebruikte bindmid-
del dient aan de hand van de toepasselij-
ke Europese normen te gebeuren.

EN 16907-4 geeft details over de voor-
bereidende studie en de elementen die 
in het verslag van deze studie moeten 
komen.

Hoofdstuk 8 geeft de classificatie op ba-
sis van de prestaties van een mengsel 
voor de twee behandelingsmethoden. 
Deze classificatie is gebaseerd op norm 
EN 14227-15 [9].

Vooraleer met de grondbehandeling te 
starten, dient men zich ervan te verzeke-
ren dat de te behandelen zone voldoen-
de homogeen is, het watergehalte niet te 
veel varieert en de grond geen elemen-
ten bevat die de efficiëntie van de toege-
paste methode in het gedrang brengen.

Naast een reeks aandachtspunten voor 
de uitvoering geeft de norm kenmerken 
aan de hand waarvan gecontroleerd kan 
worden of de werken correct werden uit-
gevoerd.

Een aantal bijlagen bij de norm geeft 
details over de vervaardiging van proef-
stukken voor de voorstudie in het labo-
ratorium en een aantal specifieke proe-
ven. Bijlage H vermeldt de onderdelen 
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van een menginstallatie (zowel een 
in-situmenginstallatie als een mengcen-
trale). Bijlage I beschrijft de verschillende 
onderdelen van een grondbehandeling 
en de normaal correcte volgorde van de 
verschillende stappen. Verdere bijlagen 
geven een overzicht van milieu- en vei-
ligheidsoverwegingen en een checklist 
met de verschillende onderdelen van 
een grondbehandeling.

 ■ EN 16907-5 – 
Kwaliteitscontrole

Vooraleer met grondwerken te starten, 
dient te worden gecontroleerd of de 
kenmerken van de materialen in de te 
behandelen zone overeenstemmen met 
de uitgangspunten/voorbereidende stu-
die.

Controle van de verdichting kan volgens 
twee methoden: controle op de ver-
dichtingswijze die wordt opgegeven in 
technische specificaties (method speci-
fication) of controle op het resultaat na 
verdichting door middel van dichtheids-
meting, plaatbelastingsproeven, enz. 
(end product control). In het tweede ge-
val kan het nuttig zijn een proefvak aan 
te leggen. Het is belangrijk een contro-
lemethode te kiezen die snel resultaten 
oplevert, zodat er bij onbevredigende 

resultaten eventueel nog kan worden 
bijgestuurd.

 ■ EN 16907-6 –  
Land reclamation earthworks 
using dredged fill

EN 16907-6 geeft de algemene begin-
selen van de uitvoerings- en controle-
methoden die specifiek moeten wor-
den toegepast voor baggerwerken en 
landwinning door aanvulling met bag-
gerspecie.

 ■ CEN/TS 17006 –  
Continuous Compaction 
Control

CEN/TS 17006 beschrijft de verschillende 
manieren waarop men de systemen ge-
installeerd op trilwalsen die continu en in 
real time de kwaliteit van de uitgevoerde 
verdichting meten en registreren, kan 
gebruiken voor de kwaliteitscontrole bij 
grondwerken. Zij doet tevens een reeks 
aanbevelingen en wijst op een reeks 
aandachtspunten en beperkingen. Aan-
bevolen wordt om steeds een correlatie 
te bepalen tussen de resultaten van zul-
ke continue metingen en de klassiekere 
beproevingsmethoden die opgenomen 
zijn in bestaande technische specifica-
ties.

 ■ Toepassing in de wegenbouw 
in België

Voor speciale grondwerken bestaat 
reeds een hele reeks normen en andere 
publicaties [10]. In de wegenbouw wordt 
voor grondwerken voornamelijk naar de 
standaardbestekken (SB 250, CCT Qua-
liroutes, TB 2015) verwezen. In de eerste 
plaats kunnen deze nieuwe normen 
een inspiratiebron zijn bij toekomstige 
updates van deze bestekken of om be-
staande lacunes aan te vullen.

Hoewel deze normen vrijwillig zijn, blijft 
de wetgeving op overheidsopdrach-
ten de voorkeur geven aan verwijzing 
naar bestaande normen bij het op-
stellen van bestekken. Op termijn lijkt 
een toenemende verwijzing naar de   
CEN/TC 396-documenten bij grondwer-
ken dan ook onvermijdelijk.
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Op 28 februari kwamen ruim tweehon-
derd personen samen ter ere van de 
lange en rijkgevulde carrière van Claude 
Van Rooten, die de voorbije achttien jaar 
het Opzoekingscentrum voor de Wegen-
bouw (OCW) heeft geleid.

Tijdens een geanimeerde en muzikaal 
opgeluisterde academische sessie wer-
den de diverse facetten van Claude Van 

Rooten belicht door verschillende spre-
kers die tijdens zijn carrière zijn pad 
kruisten.

Hij is al sinds 1976 actief in de wereld 
van de bouw en sinds 2000 bij het OCW. 
Vanaf 2006 droeg hij zijn kennis en erva-
ring ook over als lector aan de ULB. Sinds 
2017 is hij voorzitter van de Wereldwe-
genvereniging PIARC en in die functie 

zal hij de Belgische driekleur ook nu nog 
verder blijven vertegenwoordigen.

Het OCW dankt hem van harte voor alles 
wat hij al die jaren voor de wegensector 
betekend heeft en wenst hem toe dat hij 
nieuwe uitdagingen blijft vinden, zoals 
hij altijd gedaan heeft.

18 jaar  
onderweg …

tDonderdag 28 februari 2019 – Wolubilis, Brussel
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De voorbije achttien jaar trad ik op als di-
recteur-generaal van het OCW.

In die tijdspanne heb ik mij samen met alle 
medewerkers ingezet om het Centrum de 
missie te laten vervullen waarvoor het in 
1952 was opgericht. In hedendaagse be-
woordingen is deze missie als volgt te om-
schrijven: als onpartijdig, toonaangevend 
onderzoeks-, expertise- en kenniscentrum 
meebouwen aan kwaliteitsvolle, duurza-
me en veilige wegen, dragers van mobili-
teit en ontwikkeling in onze maatschappij.

Een wil tot technologisch vooruitlopen en 
technologische vernieuwing was dan ook 
de leidraad in de ontelbare projecten voor 
onderzoek en ontwikkeling, de eerste pijler 
waarop onze missie steunt.

Bijstand en dienstbetoon aan de klanten 
van het OCW waren voor mij een priori-
teit. De laatste twee decennia hebben wij, 
voortbouwend op de kennis uit de eerste 
pijler, advies en bijstand uitgebouwd tot 
een volwaardige tweede pijler in onze ac-
tiviteiten. 

Kennisdeling met de sector door middel 
van opleiding, studiedagen en publicaties 
is de onmisbare derde pijler, opdat onder-
zoek en ontwikkeling vruchten kunnen 
afwerpen.

Anticiperen op veranderende behoeften 
en mee-evolueren is ook een must voor 
een onderzoekscentrum. We hebben ons 
werkterrein van de zuiver bouwtechnische 
aspecten dan ook uitgebreid tot verkeers-
veiligheid, mobiliteit en duurzame wegen-
bouw.

Ten slotte waren overleg, samenwerking 
en kwaliteit sleutelwoorden voor mij om 
onze missie te kunnen waarmaken: over-
leg met de sector om de krijtlijnen van on-
derzoek en dienstbetoon uit te zetten, na-
tionale en internationale samenwerking 
om onze middelen optimaal te benutten 
en kwaliteit om diensten van hoogstaand 
niveau aan te bieden en als innovatief on-
derzoekscentrum steeds beter te presteren. 
Daarom heb ik er steeds naar gestreefd 
mensen met verschillende opleidingen 
aan te trekken, om multidisciplinaire 
teams samen te stellen voor een integrale 
aanpak.

Medewerkers zijn de onmisbare sluitsteen 
van een onderzoekscentrum en de rijkdom 
van het OCW. Mijn dank gaat dan ook uit 
naar alle mensen waarmee ik in het Cen-
trum heb samengewerkt en die zich mee 
hebben ingezet om mijn initiatieven te 
realiseren. Ik wil hen aanmoedigen om 
samen met mijn opvolgster het OCW en 
de wegenbouw naar de toekomst te leiden.

Ik neem echter nog geen afscheid van de 
weg. Als voorzitter van de Wereldwegen-
vereniging wil ik me tot eind 2020 inzetten 
voor internationale samenwerking en ken-
nisuitwisseling, zodat de Belgische wegen-
sector en de wereldwijde wegengemeen-
schap er de vruchten van kunnen plukken 
en de uitdagingen voor de weg van mor-
gen kunnen blijven aangaan.

Bedankt voor het vertrouwen dat u mij de 
voorbije jaren hebt gegeven.

 

Prof. ir. Claude Van Rooten

Beste lezer,

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 
Directeur-generaal IFSTTAR

Tom ROELANTS 
Voorzitter OCW – Administrateur-generaal AWV

Jean-Claude VERBRUGGE 
Gewoon professor emeritus ULB – Voorzitter OREX

Francine BODDEREZ

Patrick MALLEJACQ 
Secretaris-generaal PIARC
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Een laag risico op aquaplaning op snelwegen en de strijd tegen de klimaatopwarming lijken 
tegenstrijdig … hoe deze doelstellingen verzoenen?

 ■ Inleiding: aquaplaning en 
macrotextuur1 

Bij regenval ontstaat er op niet-poreuze 
wegdekken een waterfilm waarvan de 
dikte onder andere van de intensiteit 
van de regenval en de helling van het 
wegdek afhangt. Bij een dikke waterfilm 
neigt het contactoppervlak tussen de 
band van een voertuig en het wegdek af 
te nemen naarmate de snelheid van dat 
voertuig toeneemt. Wanneer de banden 
van het voertuig het contact met het 
wegdek verliezen, treedt aquaplaning 
op en verliezen de banden alle grip op 
het wegdek. Het voertuig wordt onbe-
stuurbaar, met alle gevolgen van dien. 
Verhardingen van snelverkeers- en au-
tosnelwegen worden dan ook standaard 
voorzien van voldoende macrotextuur 
om de afvoer van water uit de contactzo-
ne tussen band en wegdek te bevorde-
ren, in het bijzonder bij hevige regenval2.

 ■ De gemiddelde profieldiepte 
(MPD): een prima maatstaf 
voor de fijne textuur van een 
wegdek

Een veelgebruikte methode om de ma-
crotextuur van een wegdek te meten is 
met een laserprofielmeter (figuur 2); ook 
het OCW beschikt over een dergelijk in-
strument.

Het optische systeem wordt op een 
meetvoertuig gemonteerd. Het voertuig 
rijdt over het te bemonsteren wegdek en 
het meetsysteem bepaalt na elke meet-
stap (bijvoorbeeld elke mm) de verticale 

positie van een laservlek op het wegdek 
en slaat die waarde op. Dit geeft een 
tweedimensionale weergave van het 
wegdek op een te kiezen dwarspositie 
(meestal in een van de wielsporen). Dit 
tweedimensionale profiel kan worden 
gebruikt voor de berekening van de 
gemiddelde profieldiepte of Mean Pro-
file Depth (MPD), die een goede maat is 
voor de macrotextuur: hoe meer uitge-
sproken de textuur, hoe hoger de MPD. 
Typische waarden voor de MPD van 
wegdekken liggen tussen 0,2 en 1,5 mm. 
De MPD wordt per segment van 10 cm 
lang van het profiel berekend: ze is het 
gemiddelde van de piekwaarden in de 
linker- en rechterhelft van het segment, 
verminderd met de gemiddelde waarde 
van alle amplituden in het segment [1].

Het OCW heeft de laatste jaren bijgedra-
gen tot de herziening van de bewuste 
norm in ISO-werkgroep TC43/SC1/WG39.

 ■ De MPD van een weg geeft 
nuttige informatie over 
het risico op aquaplaning, 
maar hoe het zit met de 
rolweerstand?

De MPD is een interessante en veelge-
bruikte parameter, omdat hij een goede 
maat is voor de stroefheid bij hogere 
snelheden en bijgevolg het risico op 
aquaplaning. Uit de literatuur blijkt dat 
minimaal een MPD van 0,5 mm noodza-
kelijk is voor de veiligheid (figuur 3) [2].

Onderzoek in de voorbije jaren – mede 
door het OCW – toont aan dat de MPD 

goed gecorreleerd is met een ander be-
langrijk oppervlakkenmerk: de rolweer-
stand (figuur 4) [3]. Hoe hoger de MPD, 
hoe groter de rolweerstand en dus ook 
het verbruik van de voertuigen en de 
CO

2
-uitstoot.

Figuur 1 – Waarschuwingen tegen aquaplaning met vaste en dynamische verkeersborden

Figuur 2 – Principe van de 

laserprofielmeter: een laserstraal valt 

loodrecht op het te bemonsteren 

wegdek en een onder een kleine hoek 

geplaatste camera bepaalt de verticale 

positie van de laserlichtvlek
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Verkeersveiligheid bij hogere snelheden 
en zorg voor het klimaat lijken dus con-
flicterend te zijn. Wil men de uitstoot van 
CO

2
 door verkeer in de toekomst zo laag 

mogelijk houden, dan is het een optie 
om snelwegen te voorzien van wegdek-
ken met een zo laag mogelijke, homoge-
ne MPD, die toch nog volstaat om bij te 
dragen tot de verkeersveiligheid.

 ■ “Uitschieters”3 in het 
textuurprofiel en MPD: een 
ongelukkige combinatie …

Textuurprofielen waarmee de MPD 
wordt berekend, worden tegenwoordig 
bijna uitsluitend met laserprofielme-
ters gemeten, omdat de meting snel 
en contactloos kan verlopen. Niettemin 
heeft het optische karakter van de me-
ting ook wel een nadeel: af en toe “faalt” 

het systeem doordat de laserlichtvlek 
op het oppervlak voor de detector heel 
even niet zichtbaar is door een putje in 
het wegdek of een speculaire4 reflectie. 
De computer slaat op zo’n moment een 
foute amplitude op en dikwijls is dat een 
waarde die naar boven of naar onder 
sterk van de realiteit afwijkt (figuur 5).

Vooral uitschieters naar boven zijn zeer 
problematisch, omdat ze de berekende 
waarde van de MPD sterk beïnvloeden. 
Een textuurprofiel met een reeks uit-
schieters levert MPD-waarden die (soms 
veel) hoger liggen dan de werkelijkheid. 
Dit kan leiden tot de foute conclusie dat 
een stuk wegdek “veilig” is, terwijl dat in 
werkelijkheid helemaal niet zo is. Van-
daar het belang van zorgvuldig verwijde-
ren van de uitschieters uit een gemeten 
textuurprofiel voordat de MPD-waarden 
worden berekend.

 ■ Selectief verwijderen 
van uitschieters uit een 
textuurprofiel

Men zou een laagdoorlaatfilter op het 
textuurprofiel kunnen toepassen en 
zo de uitschieters kunnen verwijderen, 
maar die werkwijze beïnvloedt ook de 
geldige punten in het profiel, wat niet de 
bedoeling is.

Het OCW heeft eerder al in het kader 
van zijn normatieve activiteiten een 
eenvoudig algoritme bedacht en ge-
test om uitschieters met een minimum 
aan rekentijd te verwijderen en de gel-
dige meetpunten intact te laten [4]. Dit 
algoritme steunt op het detecteren van 
abrupte stijgingen of dalingen in het 
profiel. Een punt wordt als een uitschie-
ter beschouwd als de stijging meer dan α 
keren de stapgrootte bedraagt, met α als 
een te kiezen constante. Van een gede-
tecteerde uitschieter wordt de amplitu-
de vervangen door een geïnterpoleerde 
waarde tussen de naaste twee geldige 
meetpunten. Voor de symmetrie wordt 
het textuurprofiel in beide richtingen 
doorlopen en die methode wordt dan 
Slope Limitation, Two-sided (SLT)-metho-
de genoemd, maar het Slope Limitation, 
Single-sided (SLS)-algoritme werkt ook 
vrij goed, zoals geïllustreerd in figuur 6. 
Deze grafiek toont de MPD-waarde be-
rekend op een stuk wegdekprofiel voor 
en na kunstmatige toevoeging van een 
reeks uitschieters. Ook de MPD-waarden 
na toepassing van de SLS-procedure met 
verschillende waarden voor α op het 

Figuur 3 – Aantal ongevallen als functie van de Estimated Texture Depth (ETD ≈ MPD)
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Figuur 4 – Rolweerstandscoëfficiënt als functie van de MPD
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profiel met uitschieters wordt getoond. 
In de praktijk blijken α = 3 en α = 5 goe-
de keuzes.

Daarnaast werd aan de Virginia Poly-
technic Institute and State University te 
Blacksburg in de VS een andere metho-
de getest om uitschieters te verwijderen, 
de zogenoemde False Discovery Rate 
(FDR)-methode [5]. De FDR-methode is 
een bekende statistische techniek om 
op een betrouwbare manier uitschieters 
te bepalen in grote datasets. Kort gesteld 
komt de methode erop neer een histo-
gram van de amplitudes van alle meet-
punten op te stellen, daar een speciale 
functie – de veralgemeende gaussverde-
ling – aan te fitten en punten aan de uit-
einden van de vleugels van de verdeling 
te beschouwen als uitschieters en te ver-
vangen door geïnterpoleerde waarden.

 ■ Welke techniek scoort het 
best: de OCW- of de Virginia 
Tech-methode?

In samenwerking met Virginia Tech werd 
in 2017 in het kader van de normalisa-
tieactiviteiten een aantal reële wegdek-
profielen geselecteerd waarin een aantal 
typische uitschieters voorkwamen. Van 
deze profielen werden de MPD en het 
textuurspectrum berekend en er werd 
ook visueel nagegaan wat de methoden 
doen met uitschieters, maar ook met ver-
hogingen in de profielen die reëel zijn en 
die dus intact zouden moeten blijven [6].

Figuur 7 toont de MPD-waarden be-
rekend voor en na toepassing van de 
respectieve technieken voor de verwij-
dering. Alle geteste technieken blijken 
minstens behoorlijk te werken, maar FDR 
en SLT met α = 3 doen de klus nog net 
iets beter en leveren ook nagenoeg het-
zelfde resultaat.
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Nauwkeurig onderzoek van de invloed 
van de respectieve methoden op het 
textuurspectrum toont aan dat SLT en 
SLS met α = 3 toch hier en daar wat klei-
ne piekjes onterecht verwijderen, wat 
leidt tot een lichte maar ongewenste 
“polijsting” van het textuurprofiel, terwijl 
FDR, SLS en SLT met α = 5 op dat vlak 
beter doen. Wanneer het de bedoeling 
is om niet de MPD maar het textuur-
spectrum te berekenen, verdienen de 
laatstgenoemde methoden dan ook een 
lichte voorkeur. Dit is echter pas relevant 
bij een toekomstige herziening van ISO/

TS 13473-4 voor de spectrale analyse van 
wegdektextuur.

Ten slotte bleek dat sommige bredere 
pieken in het wegdekprofiel door de 
FDR-methode (deels) onterecht werden 
verwijderd, terwijl die door de OCW-me-
thode ongemoeid werden gelaten.

 ■ Conclusie

Om de CO
2
-uitstoot van het wegverkeer 

op onze snelwegen in de toekomst ver-
der terug te dringen en tegelijk de vei-

ligheid te garanderen door het risico 
op aquaplaning te vermijden, is een be-
trouwbare meetmethode voor de MPD 
noodzakelijk. Verwijderen van uitschie-
ters uit het textuurprofiel vóór de bere-
kening van de MPD is hiervoor cruciaal. 
Beide methoden die werden ontwikkeld 
om dit te doen zonder de geldige meet-
punten noemenswaardig te verstoren, 
blijken te werken. In de norm ISO 13473-
1:2019, die in april 2019 wordt verwacht, 
is de OCW-methode (SLT met α = 3) als 
enige behouden, wegens de combinatie 
van efficiëntie en eenvoud.

Luc Goubert

02 766 03 51

l.goubert@brrc.be

N
o

te
s1 Macrotextuur: afwijkingen van het perfecte vlak, waarbij de horizontale af-

metingen van de oneffenheden begrepen zijn tussen 0,5 mm en 50 mm.

2 Een goede macrotextuur is een nodige, maar geen voldoende voorwaarde 
om het risico op aquaplaning laag te houden: ook plasvorming dient te wor-
den vermeden. Plasvorming heeft te maken met lokale onvlakheden van de 
weg en niet met de macrotextuur ervan.

3 Engels: spikes.

4 Reflectie zoals een spiegel, waarbij het laserlicht in één richting wordt gere-
flecteerd, onzichtbaar voor de detector.

Bezoek van Japanse delegatie aan OCW

Van dinsdag 29 januari 2019 tot en met 
donderdag 31 januari 2019 heeft het 
OCW in samenwerking met FEBELCEM 
en EUPAVE  een 13-koppige Japanse de-
legatie van wegenbouwexperts ontvan-
gen voor een studiebezoek in België.

Onze Japanse collega’s planden een stu-
diebezoek aan België in verband met 
doorgaand gewapende betonwegen 
(DGB), wegens een aantal problemen die 
zij momenteel met een aantal oudere 
DGB-realisaties in hun thuisland vaststel-
len. Vanwege de rijke traditie en exper-
tise die de Belgische wegenbouwsector 
op het vlak van doorgaand gewapend 
beton bezit, zijn ze via het PIARC-net-
werk bij het OCW en ook bij de collega’s 

van FEBELCEM en AB-Roads terechtge-
komen.

OCW en FEBELCEM hebben, mede in sa-
menwerking met EUPAVE, vervolgens de 
handen in elkaar geslagen om een drie-
daags programma uit te werken, met als 
doel kennis over en ervaring met weg-
verhardingen van doorgaand gewapend 
beton (DGB) uit te wisselen:

 - 29 januari: bezoek bij het OCW met 
algemene presentaties over geschie-
denis, hedendaags ontwerp, courante 
schadegevallen en mogelijke herstel-
lingsmethoden van DGB in België;

 - 30 januari: voorstelling van een we-
genwerk met DGB, in uitvoering op de 
E420 in Couvin;

 - 31 januari: bezoek van verschillende 
bestaande DGB-locaties in Vlaanderen.

Na afloop trokken de Japanse collega’s 
tevreden huiswaarts, met heel wat extra 
kennis en bagage in het vakgebied van 
doorgaand gewapende betonverhar-
dingen. Het OCW had zijn reputatie van 
gastvrijheid en vakkundigheid alle eer 
aangedaan.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling ten behoe-
ve van de wegenbouwsector blijft een van de 
kerntaken van het OCW, ook op internationaal 
niveau. Het bezoek van deze Japanse delegatie 
paste hier dan ook perfect in, temeer omdat 
België op het vlak van doorgaand gewapende 
betonverhardingen als een van de pioniers kan 
worden beschouwd. Anderzijds kunnen we ook 
zelf leren uit ervaringen in andere landen zoals 
Japan, waarbij soms verrassend gelijksoortige 
fenomenen naar voren komen die om een al-
gemene, grensoverschrijdende aanpak vragen.

Lees het volledige verslag op onze website www.ocw.be/nl/artikel/japanse_delegatie

Elia Boonen

02 766 03 41

e.boonen@brrc.be
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Nieuwe Cahiers voor het Fietsvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

In opdracht van Brussel  
Mobiliteit stond het OCW in 
voor de redactie van 2 nieu-
we Cahiers die deel uitmaken 
van het Fietsvademecum van 
het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest.

Het Cahier Fietsstraten (nr. 9) 
stelt een reeks aanbeve lingen 
voor om een fietsstraat aan te 

leggen in het Brus-
selse Hoofdstedelijk 
Gewest.

In de stad Gent 
werd in 2011 voor 
het eerst in België 
met het fietsstraat-
concept geëxperi-
menteerd. Wegens 
het succes van dit 
experiment besliste 
de Belgische Staat 

in februari 2012 het begrip “fietsstraat” 
officieel in het verkeersreglement op te 
nemen. Sindsdien heeft het concept zich 
uitgebreid tot andere steden in België, 
waaronder Brussel. In 2013 werd daar de 
eerste fietsstraat ingericht, op een vent-
weg langs de Louizalaan. Sindsdien zijn 
er in Brussel nog meer fietsstraten geko-
men, zowel op gewest- als op gemeen-
tewegen. Binnen het fietsbeleid van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest moet 
een fietsstraat worden gezien als een 
middel om de grote verkeersaders in de 
hoofdstad (zoals de Kleine Ring) “fiets-
baar” te maken. Ook biedt zij de moge-
lijkheid fietsinfrastructuur uit te bouwen, 
onder meer langs de gewestelijke fiets-
routes (GFR’s).

Het Cahier Van de rijbaan afgescheiden 
fietsinfrastructuur (nr. 10) bestaat uit 
twee delen. Deel 1 Aanbevelingen voor 
ontwerp en uitvoering bespreekt de fiets-
infrastructuur en het fietspadenplan, de 

verschillende soorten van fietsers met 
hun verschillende behoeften, het wet-
gevende kader, de fietsvoorzieningen 
aangeduid met verkeersborden en de 
ontwerprichtlijnen. Deel 2 Praktijkvoor-
beelden is rijkelijk geïllustreerd met voor-
beelden van concrete toepassingen in 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 
situaties die van toepassing kunnen zijn, 
met de specifieke problemen die een 
stedelijke context met zich meebrengt.

Deze Cahiers zijn gratis te downloa-
den van de websites van het OCW  
(www.ocw.be/nl/other_publications) en 
Brussel Mobiliteit (http://mobilite-mobili-
teit.brussels/nl/technische-publicaties).

In memoriam

Michel Gorski begon in 1970 
bij het OCW te werken. Hij 
was doctor in de experimen-
tele fysica en als onderzoeker 
gedurende bijna 37 jaar een 
actieve collega, eerst binnen 
het team van RDA (Research, 
Development and Application) 
en vervolgens bij RMM.

Michel Gorski leverde een grote bijdrage 
aan de duurzaamheid en ontwikkeling 
van de bij het OCW gebruikte middelen 
voor diagnose en conditieonderzoek 
van wegen (ARAN, curviameter, nieuwe 
APL, nieuwe odoliograaf, SAND en FWD).

In 2007 ging Michel met welverdiend 
pensioen. Hij overleed op 6 januari 2019.
We betuigen ons diepste medeleven aan 
zijn familie en naasten.

An Volckaert 

010 23 65 48 

a.volckaert@brrc.be

Olivier Van Damme 

010 23 65 13 

o.vandamme@brrc.be


