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20 april 2017
OCW-winteropleiding 2017 – 
Lesdag 4bis
Duurzame wegen – Onderhoud en
duurzame reparatie van
wegverhardingen en brugbedekkingen
met bitumineuze materialen
Sterrebeek
www.ocw.be (rubriek Agenda)

4-6 oktober 2017
XXIIIe Belgisch Wegencongres
Brussel
www.cbr-bwc.be

12 oktober 2017
Concrete Day
Brussel
www.concreteday2017.be

24 oktober 2017
OCW-studiedag Voorstelling van de
OCW-methodiek voor het gebruik van
grondradar voor wegconditie onderzoek
Sterrebeek
www.ocw.be (rubriek Agenda)

17-20-21-23 november 2017
OCW-opleiding Visuele inspectie van
stedelijke en gemeentelijke wegennetten
Sterrebeek
www.ocw.be/nl/visuele_inspectie

20-21-22-24 november 2017
OCW-opleiding Visueel rioolonderzoek
voor inspecteurs volgens de 
NBN EN 13508-2:2003+A1:2011
Waver
www.ocw.be/nl/visueel_
rioolonderzoek_november

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

Met ruim zevenhonderd deelnemers ge-
spreid over vier lesdagen is ook de veer-
tiende editie van onze winteropleiding
een succes!

Wegens het grote aantal geïnteresseerden
wordt lesdag 4 Onderhoud en duurzame
reparatie van wegverhardingen en brug-
bedekkingen met bitumineuze materialen
op 20 april 2017 herhaald.

  

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Uw partner voor duurzame wegen

OCW-winteropleiding 2017 
Duurzame wegen – Onderhoud en duurzame reparaties

www.youtube.com/c/BrrcBe

Agenda

www.linkedin.com/company/brrc110

Inschrijven voor lesdag 4bis kan nog
steeds door middel van het elektro -
nische inschrijfformulier op onze web-
site: www.ocw.be/winterCourse
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Een kostenefficiënt beleid voor het be-
heer en het onderhoud van wegennetten
steunt op een goede kennis en diagnose
van de staat van de betrokken wegen.
Deze kennis en diagnose zijn onmisbaar
bij de bepaling van de onderhoudsprio-
riteiten en de kostenraming. Visuele in-
spectie is een elementair, eenvoudig en
stabiel hulpmiddel daarbij.

Na vier geslaagde reeksen in de voorbije
twee jaar organiseert het OCW ook in
2017 een opleiding voor visuele inspectie
en beheer van wegennetten volgens 
de meetmethode in OCW-publicatie
MN 89/15 Visuele inspectie voor wegennet-
beheer. De vierdaagse opleiding richt zich
tot inspecteurs, stedelijk en gemeentelijk
technisch personeel dat instaat voor het
beheer van wegen, en adviesbureaus.
Aansluitend kan een afspraak voor ge-
personaliseerde ondersteuning op het
terrein worden gemaakt. 

Voortbouwend op de ervaring uit de
voorbije opleidingen worden de voor-
noemde OCW-publicatie en de bijbeho-
rende schadecatalogus in 2017 herzien
en bijgewerkt met nuttige informatie
voor de inspecteurs.

Daarnaast en hiermee samenhangend
heeft het OCW een systematiek voor het
beheer van gemeentelijke wegennetten
uitgewerkt. Deze systematiek maakt ge-
bruik van de resultaten van visuele in-
spectie van wegennetten om een kosten -
efficiënte en technisch verantwoorde
analyse, een meerjarenplanning voor het
onderhoud en een raming van de beno-
digde budgetten voor de gekozen onder-
houdsstrategie te maken. Eerder werd
deze OCW-systematiek voor wegbeheer
al door Kiwa KOAC uitgerold in de com-
merciële ViaBEL-software.

Binnenkort verschijnt over het onderwerp
de (elektronische) OCW-publicatie Beheer-
systemen voor secundaire en lokale wegen-
netten – De OCW-systematiek (MN 94/17).
Deze publicatie kan kosteloos van onze
website (www.ocw.be/nl/artikel/mn9417)
worden gedownload. Een papieren versie
kan bij het OCW worden besteld: 
publication@brrc.be
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OCW-opleiding Visuele inspectie van stedelijke en gemeentelijke wegennetten

Dag 1 – Vrijdag 17 november 2017
Visuele inspectie – Concept, doel en aanpak van de methode

Dag 2 – Maandag 20 november 2017
Inspectie van bitumineuze en elementenverhardingen

Dag 3 – Dinsdag 21 november 2017
- Inspectie van betonverhardingen
- Visuele inspectie – Toepassing op het terrein

Dag 4 – Donderdag 23 november 2017
Beheersystemen – Resultaten en technische keuzen

Programma

Schrijf snel in: het aantal deelnemers is beperkt tot twintig!

Plaats
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Fokkersdreef 21 - 1933 Sterrebeek
Routebeschrijving: www.ocw.be/nl/bereikbaarheid

Taal
Nederlands. 

Deelname in de kosten
De deelname in de kosten voor de vier lesdagen 
bedraagt 200,00 € (exclusief 21 % btw).
Deze prijs is inclusief logistiek, catering, 
documentatie en – op aanvraag – een halve dag 
bijstand op het terrein (datum overeen te komen).

Attest
Wie de vier lesdagen heeft bijgewoond, ontvangt 
een attest van deelname.

Informatie
Mevr. Véronique Lapaeyge
E-mail: v.lapaeyge@brrc.be
Tel.: 010 23 65 18

Inschrijven
Door middel van het elektronische formulier 
op onze website www.ocw.be/nl/visuele_inspectie

Praktische informatie



De Europese norm NBN EN 13508 is van
toepassing voor het vastleggen van de
toestand van afwaterings- en riolerings-
systemen door inspectie, het coderen van
de toestand en het hierbij in-overweging-
nemen van externe factoren en overige

informatie. De inspectie dient steeds vol-
gens de nationale voorschriften (in België
de drie gewestelijke standaardbestekken)
te worden uitgevoerd. De uitvoerder
moet in het bezit zijn van een kwaliteits-
certificaat. 

Als erkende en onpartijdige instelling
mag het OCW een dergelijk kwaliteitscer-
tificaat uitreiken. Daartoe organiseert het
Centrum tweemaal per jaar een opleiding
in het Nederlands en het Frans.
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OCW-opleiding
Visueel rioolonderzoek voor inspecteurs volgens de NBN EN 13508-2:2003+A1:2011

De opleiding wordt gespreid over vier lesdagen, telkens van 9.00 tot 16.00 uur. 

Het theoretische gedeelte handelt onder meer over de toepasselijke wetgeving
en norm, het doel, de methoden en technieken voor rioolonderzoek, de veiligheid
en hygiëne. Tijdens het praktische gedeelte kunnen alle visuele rioolinspectietech-
nieken in situ worden gevolgd.

Op de vierde dag leggen de deelnemers een interactief examen af (3 h), waarbij ze
met 3 D-opnamen de inspectie van een leiding, put en infiltratievoorziening moeten
uitvoeren.

Wie de vier lesdagen heeft bijgewoond en voor het examen slaagt, ontvangt een
kwaliteitscertificaat van erkend inspecteur, dat in de drie Belgische gewesten is
vereist voor het uitvoeren van visueel rioolonderzoek volgens de NBN EN 13508-
2:2003+A1:2011.

Programma

Data van de tweede Nederlandstalige 
lessenreeks in 2017
Maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22 
en vrijdag 24 november 2017.

Plaats
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Avenue Lavoisier 14 - 1300 Wavre
Routebeschrijving: www.ocw.be/nl/bereikbaarheid

Deelname in de kosten
De deelname in de kosten voor de vier dagen 
bedraagt 600,00 € (exclusief 21 % btw).
Deze prijs is inclusief logistiek, catering, 
documentatie en praktisch examen.

Inschrijven
Door middel van het elektronische formulier op
onze website www.ocw.be/nl/visueel_
rioolonderzoek_november

Informatie
Mevr. Véronique Lapaeyge
E-mail: v.lapaeyge@brrc.be 
Tel.: 010 23 65 18

Praktische informatie

Schrijf snel in: het aantal deelnemers is beperkt tot vijftien!



Context

Grondbehandeling is in de wegenbouw
een gangbare praktijk geworden om de
geotechnische kenmerken van aanwe-
zige grond te verbeteren met het oog op
toepassing in een ophoging of als baan-
bed. De genormaliseerde bindmiddelen
die in de standaardbestekken zijn opge-
nomen, zijn kalk, cement en hydraulische
bindmiddelen voor wegenbouw. Tegen-
woordig verschijnen op bouwplaatsen en
op de markt geregeld producten die uit
een industrieel procedé voortkomen, of
ontwikkeld zijn om de draagvermogens-
kenmerken van grond te verbeteren. In
deze context heeft het OCW een labora-
toriumstudie verricht om een objectief
oordeel te kunnen vellen over de doel-
treffendheid van deze producten bij een
in België bemonsterde grond die repre-
sentatief is voor de grondsoorten in Eu-
ropa. In dit artikel wordt bericht over de
eerste resultaten van deze studie.

Inleiding

Grondbehandeling is een techniek die in
België vaak wordt toegepast bij grond-
werken, onderfunderingen van wegen,
sleufaanvullingen en funderingen voor
bedrijfsvloeren.

Deze techniek biedt technische, econo-
mische en ecologische voordelen. Door
grond te behandelen kan worden be-
spaard op natuurlijke aggregaten, kan
materiaaltransport worden beperkt en
kan aanwezige grond, die vaak te nat en

ondraagkrachtig is, opnieuw worden ge-
bruikt.

De genormaliseerde bindmiddelen die
hiervoor worden gebruikt, zijn kalk [1] ,
cement [2]  en hydraulische bindmidde-
len voor wegenbouw [3-4-5] .

Naast deze genormaliseerde bindmidde-
len laat het Waalse standaardbestek [6]
ook fijne bestanddelen van staalslak in
ophogingen toe, als verbeteringsmiddel.
Het standaardbestek van het Vlaamse Ge-
west staat dit niet toe [7].

In de praktijk wordt grond op bouwplaat-
sen niet zelden met andere producten
behandeld. De leveranciers promoten
nieuwe “bindmiddelen” (bijvoorbeeld
 enzymen, polymeren of een ionische op-
lossing) op de markt en benaderen recht-
streeks de aannemers en/of de opdracht-
gevers.

Om de veel gestelde vragen van aanne-
mers en overheden over deze producten
te beantwoorden, heeft het OCW een la-
boratoriumstudie ondernomen, waarbij
de effecten ervan bij een Belgische grond
worden beoordeeld. Hierna wordt verslag
uitgebracht over de resultaten van deze
studie.

Karakterisering van de
gekozen grond

Deze studie is verricht op een in België
bemonsterde leemgrond die representa-
tief is voor België en zich goed leent voor

behandeling met kalk. De kenmerken van
deze leemgrond worden hierna beschre-
ven.

De korrelverdelingskenmerken zijn ge-
meten door middel van een zeef- en een
bezinkingsanalyse. 98,1 % van de onder-
zochte leemgrond gaat door een zeef van
63 µm. De kleifractie, gevormd door de
bestanddelen fijner dan 2 µm, bedraagt
om en bij 20 %. 

De kleihoudenheid van deze grond werd
bepaald aan de hand van de methyleen-
blauwwaarde (MB) en de plasticiteitsin-
dex. De methyleenblauwwaarde bedraagt
22 g blauw/1 000 g grond (gemeten vol-
gens norm EN 933-9 [8]). De plasticiteits-
index is 12 % (met vloei- en uitrolgrenzen
van respectievelijk 31 % en 19 %).

De gehalten aan elementen die de be-
handeling nadelig beïnvloeden, werden
eveneens gemeten. Het gehalte aan or-
ganische stoffen, bepaald volgens de ka-
liumdichromaatmethode, is 0,2 %. Het ge-
meten gehalte aan oplosbare sulfaten is
te verwaarlozen. Volgens de Franse clas-
sificatie bevindt deze grond zich op de
grens tussen de klassen A1 en A2.

Deze leemgrond reageert zeer goed op
behandeling met kalk en is al voor ver-
scheidene studies in het OCW gebruikt.
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Behandeling van ophooggrond – 
Beoordeling van de beschikbare bindmiddelen

Figuur 1 − Behandeling van een fundering voor een bedrijfsvloer 



Beproefde bindmiddelen

Naast genormaliseerde bindmiddelen
(kalk, cement, en hydraulische bindmid-
delen voor wegenbouw) zijn andere, op
de markt verkrijgbare producten (poly-
meren, enzymen, ionische oplossing, pa-
pieras, vliegas en gebluste kalk) gebruikt.
De kenmerken die de leveranciers voor
deze bindmiddelen opgeven, worden
hierna beschreven.

- Ongebluste kalk: de gebruikte kalk-
soort behoort tot de klasse CL90-Q [1]
en voldoet aan de criteria van de Bel -
gische technische voorschriften PTV
459 [9].

- Cement: het cement behoort tot de
klasse CEM IIIa 32,5 [2]  en wordt in Bel-
gië courant voor grondbehandeling
gebruikt. Hieraan moet worden toege-
voegd dat dit bindmiddel meer voor
zandgrond geschikt is.

- Hydraulisch bindmiddel voor we-
genbouw nr. 1 (HBW 1): bestaat
vooral uit klinker en ongebluste kalk,
samen met minerale bestanddelen. Dit
bindmiddel is voor grondverbetering
bestemd en beoogt ook stabilisatie. Bij
sommige soorten kleigrond kan het
een gemengde behandeling vervan-
gen.

- Hydraulisch bindmiddel voor we-
genbouw nr. 2 (HBW 2): dit polyva-
lente, sterk activerende bindmiddel is
voor alle grondsoorten geschikt. Het
bevat overwegend hoogovenslak en
een specifieke activator. Bij kleigrond
wordt vaak een voorbehandeling met
ongebluste kalk toegepast. HBW 2 kan
een interessant alternatief voor een ge-
mengde behandeling vormen (zie hier-
boven).

- Gebluste kalk: het betreft vast, niet-
poederig, met water verzadigd kalkhy-
draat (Ca(OH)2). Dit type van
bindmiddel wordt vaak gebruikt in lan-
den waar de gronden veeleer droog
zijn.

- Papieras: dit product is samengesteld
uit CaCO3, metakaolien, CaO en een
inerte fractie. Het heeft puzzolane ei-
genschappen. In ons laboratorium
werd een gehalte aan vrij CaO van
26,4 % gemeten.

- Vliegas: afkomstig van de verbranding
van biomassa. Dit product bevat de
chemische verbindingen van cement,
waardoor het zich puzzolaan gedraagt.
In ons laboratorium werd een gehalte
aan vrij CaO van 25,8 % gemeten. 

- Polymeren: het betreft een bindmid-
del op basis van polymeren, dat ont-
wikkeld is om grond te behandelen. 

Het wordt met water gebruikt. Het
zorgt voor een sterke cohesie en voor-
komt waterabsorptie.

- Enzym: een vloeibaar product op basis
van enzymen, dat in de Verenigde Sta-
ten is ontwikkeld en de kenmerken van
grond verbetert.

- Ionische oplossing: in Australië ont-
wikkeld, voor kleigrond. Zij neutrali-
seert de negatieve ladingen van klei
door ionenuitwisseling, waardoor ver-
hinderd wordt dat er zich water met de
klei verbindt. De geotechnische ken-
merken van de klei worden hierdoor
verbeterd.

Resultaten van de
laboratoriumstudie

Proctor- en CBR-krommen

In de eerste fase van de studie zijn de ef-
fecten van alle hierboven beschreven
bindmiddelen op de leemgrond nage-
gaan. De gekozen doseringen stemden
overeen met de praktijk en/of met de
 aanbevelingen van de leveranciers van
elk product. Er werden normale Proctor-
krommen[10]  bepaald en onmiddellijke  
CBR-waarden (California Bearing Ratio) ge-
meten voor de overeenkomstige water-
gehalten [11] .
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Figuur 2 – Proctorkrommen van de verschillende mengsels van leemgrond en bindmiddel



De grond werd daartoe bij 50 °C ge-
droogd, waarna de hoeveelheid water
werd toegevoegd die nodig was om het
gegeven punt op de Proctorkromme te
bereiken. Het water en de opgeloste bind-
middelen (enzymen, polymeren en io -
nische oplossing) werden ineens toege-
voegd. De vaste bindmiddelen werden
na het water aan de grond toegevoegd
en alles werd tot een homogeen mate -
riaal vermengd. 

De verdichting vond twee uren na de
menging plaats, behalve voor het cement
(direct na het mengen), de vliegas (direct
na het mengen) en de enzymen (24 of
48 h na het mengen). Voor het cement en

de vliegas moest de verdichting vóór de
binding van het bindmiddel plaatsvinden.
Voor de enzymen werd 24 tot 48 h met
de verdichting gewacht, om ze te laten
reageren. Deze rijpingstijd bleek geen ef-
fect op de gemeten CBR-waarde te heb-
ben. 

Het watergehalte van het mengsel werd
bij de verdichting gemeten. 

De Proctorkrommen zijn weergegeven
op figuur 2. Voor het cement, de gebluste
kalk, de enzymen en de ionische oplos-
sing ontbreken naar de lagere waterge-
halten toe één of twee punten om de
Proctorkromme te vervolledigen.

De Proctorkrommen vertonen over het
algemeen een verschuiving van het opti-
male watergehalte naar hogere waarden,
waarbij het optimale watergehalte van
de zuivere leemgrond 15,3 % bedraagt.
Vooral voor de vliegas valt dit effect op:
het optimale watergehalte van het meng-
sel bedraagt 18 %. Voor de polymeren valt
een omgekeerd effect waar te nemen: het
optimale watergehalte van het mengsel
ligt rond 14 %. De optimale droge dicht-
heid neemt af, behalve voor de polyme-
ren. 

De CBR-waarden die met de punten van
de Proctorkromme overeenstemmen, zijn
op figuur 4 voor alle mengsels van grond
en bindmiddel weergegeven. Daarbij valt
op te merken dat de CBR-waarden voor
de mengsels met polymeren na vier da-
gen onderdompeling zijn bepaald, wat
nadelig kan zijn in vergelijking met een
onmiddellijke CBR-waarde. Op dit meng-
sel zal een onmiddellijke CBR-waarde
worden bepaald, om beter met de andere
bindmiddelen te kunnen vergelijken.

Uit een analyse van de CBR-waarden bij
het optimale gehalte van elk mengsel of
bij het gemeten minimale watergehalte
blijkt dat de CBR-waarden van de meng-
sels met polymeren en de ionische op-
lossing 17 % bedragen bij de respectieve
watergehalten WNPO = 14 % en W = 15 %,
wat minder is dan het Waalse standaard-
bestek CCT Qualiroutes [6] voor baanbed-
den eist. Voor het mengsel met enzymen
is de CBR-waarde 25 % bij W = 16 %.  
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Figuur 3 – Uitrusting voor CBR-proeven (links) en CBR-proef (rechts)
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Figuur 4 – CBR-krommen van de verschillende mengsels van leemgrond en bindmiddel 



Het mengsel met HBW 2 heeft een CBR-
waarde van 30 % bij WNPO = 16 %. Voor
de overige mengsels liggen de CBR-waar-
den bij het optimale watergehalte boven
30 %. De hoogste waarden worden be-
reikt met 2 % ongebluste kalk en 4 % pa-
pieras. 

In de praktijk op bouwplaatsen heeft te
behandelen grond een hoger waterge-
halte dan optimaal en heeft het mengsel
van grond en bindmiddel een hoger wa-
tergehalte dan voor dat mengsel opti-
maal is.

Als voor de bestudeerde mengsels wordt
uitgegaan van een watergehalte van
19 %, blijken de mengsels met enzymen,
polymeren en de ionische oplossing een
CBR-waarde van minder dan 5 % te heb-
ben, wat ruim onvoldoende is.

De CBR-waarden van de mengsels met
ongebluste kalk, papieras, vliegas, HBW 1
en gebluste kalk liggen boven 20 % (de
eis van CCT Qualiroutes voor baanbedden
[6]). Voor de mengsels met HBW 2 en ce-
ment liggen zij bij een watergehalte van
19 % tussen 10 en 25 %; deze bindmid-
delen zijn dan ook minder geschikt om
kleihoudende grond te behandelen.

Draagvermogen op termijn

Op grond van deze eerste resultaten is
beslist een diepgaander vervolgstudie te
verrichten op mengsels met ongebluste
kalk (de referentie in deze studie), vliegas,
papieras, gebluste kalk en HBW 1. 

De eerste fase daarvan bestaat in een
toetsing aan het criterium voor het draag-
vermogen op termijn. Volgens dit crite-
rium moet de verhouding tussen
CBR4d onderdompeling en IPI groter zijn
dan 1. Voor deze studie worden proefstuk-
ken met een watergehalte van 19 % ver-
vaardigd en met de energie van de nor-

male Proctorproef tot 100 % verdicht. De
IPI-waarden worden meteen na de ver-
dichting gemeten. De CBR-waarden na
vier dagen onderdompeling worden ge-
meten nadat de verdichte proefstukken
vier dagen zijn ondergedompeld. De wa-
tergehalten worden niet alleen bij de ver-
dichting gemeten, maar ook na de CBR-
en de IPI-meting.

Tabel 1 geeft een overzicht van de meet-
waarden voor IPI en voor CBR na vier da-
gen onderdompeling, van de verschil-
lende watergehalten van de mengsels en
van de gevonden verhoudingen tussen
CBR4d onderdompeling en IPI. 

Voor het mengsel met gebluste kalk
 liggen de gevonden waarden voor IPI en  
CBR4d onderdompeling te laag. Dit is te ver-
klaren door het aanvankelijke waterge-
halte van 19 % en de bij de verdichting
waargenomen stijging van dat waterge-
halte door de toevoeging van kalkhy-
draat.

Voor de vijf bestudeerde mengsels is de
verhouding tussen de CBR-waarde na vier
dagen onderdompeling en de IPI-waarde
groter dan 1. Dit betekent dat de draag-
vermogenskenmerken zich op termijn
handhaven. Op te merken valt dat het
mengsel met ongebluste kalk niet vol-
doet aan het criterium voor het aanvan-
kelijke draagvermogen. Voor de mengsels
met vliegas en HBW 1 ligt de verhouding
aanzienlijk hoger dan 1. Dit komt door de
samenstelling van deze bindmiddelen,
die zoals cement met verloop van tijd
sterkte in het mengsel ontwikkelen. Voor
HBW 1, dat klinker bevat, komt dat effect
zeer duidelijk tot uiting.

Vorstbestendigheid

De tweede fase van onze studie bestaat
in een toetsing aan het empirische crite-
rium voor de vorstbestendigheid. Daartoe

worden na zestig dagen bewaring de in-
directe treksterkte en de druksterkte ge-
meten aan mengsels die met een water-
gehalte van 19 % zijn bereid en met de
energie van de normale Proctorproef zijn
verdicht. Momenteel zijn de proefstukken
vervaardigd en lopen de zestig dagen. De
resultaten zijn dus nog niet beschikbaar. 

Conclusie

Deze laboratoriumstudie heeft het mo-
gelijk gemaakt het effect van enkele niet-
genormaliseerde bindmiddelen die op de
markt verkrijgbaar zijn te beoordelen bij
een in België bemonsterde grond die re-
presentatief is voor leemgronden in Eu-
ropa. 

Daarbij is gebleken dat toevoeging van
polymeren, enzymen of een ionische op-
lossing aan leemgrond bij watergehalten
dicht bij de watergehalten die in België
in situ worden aangetroffen, niet tot vol-
doende ontwikkeling van draagvermo-
gen leidt. Bij een watergehalte van 19 %
bij verdichting (wat hoger is dan het op-
timale watergehalte) geven mengsels van
de genoemde grond met ongebluste
kalk, HBW 1, papieras, vliegas en gebluste
kalk CBR-waarden die volstaan voor toe-
passing als baanbed of in een ophoging.
Deze bindmiddelen zijn dan ook gekozen
voor een vervolgstudie waarin het draag-
vermogen op termijn en de vorstbesten-
digheid worden nagegaan, bij een geko-
zen watergehalte. Uit deze studie komt
naar voren dat de vijf mengsels aan het
criterium voor het draagvermogen op ter-
mijn voldoen. Vooral de mengsels met
HBW 1 en vliegas geven zeer goede re-
sultaten. Bij het gekozen watergehalte
geeft het mengsel met gebluste kalk
geen goed onmiddellijk draagvermogen
(IPI- en CBR-waarden), doordat het bind-
middel de grond natter maakt.
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Tabel 1 – Resultaten voor
IPI en voor CBR na vier

dagen onderdompeling

IPI CBR 4d onderdompeling

Wverd Wna IPI IPI Wverd Wna CBR CBR4d on-

derdompeling

CBR4d/IPI

2 % ongebluste kalk 19,1 18,9 30 19,2 20,3 37 1,2

4 % papieras 18,9 18,8 29 19,0 19,7 36 1,2

3 % gebluste kalk 21,4 21,2 8,4 21,3 21,8 10 1,2

4 % vliegas 19,1 18,7 19 19,0 19,5 36 1,9

4 % HBW 1 19,0 18,8 24 19,2 19,8 80 3,3
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Een en ander toont aan dat andere bind-
middelen dan genormaliseerde het over-
wegen waard kunnen zijn. Door hun sa-
menstelling gedragen sommige van die
producten zich puzzolaan, of hebben ze
een gelijksoortig bindend effect als ge-
normaliseerde bindmiddelen. Toepassing
ervan zou de kosten bij de uitvoering kun-
nen verlagen en ze een nuttige bestem-
ming in de wegenbouw kunnen geven. 

Andere producten zijn dan weer helemaal
niet geschikt voor Belgische grondsoor-
ten en maken ze niet draagkrachtiger.
 Uiteraard vergen niet-genormaliseerde
bindmiddelen een vooronderzoek in het
laboratorium, om het effect ervan op een
gegeven grond na te gaan en te bevesti-
gen.

Deze eerste bevindingen moeten nog
worden bevestigd door een toetsing aan
het criterium voor de vorstgevoeligheid.
Over de resultaten van deze lopende ver-
volgstudie, die in het voorjaar van 2017
beschikbaar zullen zijn, zal in een latere
publicatie worden bericht. 

Literatuur
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Context

Bij nieuwe inrichtingswerkzaamheden
aan een gewest- of een gemeenteweg in
Brussel dient de wegbeheerder flexibele
podotactiele elementen aan te brengen
op alle perrons van openbaarvervoerhal-
ten en op plaatsen waar de geleidelijn
voor personen met een visuele beperking
van richting verandert [1]. Deze voorzie-
ningen dienen om de weggebruiker te
informeren, door hem bijvoorbeeld aan
te geven waar hij zich moet opstellen om
vooraan in een bus te stappen. Ze helpen
personen met een visuele beperking zich
zelfstandig in openbare ruimten te ver-
plaatsen. Ze maken ook integraal deel uit
van het toegankelijkheidsbeleid dat het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest al een
vijftiental jaren voor deze weggebruikers
met specifieke behoeften voert. 

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
worden verschillende “flexibele” elemen-
ten gebruikt om dit informatiesignaal te
geven. Met verloop van tijd zijn echter bij
dergelijke elementen twee geregeld te-
rugkerende problemen gerezen. Enerzijds
laat de duurzaamheid ervan het al eens
afweten, waardoor zij soms snel schade
oplopen of loskomen. Anderzijds varieert
de tastbaarheid (flexibiliteit, stroefheid
van het oppervlak, enz.) tussen bepaalde
elementen, waardoor sommige van de
gebruikte materialen niet altijd aan de
behoeften van de weggebruiker blijken
te voldoen.

OCW-onderzoek in
opdracht van Brussel
Mobiliteit

Daarom heeft Brussel Mobiliteit het OCW
in 2015-2016 opdracht gegeven voor een
onderzoek om: 

- na te gaan of de gebruikte flexibele
elementen wel degelijk aan de behoef-
ten van weggebruikers met een visuele
beperking voldoen;

- een lijst op te maken van de verschil-
lende (soorten van) duurzaamheids-
problemen die zich met dergelijke
elementen voordoen;

- aanbevelingen voor te stellen om deze
problemen in de toekomst te voorko-
men. 

Eerste fase

De eerste fase van het onderzoek spitste
zich toe op bepaling van de specifieke
behoeften van personen met een visuele
beperking ten aanzien van deze elemen-
ten. Uit een onderzoek van de bestaande
literatuur [1, 2] en uit directe vraagge-
sprekken met personen met een visuele
beperking konden deze behoeften wor-
den afgeleid en geprioriteerd. Concreet
moeten flexibele elementen niet alleen
bieden wat een voetganger “traditioneel”
van een verharding verwacht (vlakheid,
stabiliteit, afwatering, netheid), maar ook:

- met de voet en eventueel met een blin-
denstok tastbaar zijn;

- in alle weersomstandigheden stroef
zijn;

- contrasteren met de omgevende ver-
harding.

Enkel flexibele elementen die aan deze
behoeften voldoen, zijn nuttig en worden
effectief gebruikt.

Tweede fase

De tweede fase van het onderzoek be-
stond erin te oordelen of de verschillende
soorten van flexibele elementen die in
Brusselse openbare ruimten worden ge-
bruikt, wel degelijk in deze behoeften
voorzien. Daartoe voerden zes blinden of
slechtzienden een test uit in tien zones
die met flexibele elementen zijn uitgerust.
In deze zones, allemaal rond het
 Hermann-Debrouxkruispunt, werden drie
verschillende soorten van flexibele ele-
menten beproefd die in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt,
in de twee mogelijke configuraties: open-
baarvervoerhalte en verandering van
richting. Aan de hand van een vragenlijst
kon elke deelnemer oordelen in hoeverre
het geteste flexibele element aan de te-
voren bepaalde behoeften voldeed. 

Uit deze testen is naar voren gekomen
dat een flexibel element van type 1 de
beste resultaten geeft. Een flexibel ele-
ment van type 3 biedt het voordeel dat
het beter tastbaar is met de voet en in
tweede instantie ook met een blinden-
stok, maar geeft een probleem met stroef-
heid, waardoor het in het nadeel is ten

Figuur 2 – “Flexibele” elementen op een
plaats waar een geleidelijn voor personen

met een visuele beperking 

(witte ribbeltegels) van richting verandert

Figuur 3 – Testen door personen met een
visuele beperking

Figuur 1 – “Flexibele”elementen op het
perron van een bushalte, ter hoogte van de

voordeur van het voertuig

Onderzoek naar flexibele podotactiele elementen 
voor buitentoepassingen in Brusselse openbare ruimten – Constateringen en aanbevelingen



opzichte van type 1. Voor alle onder-
zochte behoeften voldoet een element
van type 2 dan weer niet aan de ver-
wachtingen van de weggebruikers. Dit
laatste type, dat in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest geregeld wordt toege-
past, heeft voor een persoon met een
visuele beperking dus geen nut en zou
dan ook in Brusselse openbare ruimten
niet als een flexibel element ten behoeve
van personen met een visuele beperking
mogen worden gebruikt!

Op te merken valt dat “flexibiliteit” in deze
specifieke context een subjectief begrip
is. Het OCW heeft daarom in het labora-
torium aanvullende analyses op de typen
1 en 2 verricht, om deze flexibiliteit ob-
jectief te kunnen “meten”. Concreet is on-
der een toenemende druk de vervorming
van monsters van deze twee soorten van
elementen bepaald. De verkregen resul-
taten (zie figuur 4) strookten met de be-
oordelingen in situ door personen met
een visuele handicap.
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Tabel 1 – Resultaten van testen van de drie verschillende soorten van flexibele elementen door personen met een visuele beperking

Omschrijving Afgebeeld voorbeeld Tastbaar met de
voet

Tastbaar met een
blindenstok

Contrast Stroefheid

Type 1 Rubberen tegel

100 cm / 100 cm, 

4 cm dik

+ + ++ ++

Type 2 Tegel

30 cm / 30 cm, 

met 4 cm rubber

op 4 cm beton - - - -

Type 3 Betonnen tegel

30 cm /30 cm, 

met rubber 

overtrokken ++ ++ + -

Belang van de behoefte (1 = zeer belangrijk) 1 3 2 1

Figuur 4 – Resultaten van laboratoriumproeven op de typen 1 en 2: onder eenzelfde uitgeoe-
fende kracht van 1 KN (wat overeenstemt met een persoon van ± 80 kg) vervormt het materiaal

van type 1 meer (6,6 mm) dan het materiaal van type 2 ( 2 mm).
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Derde fase

In de derde fase van het onderzoek wer-
den de technische prestaties van de ver-
schillende flexibele elementen beoor-
deeld. Daartoe werden op een dertigtal
bus- en tramhalten die met flexibele po-
dotactiele elementen zijn uitgerust visu-
ele inspecties verricht en vervormingen
gemeten. Uit de resultaten is gebleken
dat type 2 zich technisch het best ge-
draagt. Het zwelt en vervormt niet. De
voeg tussen het flexibele element en de
omgevende verharding gaat soms wat
meer open, maar veroorzaakt geen struc-
turele problemen. Type 1 vervormt dan
weer wat meer (de randen komen om-
hoog), maar vertoont eveneens een goed
structureel gedrag. Type 3 zwelt bij warm
weer in 75 % van de gevallen op en gaat
dan bol staan.

Wanneer we de behoeften van de weg-
gebruikers en de technische materiaal-
prestaties naast elkaar leggen, blijkt dus
dat flexibele tegels die uit 4 cm beton
en 4 cm rubber bestaan (type 2) zich
technisch het best gedragen, maar niet
geschikt zijn voor personen met een vi-
suele beperking. Omgekeerd komen flexi-
bele tegels die enkel uit 4 cm rubber
bestaan (type 1) het best aan de behoef-
ten van de weggebruikers tegemoet,
maar leveren zij niet de beste prestaties. 

Conclusies en vervolg

Gezien dit dilemma heeft het OCW con-
tact opgenomen met de leveranciers van
flexibele elementen, opdat zij een ele-
ment ontwerpen dat de flexibiliteit van
een tegel van type 1 combineert met het
goede gedrag van een tegel van type 2. 

Om bepaalde vervormingen die flexibele
elementen (vooral die van type 1) verto-
nen zoveel mogelijk te beperken, heeft
het OCW voorts, ter attentie van de aan-
nemers en de wegbeheerders, regels van
goede praktijk opgesteld voor de aan-
brenging van deze elementen. Deze zijn
gewoon op verzoek bij het OCW 
(o.vandamme@brrc.be) te verkrijgen. 

Ook zijn technische voorschriften uitge-
werkt voor opname in het standaardbe-
stek (TB) van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wanneer het herzien wordt. 
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Nieuwe inzichten, verwachtingen en ei-
sen maken dat duurzame ontwikkeling
ook in de wegenbouw een belangrijk
aandachtspunt is. Aanbestedende over-
heden nemen naast technische en eco-
nomische ook steeds meer milieu- en
 sociale criteria in alle fasen van hun op-
drachten op. 

Uitdaging daarbij is voor wegbeheerders
om voor elk project de duurzaamste en
kostenefficiëntste oplossing te kiezen, en
voor aannemers, producenten en leve-
ranciers om de duurzaamheid van hun

producten of technieken aan te tonen. 
Concreet rijzen de volgende vragen:

- hoe de maatschappelijke duurzaam-
heid tijdens de volledige levensduur
van een weg beoordelen?;

- hoe de duurzaamheidscriteria in de
openbare aanbesteding meenemen?

In verband hiermee heeft het OCW na-
mens de Belgische wegenbranche mee-
gewerkt aan het Europese normatieve do-
cument CWA 17089 Indicators for the
sustainability assessment of roads en het

Europese onderzoeksproject EDGAR.
Voorts is onlangs in het OCW een werk-
groep Green Public Procurement (GPP) op-
gericht.

In ditzelfde kader heeft de FOD Volksge-
zondheid, Veiligheid van de voedselketen
en Leefmilieu recentelijk de Belgische da-
tabank voor milieuproductverklaringen
(B-EPD) gelanceerd.

Op de volgende bladzijden gaan we uit-
gebreider in op de voornoemde onder-
werpen.
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Duurzame ontwikkeling en duurzaam aanbesteden in de wegenbouw – 
Nieuwe stappen en instrumenten

CWA 17089 Indicators for the sustainability assessment of roads

Context

De voorbije jaren heeft het Europese nor-
malisatiecomité CEN/TC 350 een reeks
normen voor de beoordeling van de
maatschappelijke duurzaamheid (ecolo-
gische, sociale en economische aspecten)
voor bouwwerken geschreven. De we-
genbouw is daarbij tot nog toe wat ach-
terop gebleven. Om wegbeheerders en
andere stakeholderswat meer houvast te
bieden, hebben enkele partners van het
LCE4Roads-project (www.lce4roads.eu),
waaronder het OCW, samen met de
Spaanse normalisatie-instelling AENOR
een CEN Workshop Agreement opgezet
om de maatschappelijke duurzaamheids -
indicatoren voor wegconstructies te be-
palen.

Het initiatief werd eind 2015 opgestart.
In november 2016, vier vergaderingen en
ongeveer een jaar later, werd de defini-
tieve tekst van de CWA 17089 Indicators
for the sustainability assessment of roads
gepubliceerd. Omdat de materie raakvlak-
ken heeft met het werkgebied en de
werkzaamheden van CEN/TC227 Road
materials en CEN/TC350 Sustainability of
construction works, werd ook met deze
TC’s overlegd. Zodra CEN/TC350/WG6
Sustainability of civil engineering works zijn
reeks normen voor de duurzaamheids-
beoordeling van weginfrastructuur heeft
afgeleverd, wordt de CWA overbodig.

Toepassingsgebied en
inhoud

Het toepassingsgebied van de CWA is be-
perkt tot wegconstructies. De tekst geeft
een overzicht van eenentwintig relevante
indicatoren voor de duurzaamheidsbe-
oordeling en een methode om deze in-
dicatoren te bepalen (zie tabel op blz. 14).
Net zoals in CEN/TC350 wordt een onder-
scheid gemaakt tussen milieutechnische,
sociale en economische indicatoren. Het
doel is om bij gebruik van deze indicato-
ren dezelfde levensfasen (modules) als in
de prEN 15643-5 Framework for sustaina-
bility assessment of civil engineering works
te volgen. 

Naast een definitie worden ook eenheden
en meet- of berekeningsmethoden voor-
gesteld. Er is echter geen rangorde onder
de indicatoren bepaald naar relatieve bij-
drage in de totaalbeoordeling. Evenmin
zijn grenswaarden vastgesteld. In een spe-
cifiek project dient voor elke indicator te
worden bepaald of hij relevant is, welk
gewicht eraan dient te worden toege-
kend en of eventueel grenswaarden gel-
den.

Duurzaam aanbesteden

Met de nieuwe wetgeving voor openbare
aanbestedingen kunnen opdrachtge-
vende overheden in het bestek voor we-
genwerken naast louter technische spe-

cificaties ook andere criteria zoals maat-
schappelijke duurzaamheid opnemen. De
CWA kan daarbij een inspiratiebron en
uitgangspunt vormen. Bovendien kan zo
praktische ervaring met de beoordeling
van maatschappelijke duurzaamheid bij
wegenwerken worden opgedaan. 

Meer informatie

De CWA 17089 is enkel in het Engels be-
schikbaar en kan bij het Bureau voor Nor-
malisatie – NBN (www.nbn.be) worden be-
steld.

Een CEN Workshop Agreement (CWA) is
een Europees normatief document dat
wordt opgesteld op initiatief van een
stakeholder en op basis van consensus
tussen de aangemelde geïnteresseer-
den. In tegenstelling met andere CEN-
documenten wordt geen open en-
quête onder CEN-lidstaten gehouden.
Hierdoor is de ontwikkeltijd van een
CWA veel korter dan voor een volwaar-
dige norm. Vaak vormt het een aanzet
tot een latere norm. Het is een volledig
vrijwillig document. Landen die andere
methoden toepassen dan die in een
CWA mogen hun methoden blijven
gebruiken.
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Sustainability Pillar
(maatschappelijke duurzaamheidspijler)

Sustainability Performance Indicator (SPI)
(maatschappelijke duurzaamheidsindicator)

Environmental

(milieutechnische aspecten)

Parameters

&

Impact categories

(parameters en effectencatego-

rieën)

1 Primary materials consumption 

(verbruik van primaire materialen)

2 Secondary materials used 

(gebruik van secundaire materialen)

3 Materials or components to be reused or recycled, 

and exported energy  

(herbruikbare of recyclebare materialen of componenten en 

energieterugwinning)

4 Energy use 

(energieverbruik)

5 Waste 

(afval)

6 Global warming potential (GWP) 

(aardopwarmingsvermogen)

7 Formation potential of tropospheric ozone (POCP)

(troposferisch ozonvormend vermogen)

8 Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)  

(stratosferisch ozonafbrekend vermogen)

9 Acidification potential of soil and water (AP) 

(vermogen om grond en water te verzuren)

10 Eutrophication potential (EP)  

(eutrofiëringsvermogen)

11 Abiotic depletion potential for non-fossil resources 

(ADP-elements)  

(uitputting van niet-fossiele hulpbronnen)

12 Abiotic depletion potential for fossil resources 

(ADP-fossil fuels)

(uitputting van fossiele hulpbronnen)

13 Human Toxicity Potential (HTP) 

(toxiciteitsrisico voor de mens)

14 Ecotoxicity Potential (ETP) 

(toxiciteitsrisico voor het milieu)

Economic

(economische aspecten)

Cost

(kostprijs)

15 Whole life cost 

(levenscycluskosten)

Social

(sociale aspecten)

Comfort

(comfort)

16 Comfort Index Safety  

(veiligheidscomfortindex)

Safety

(veiligheid)

17 Safety audits and safety inspections 

(veiligheidsaudits en -inspecties)

Resilience

(aanpassingsvermogen)

18 Adaptation to climate change 

(aanpassing aan klimaatverandering)

Noise

(geluid)

19 Tyre-pavement noise 

(rolgeluid)

Sources

(hulpbronnen)

20 Responsible Sourcing 

(verantwoord gebruik van hulpbronnen)

Congestion

(congestie)

21 Traffic congestion due to maintenance activities 

(verkeershinder door onderhoudswerkzaamheden)



De OCW-werkgroep Green Public Procu-
rement (GPP) onder leiding van Johan
 Maeck brengt de voornaamste spelers
uit de wegenbranche (aanbestedende
overheden, aannemers) en duurzaam-
heidsexperts samen en heeft als doel
duurzame aanbesteding voor alle
verhardings materialen in de wegenbouw
te begeleiden en te bevorderen.

Daartoe wil de werkgroep:

- een werkbare procedure voor zowel
(gewestelijke en gemeentelijke) weg-
beheerders als wegenaannemers 
voor stellen, om zo tot een duurzaam-
heidsbeoordeling te komen waarin de
voornaamste indicatoren worden mee-
genomen;

- nieuwe ontwikkelingen op het vlak van
Europese richtlijnen, beste praktijken,
certificering, enz. in de wegenbouw en
andere (bouw)sectoren bewaken.

De concrete aanpak is als volgt:

- knowhow op het vlak van duurzaam
aanbesteden en duurzaamheidsindica-
toren opbouwen;

- een inventaris en analyse maken van
geschikte, essentiële en aanbevolen in-
dicatoren en van bestaande meetme-
thoden;

- indicatoren voor een totaalbeoorde-
ling door middel van multicriteria-
analyse samenbrengen, deze standaar-
diseren en afwegen;

- enkele proefprojecten voor duurzaam
aanbesteden opzetten.

Momenteel wordt gewerkt aan de selec-
tie van geschikte ecologische (onder
meer de CO2-uitstoot), sociale en finan -
ciële indicatoren, die in een proefproject
met GPP moeten worden meegenomen.
Voor elke indicator wordt beschreven
waarom hij is gekozen, hoe hij kan wor-
den gemeten (met aandacht voor een-
voud) en wat zijn gewicht in de totale
duurzaamheid is.
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OCW-werkgroep Green Public Procurement 

EDGAR was een tweejarig project (2014-
2016) binnen een programma van CEDR
(de Conference of European Directors of
Roads) – Call 2013met OCW,  EPFL (École
polytechnique fédérale de Lausanne, Zwit-
serland), NTNU (Norges Teknisk Natur -
vitenskapelige Universitet, Noorwegen) en
TRL (Transport Research Laboratory, Ver-
enigd Koninkrijk) als meewerkende part-
ners. Het genoot steun van de nationale
wegbeherende overheden in Duitsland,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slo-
venië en het Verenigd Koninkrijk. Joëlle
De Visscher trad op als projectleider. De
resultaten werden op 10 november 2016
op een CEDR-studiedag in Sterrebeek ge-
presenteerd (zie OCW Mededelingen 109
– www.ocw.be/nl/artikel/med109).

Opzet en doelstellingen

Voor asfaltverhardingen wordt gewerkt
aan innovatieve ontwikkelingen op het
vlak van mengselontwerp en -samenstel-
ling, productie- en uitvoeringstechnolo-
gie, additieven ter verbetering van de
prestaties, onderhoudstechnieken, enz.,
om het effect op mens en milieu te ver-
beteren. Daarnaast is asfalt volledig recy-
clebaar, wat in een circulaire economie
een belangrijk duurzaamheidscriterium
is. 

EDGAR had als opzet in het kader van
duurzaam aanbesteden een methodiek
te ontwikkelen om de duurzaamheid van
zogenoemde “groene” asfaltmengsels en
-productietechnieken beter te beoorde-
len en beslissingen te ondersteunen. Deze
methodiek zou gebruikmaken van mid-
delen en data die voor alle wegbehe-
rende overheden in Europa beschikbaar
zijn, zodat ze in verschillende landen kan
worden toegepast.

De doelstellingen werden uitgewerkt in
de verschillende werkpakketten van het
project:

- overzicht van de kennis over mate -
rialen en technologieën, initiële keuze
van beoordelingscriteria en opzetten
van een snel classificatiesysteem voor
“recycleerbaarheid”;

- ontwikkeling van een methodiek voor
de beoordeling van duurzaamheid;

- demonstratie van de methodiek aan
de hand van enkele testcases.

Aanpak

Uit de literatuur en andere projecten zijn
voor de voornaamste groepen van
groene productietechnieken (zie tabel 1
op blz. 16) de bestaande gegevens over
maats chappelijke duurzaamheidsaspec-
ten verzameld. Voorts zijn de verschil-
lende  potentiële duurzaamheidsindica-
toren diepgaand onderzocht. Het betreft
onder meer de indicatoren die deel uit-
maken van de Europese norm EN 15804
(die zich beperkt tot enkele ecologische
indicatoren), de GPP-criteria die door de
Europese Commissie zijn voorgesteld, en
andere mogelijk belangrijke sociaaleco-
nomische indicatoren. Nagegaan werd in
welke mate de keuze voor een bitumi-
neus materiaal of een asfalttechnologie
invloed heeft op elke indicator. Ten slotte
zijn alle aandachtspunten, potentiële ri-
sico’s en noden aan meer kennis en data,
die een belemmering kunnen vormen om
de duurzaamheid van een bepaalde tech-
nologie correct te beoordelen, in de zo-
genoemde concerns matrix in kaart ge-
bracht. 

EDGAR – Evaluation and Decision process for Greener Asphalt Roads



16

Tabel 1 – Overzicht van de voornaamste groepen van “groene” asfalttechnieken

Tabel 2 – Zogenoemde EDGAR-indicatorenkorf

Hoofdgroep Deelgroep

Warm en halfwarm asfalt Met schuim

Met organische additieven

Met chemische additieven

Koud en halfwarm asfalt Met bitumenemulsie

Met schuim 

Asfaltrecycling In de asfaltmenginstallatie

In situ

Secundaire en gerecyclede materialen Staalslakken

Vliegas

Natuurrubber

Versnipperde roofing

Gebroken glas

Alternatieve en gemodificeerde bindmiddelen Plantaardige of biologische bindmiddelen

Met zwavel gemodificeerde bindmiddelen 

Met polymeer gemodificeerde bitumina (PMB’s)

Additieven Hechtverbeteraars

Pigmenten voor gekleurd asfalt

Vezels

Verjongingsmiddelen

Indicator Beschrijving

Global warming potential
(aardopwarmingsvermogen)

Bijdrage tot aardopwarming, 
uitgedrukt in CO2e per ton asfalt

Depletion of resources 
(uitputting van hulpbronnen)

Bijdrage tot uitputting 
van niet-hernieuwbare hulpbronnen 

Air pollution
(luchtverontreiniging)

Bijdrage tot luchtverontreiniging (verzuring en smog)

Leaching potential
(uitlogingsvermogen)

Risico op uitloging 
van schadelijke chemische substanties 

Noise
(geluid)

Rolgeluid (geluidproductie door het contact tussen band en
wegdek – enkel relevant voor toplagen)

Recyclability
(recycleerbaarheid)

Recycleerbaarheid van asfalt 
op het einde van de levensduur 

Skid resistance
(stroefheid, slipvastheid)

Stroefheid bepaald door de oppervlakkenmerken 
van asfalt, als maat voor de verkeersveiligheid 
(enkel relevant voor toplagen)

Responsible sourcing
(verantwoord gebruik van hulpbronnen)

Mate waarin alle actoren in het productieproces 
rekening houden met de sociale en milieutechnische effecten 

Financial cost
(kostprijs)

Levensduurkosten
(aanleg, onderhoud, freeswerken en recycling)

Traffic congestion
(verkeerscongestie)

Effect van de aanleg en het onderhoud (afhankelijk van de tech-
nologie) op de mobiliteit van de weggebruiker

Performance (durability)
(prestatie – duurzaamheid)

Combinatie van prestatie-indicatoren 
(weerstand tegen spoorvorming, vermoeiing en rafeling, water-
gevoeligheid, enz.) die rechtstreeks met de verwachte levens-
duur verband houden



Er is een snel en eenvoudig systeem op-
gezet voor de beoordeling van de recy-
cleerbaarheid van “groen asfalt” op het
einde van de levenscyclus. Asfalt is 100 %
recyclebaar. Toepassing van nieuwe ma-
terialen, additieven of technieken die
deze recycleerbaarheid in het gedrang
brengen, is dan ook niet aanvaardbaar. 

Voorts is een beperkt aantal significante
indicatoren geselecteerd die op een haal-
bare en realistische wijze door een weg-
beheerder kunnen worden bepaald, de
zogenoemde EDGAR-indicatorenkorf (zie
tabel 2). Vervolgens werd een overzicht
gemaakt van alle beschikbare tools en
middelen om deze indicatoren te bepa-
len, met een beoordeling van toepasbaar-
heid voor asfalt, bereik (fases van de le-
venscyclus), beschikbaarheid (vrij of via
licenties) en gebruiksgemak. Dit heeft ge-
leid tot een reeks aanbevolen tools, hoe-
wel de EDGAR-methodiek elke wegbe-
heerder de vrijheid laat om voor een
alternatieve tool te kiezen.

Ten slotte is een methodiek uitgewerkt
om al deze indicatoren als geheel te be-
oordelen. Op basis daarvan kan een weg-
beheerder een weldoordachte beslissing
nemen die alle duurzaamheidsaspecten

in overweging neemt. Het betreft een zo-
genoemd MADM (Multi-Attribute Decision
Model), dat specifiek wordt aangepast
voor de beoordeling van de duurzaam-
heidsindicatoren van belang voor asfalt
en asfalttechnologieën. 

Het model houdt rekening met het ge-
wicht of belang dat een wegbeheerder
aan elke indicator kan toekennen, gezien
de toepassing (soort van bitumineuze
laag, verkeer, klimaat, enz.) en de plaatse-
lijke praktijken. Het brengt het gebrek aan
of de onnauwkeurigheid van gegevens
aan het licht en dwingt zo asfaltprodu-
centen of andere actoren leemten aan te
vullen en nauwkeurige informatie of ge-
gevens te verstrekken. 

In de eindfase van het project is het mo-
del toegepast op een aantal concrete ge-
vallen, om zo de sterke punten, de beper-
kingen en de mogelijke verbeteringen te
onderkennen:

- warm asfalt (referentie);
- halfwarm asfalt, met een organisch ad-
ditief (synthetische was);

- halfwarm asfalt, met gerecycled asfalt-
granulaat;

- koud in situ gerecycled asfalt, met bi-
tumenemulsie;

- warm asfalt, met secundaire aggrega-
ten (staalslak).

EDGAR-methodiek in het
kort

Het proces start met het voorstel om voor
een gegeven project een nieuwe asfalt-
techniek toe te passen (A). 

De wegbeheerder heeft daarbij een aantal
vragen (B). Het rapport en de concernsma-
trix uit het EDGAR-project vormen de basis
om voor de betrokken techniek de risico’s
en specifieke knelpunten te bepalen waar-
over de wegbeheerder informatie moet
inwinnen of zelf moet gaan zoeken. 

De wegbeheerder maakt voor het ge -
geven project een selectie van de relevan -
te te beoordelen indicatoren (C) uit de
 EDGAR-indicatorenkorf voor asfalt. Recy-
cleerbaarheid behoort daar steeds toe. 

Vervolgens worden de gekozen indicato-
ren bepaald (D). Daarvoor kan de wegbe-
heerder aanbevolen tools uit het project
gebruiken, of andere waarmee hij de
meeste of beste ervaring heeft. Voor som-
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(A) Proposal to use 
speci�c technology 

on the network

(F) Informed
decision is made

(E) Decision support
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performed to expand the
evidence base
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speci�es assessment 
methodologies

(B) NRA unsure about
credentials

Considerations
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Research 
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technology
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assessment
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Reiteration

Figuur 1 – EDGAR-methodiek voor de beoordeling en ondersteuning van beslissingen 



mige indicatoren kan hij ook gevalideerde
data aan de producent of leverancier vra-
gen.

Voor de afweging van de gekozen indica-
toren (E) wordt in het EDGAR-project ge-
bruikgemaakt van een zogenoemd MADM
(Multi-Attribute Decision Model), dat leidt
tot een rangschikking van verschillende
alternatieven. In de praktijk komt dit
meestal neer op een vergelijking van een
nieuwe met een klassieke techniek (bij-
voorbeeld een techniek voor halfwarm as-
falt met een techniek voor warm asfalt). 

Op basis van deze afweging wordt een be-
slissing genomen (F). Mogelijk wordt ge-
start met toepassing in een kleinschalig
proefproject, om meer informatie en data
over de betrokken techniek te verzamelen
en de duurzaamheid beter te kunnen be-
oordelen. Als de resultaten positief zijn en
het vertrouwen toeneemt, kan de techniek
geleidelijk op grotere schaal worden toe-
gepast. 

Het gaat dus om een iteratief proces dat
het mogelijk maakt ervaring op te bouwen
en risico’s te beheersen en toepassing van
nieuwe technieken te bevorderen.

Nut voor de
asfaltwegenbouw

De methodiek is in eerste instantie be-
doeld als hulpmiddel voor wegbeheer-
ders bij duurzame overheidsopdrachten.
Producenten of leveranciers van bepaalde
producten kunnen echter dezelfde me-
thodologie volgen om de duurzaamheid
van hun producten of technieken aan te
tonen. 

Met de EDGAR-indicatorenkorf beschikt
de wegbeheerder over een aantal signi-
ficante indicatoren voor asfalt die op een
haalbare en realistische wijze kunnen
worden bepaald. Een van die indicatoren
is recycleerbaarheid, waarvoor de score
nu met een eenvoudige en snelle tool
kan worden bepaald. Op de CEDR-studie-
dag waarop onder meer het EDGAR-pro-
ject werd voorgesteld, waren de aanwe-
zige wegbeheerders uit verschillende
Europese landen het er unaniem over
eens dat de aandacht voor recycleerbaar-
heid terecht is en dat toepassing van ma-
terialen of technologieën die de toekom-
stige recycleerbaarheid in gevaar
brengen, niet meer aanvaardbaar is (zie
OCW Mededelingen 109 – 
www.ocw.be/artikel/nl/med109).

De methodiek is transparant en flexibel.
Transparantie maakt dat de gebruiker de
oorsprong van de gegevens kan naspeu-
ren en de aannamen waarvan is uitge-
gaan om het resultaat correct te interpre-
teren, kan begrijpen. Flexibiliteit maakt
het de gebruiker mogelijk de beoorde-
lingstools te gebruiken die hij het best
kent en vertrouwt, indicatoren toe te voe-
gen of te schrappen en een gewicht aan
elke indicator toe te kennen.

De methodiek biedt wegbeheerders een
objectieve basis om verschillende oplos-
singen te vergelijken en de keuze van
nieuwe technieken te verantwoorden. In
die zin is zij een middel om de communi-
catie met zowel asfaltproducenten als de
bevolking te bevorderen. Op die manier
kan de toepassing van nieuwe technolo-
gieën worden versneld. 

De volgende stap is de methodiek te eva-
lueren en te verfijnen in proefprojecten.
In België gebeurt dat in het kader van de
OCW-werkgroep Green Public Procure-
ment (zie blz .15).
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Fabrikanten die op hun product(en) een
milieuboodschap willen aanbrengen,
moeten eerst een levenscyclusanalyse
(LCA) laten uitvoeren en die registreren
in de Databank voor milieuproductver-
klaringen (B-EPD). Ook fabrikanten die
producten zonder milieuboodschap op
de markt brengen, kunnen gebruikmaken
van de databank om hun LCA te declare-
ren. De databank is publiek toegankelijk,
dat wil zeggen dat ook architecten, over-

heden of consumenten (een gedeelte
van) de gegevens in de databank kunnen
raadplegen.

De EPD's zullen in eerste instantie enkel
voor de duurzaamheidsbeoordeling van
gebouwen worden toegepast. Voor de
duurzaamheidsbeoordeling van infra-
structuurwerken worden ze later uitge-
werkt.

Meer informatie

www.health.belgium.be/nl/databank-voor-
milieuproductverklaringen-epd

Databank voor milieuproductverklaringen

02 766 03 48
j.maeck@brrc.be

Johan Maeck

CWA 17089
Indicators for the
sustainability
assessment of roads

OCW-werkgroep
Green Public
Procurement 

EDGAR – Evaluation
and Decision process
for Greener Asphalt
Roads

010 23 65 38
k.redant@brrc.be

Kris Redant

CWA 17089
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sustainability
assessment of roads
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Procurement 

Databank voor
milieuproduct -
verklaringen 

02 766 03 24
j.devisscher@brrc.be

Joëlle De Visscher

EDGAR – Evaluation
and Decision process
for Greener Asphalt
Roads



In het kader van het prenormatieve
 onderzoeksproject PREMANAT (voluit
Prestatie-eisen voor Materialen in Natuur-
steenbestratingen) zijn recentelijk op het
OCW-terrein te Sterrebeek verschillende
proefvakken aangelegd. 

Het tweejarige project (1/10/2016-
30/09/2018) is opgezet door het OCW en
het Wetenschappelijk en Technisch Cen-
trum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en ge-
niet steun van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie en het Bureau
voor Normalisatie (NBN). 

Het heeft als doel beproevingsmethoden
en bijbehorende prestatie-eisen voor ma-
terialen voor natuursteenbestratingen
onder verkeer op te stellen. De proefvak-

ken hebben een verschillende opbouw
en zijn uitgevoerd met diverse soorten
van natuursteen, oppervlakafwerking en
voegvulling. Er zullen proeven en me -
tingen op worden uitgevoerd om de me-
thoden en eisen op het terrein te toetsen
en het gedrag in de tijd te volgen. Het
betreft onder meer:

- de slipweerstand (stroefheid) en de
duurzaamheid in de tijd (bv. polijsting
onder verkeer);

- de vorst- en dooibestendigheid in aan-
wezigheid van dooizout;

- de kenmerken voor hergebruikte
straatkeien;

- de uitvoering van uitzetvoegen in ge-
bonden bestratingen.

In een volgend nummer van de OCW
 Mededelingen komen we uitgebreider
op dit project en de bijbehorende proef-
vakken terug.
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Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

Elia Boonen
02 766 03 41
e.boonen@brrc.be
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XXIIIe Belgisch Wegencongres
4-7 oktober 2017 – Square Brussels Meeting Centre

Het vierjaarlijkse Belgisch Wegencongres
is de afspraak bij uitstek voor aannemers,
wegbeheerders, adviesbureaus, leveran-
ciers en andere spelers om elkaar te ont-
moeten en informatie uit te wisselen over
de nieuwste ontwikkelingen, beste prak-
tijken en toekomstperspectieven in de
wegenbranche.

Gespreid over vierentwintig sessies wor-
den met een onuitgegeven innovatief
programma de talrijke facetten van de
weg vandaag en in de toekomst belicht
en uitgediept:

- gedeelde, geoptimaliseerde openbare
ruimte;

- kwaliteit en verwerking van materia-
len;

- beheer van bouwplaatsen (toeganke-
lijkheid, veiligheid voor wegwerkers en
weggebruikers);

- renovatie van kunstwerken in een ste-
delijke omgeving;

- gevolgen van nieuwe technologieën
voor de beroepen in de wegenbouw.

Schrijf nu in: www.cbr-bwc.be/nl/inschrijven


