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III

Om de duurzaamheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen te kunnen garanderen, is het uiterst 
belangrijk dat het asfalt voldoende wordt verdicht. Daarom is het nuttig de dichtheid tijdens de uit-
voering te controleren. De dichtheid wordt nu doorgaans na de uitvoering gecontroleerd door een 
analyse van boorkernen. Er is dan geen bijsturing van het verdichtingsproces meer mogelijk. Door 
het inzetten van een niet-destructieve dichtheidsmeter is het mogelijk om de dichtheid in situ te 
meten tijdens het verdichtingsproces. Op die manier kan het verdichtingsproces waar nodig worden 
bijgestuurd.

Belgische aannemers gebruiken de in situ dichtheidsmeter steeds vaker om de kwaliteit van de uit-
voeringen te garanderen en te verhogen. De sector heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het 
gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter tijdens de aanleg.

Ook bij de wegbeheerders luidt de vraag of de nucleaire dichtheidsmeter kan worden ingezet bij de 
controle van de dichtheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen, om zo het aantal kernboringen 
te minimaliseren.

Deze publicatie beschrijft de algemene richtlijnen voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter 
en de meetmethoden voor de monitoring van de verdichting tijdens de uitvoering en de controle 
van de homogeniteit van de verdichting van grootschalige werken. Verder worden de meetmethode 
en de richtlijnen om de nucleaire dichtheidsmeter in te zetten bij de controle van de dichtheid van 
nieuw aangelegde asfaltverhardingen beschreven.

Deze publicatie is geen handleiding voor het gebruik van de dichtheidsmeter als toestel.
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Een nucleaire dichtheidsmeter is een meettoestel dat op een niet-destructieve manier de dichtheid 
van onder andere asfaltverhardingen kan bepalen. Het toestel bevat twee radioactieve isotopen:    
cesium-137 (Cs-137) en americium-241/berillium (Am-241/Be). Cesium-137 is een instabiel ra-
dioactief isotoop die door β-verval vervalt naar de metastabiele isotoop barium-137m. Dat gaat 
gepaard met het uitstralen van elektronen (elektronenemissie). De metastabiele isotoop Ba-137m 
vervalt verder naar de stabiele isotoop Ba-137 door emissie van gammastralen. Deze gammastralen 
worden gebruikt voor de bepaling van de dichtheid van asfaltlagen of funderingen. De tweede iso-
toop Am-241/Be bestaat uit twee elementen: Am-241 en Be. Am-241 vervalt hoofdzakelijk onder 
de vorm van α-stralen. In combinatie met berillium bekomt men een neutronenbron die zijn toepas-
sing vindt bij de bepaling van het watergehalte van de bodem.

Er zijn verschillende nucleaire dichtheidsmeters van diverse leveranciers beschikbaar op de markt. 
We merken op dat bij de aanschaf van een dergelijk toestel heel wat wettelijke bepalingen in acht 
moeten worden genomen, onder meer wat betreft de opslag, de exploitatie en het transport van 
nucleaire isotopen. Gedetailleerde informatie over deze regelgeving is te vinden op de website van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers.

1.1 Werkingsprincipe

De nucleaire dichtheidsmeter, ook wel gammadichtheidsmeter genoemd, gebruikt gammastralen 
om de dichtheid van asfalt te meten. Gammastralen zijn elektromagnetische stralen (fotonen), met 
zeer korte golflengte, die afkomstig zijn van een radioactieve bron. Wanneer de fotonen de asfalt-
laag binnendringen, zal een gedeelte van de fotonen botsen met de aanwezige elektronen en van 
richting veranderen. De fotonen worden verstrooid of gereflecteerd. De fotonen die in de richting 
van de bodemplaat van het toestel worden verstrooid, worden daar waargenomen door de detector             
(Geiger-Müllerteller). De mate van verstrooiing is afhankelijk van de dichtheid van de gemeten asfalt-
laag. Hoe meer verstrooiing er optreedt, hoe hoger de densiteit van het materiaal. Door kalibratie van 
het toestel kan de gemeten verstrooiing onmiddellijk in dichtheidswaarden worden weergegeven.

1.2 Algemene richtlijnen voor het gebruik van een nucleaire dichtheidsmeter

Aangezien er met nucleaire straling wordt gewerkt, dienen de veiligheidsvoorschriften strikt in acht 
te worden genomen. De gebruiker dient een algemene vorming over het gebruik van nucleaire bron-
nen te volgen. Het is aangewezen de richtlijnen voor het gebruik van de dichtheidsmeter, opgegeven 
door de fabrikant, strikt te respecteren. Bovendien kan enkel een correct gebruik van de dichtheids-
meter een betrouwbaar resultaat opleveren.

De belangrijkste algemene richtlijnen zijn:

 - de standaardmeting (§ 1.3) dient dagelijks, of voor elke meetdag, te worden uitgevoerd;
 - andere radioactieve bronnen dienen minimaal tien meter uit de buurt te worden gehouden;
 - bij het manipuleren van het toestel mag de radioactieve bron niet naar andere personen worden 

gericht;
 - de operator dient altijd een dosimeter te dragen (figuur 1.1);
 - omstaanders, zonder dosimeter, dienen op minimaal drie meter afstand te blijven.

 ■ Hoofdstuk 1
 ■ De nucleaire dichtheidsmeter
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1.3 De standaardmeting

Elke radioactieve bron is onderhevig aan radioactief verval. Dat 
wil zeggen dat de activiteit van de bron afneemt als functie van de 
tijd. Ook de activiteit van de bron in een meettoestel vermindert 
voortdurend. De halfwaardetijd voor Cs-137 bedraagt ongeveer 
30 jaar. Om te anticiperen op het onophoudelijk verval van de 
bron dient er, op elke meetdag, voor de aanvang van de metingen 
eerst een standaardmeting op het daarvoor voorziene meetblok te 
worden uitgevoerd.

De standaardmeting dient te worden uitgevoerd op een vlakke en 
stabiele ondergrond, voldoende verwijderd van alle storende ele-
menten zoals beschreven in de algemene richtlijnen (§ 1.2).

De procedure en de eisen waaraan de resultaten van deze stan-
daardmeting moeten voldoen zijn toestelafhankelijk en worden 
beschreven in de handleiding van de betreffende toestellen. 

Figuur 1.1 – �Voorbeeld�van�een�
dosimeter

Figuur 1.2 – �Standaardmeting�
op�het�standaard-
meetblok

Bij de keuze van de meetplaats dienen, naast de algemene 
richtlijnen, volgende aanbevelingen in acht te worden genomen:

 - De meetresultaten worden beïnvloed wanneer de meting 
wordt uitgevoerd in de nabijheid van verticale wanden en 
metalen objecten zoals riooldeksels en waterkolken. Een 
minimale afstand van drie meter wordt doorgaans aanbe-
volen.

 - Het is afgeraden om metingen uit te voeren dicht aan de 
rand van de asfaltverharding of in de directe nabijheid van 
boordstenen.
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1.4 Algemene instellingen van de dichtheidsmeter

Bij het bepalen van de dichtheid van asfaltverhardingen wordt eerst het gewenste meetprotocol 
gekozen:

 - Thin�layer;
 - Asphalt�mode;
 - AC (met oppervlakcontact);
 - BS (met luchtspleet).

Sommige toestellen bieden de mogelijkheid om de dikte van de te meten laag in te stellen (thin�layer). 
Andere toestellen meten op standaardposities (asphalt�mode, AC en BS).

Na het instellen van het meetprotocol dient de gewenste meettijd te worden gekozen als functie 
van de toepassing. De tijden variëren van 15 seconden tot 4 minuten, afhankelijk van het gebruikte 
toestel. Elk toestel heeft de mogelijkheid om meerdere tijdsintervallen te kiezen. Korte tijdsinterval-
len (15 s en 30 s) worden gekozen voor metingen tijdens het verdichtingsproces. Bij metingen na de 
aanleg wordt er doorgaans geopteerd voor metingen van minimaal 1 minuut.

Wanneer het juiste protocol en de gewenste meettijd zijn vastgelegd, kan het toestel op het asfalt 
worden geplaatst. De contouren van het toestel worden afgetekend om de meting op dezelfde 
plaats te kunnen herhalen. 

1.5 Nauwkeurigheid van de meting

Tijdens de ringanalyse (Duerinckx, 2017) die het OCW in 2016 organiseerde, werden de herhaal-
baarheid (r) en de reproduceerbaarheid (R) bepaald. De herhaalbaarheid (r) voor nucleaire dicht-
heidsmeters bedroeg 0,039 g/cm³ (1,3 % van de gemeten dichtheid).

De reproduceerbaarheid (R), berekend op niet-gecorrigeerde meetresultaten, bedroeg 0,110 g/cm³. 
Na correctie via lineaire regressie (§ 4) bedroeg de reproduceerbaarheid (R) 0,042 g/cm³.
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Een goede verdichting is essentieel voor de duurzaamheid van een nieuwe asfaltlaag. Doorgaans 
wordt deze dichtheid bepaald op boorkernen. Die aanpak heeft twee nadelen:

 - Het is een destructieve methode. Er zijn kernboringen in de nieuwe asfaltlaag nodig. De opge-
vulde boorgaten blijven potentiële zwakke punten, die vatbaar zijn voor vroegtijdige schade.

 - De bepaling gebeurt a posteriori. Hierdoor is bijsturing niet meer mogelijk.

Het inzetten van een nucleaire dichtheidsmeter kan hiervoor een oplossing bieden. De metingen 
zijn niet-destructief en kunnen tijdens het verdichtingsproces worden uitgevoerd. Zo wordt het mo-
gelijk om het verdichtingsproces bij te sturen waar nodig en de kwaliteit van de asfaltverharding te 
verbeteren.

2.1 Dichtheidsmetingen tijdens de uitvoering van de asfaltverharding

Tijdens het verdichtingsproces zal de dichtheid van de asfaltlaag bij elke walsovergang geleidelijk 
toenemen tot deze een maximum bereikt. Met de nucleaire dichtheidsmeter is het mogelijk om 
na elke walsovergang een dichtheidsmeting uit te voeren. Het maximum wordt bereikt wanneer 
de dichtheid niet meer toeneemt na een walsovergang en de verdichtingskromme (figuur 2.1) een 
plateau bereikt. Wanneer er te veel overgangen plaatsvinden of wanneer het asfalt nog te warm is, 
ontstaan er walsscheuren. Door het aantal walsovergangen af te stemmen op de te bereiken dicht-
heid, wordt het verdichtingsproces geoptimaliseerd.

 ■ Hoofdstuk 2
 ■ Gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter voor de 

bepaling van de dichtheid van een asfaltverharding 
tijdens de uitvoering

Figuur 2.1 – �Optimale�verdichtingskromme
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Het is aanbevolen om het aantal walsovergangen dat nodig is om de gewenste dichtheid te bereiken 
bij het begin van elke uitvoering te bepalen. Dat kan door de verdichting te monitoren zoals beschre-
ven in § 2.2. Het verdichtingsproces is niet alleen afhankelijk van het asfalttype, maar onder andere 
ook van de weersomstandigheden en de stijfheid van de ondergrond. Hierdoor is het onmogelijk om 
een standaard verdichtingscurve op te stellen per asfalttype.

2.2 Monitoring van de verdichting met de dichtheidsmeter

Voor de monitoring van de verdichting op een gegeven plaats wordt als volgt te werk gegaan:

 - Vlak achter de finisher wordt een meetpunt gekozen. 
 - De afstand van het meetpunt tot de rand bedraagt ongeveer 1,5 m.
 - Indien mogelijk wordt er een temperatuursonde of thermokoppel in de asfaltlaag geplaatst (in het 

midden van de laagdikte).
 - Bij elke meting wordt de temperatuur, gemeten met de temperatuursonde die permanent in het 

asfalt blijft zitten, opgetekend. Indien plaatsing van deze sonde niet mogelijk is, wordt de opper-
vlaktetemperatuur met een IR-thermometer bepaald.

 - Bij elke meting wordt het tijdstip genoteerd.

Figuur 2.2 – �Meting�van�de�dichtheid�en�temperatuur�
tijdens�het�verdichtingsproces

 - De eerste meting wordt vóór de eerste 
overgang van de wals uitgevoerd. Deze 
dient om het nulpunt vast te leggen en de 
voorverdichting van de finisher te contro-
leren. 

 - Bij de eerste meting moeten de contou-
ren van de sonde met een vetkrijt worden 
afgetekend. (Hierbij dient men op te let-
ten niet te duwen op het krijt, daar het 
asfalt nog niet verdicht is).

 - De sonde zal nadien steeds binnen deze 
lijnen worden geplaatst, net zoals bij de 
eerste meting. Tussen de verschillende 
overgangen zullen de krijtlijnen af en toe 
opnieuw moeten worden getekend. 

 - Het is aangewezen om de kortst mogelijke 
meettijd in te stellen (15 s of 30 s) om het 
verdichtingsproces niet te beïnvloeden. Er 
dient te worden vermeden dat de wals moet uitwijken omdat de meting te lang duurt.

 - Tussen elke meting dient ten minste één walsovergang te gebeuren. Meerdere overgangen zijn 
mogelijk aangezien de timing voor het uitvoeren van de meting op het walspatroon dient te wor-
den afgestemd. Bij de start van het verdichtingsproces zullen er meerdere overgangen plaatsvin-
den omdat men zich dicht bij de finisher bevindt. Naarmate het verdichtingsproces vordert, zal er 
tussen de verschillende overgangen meer tijd zijn om bij elke overgang een meting uit te voeren.

 - Het meetresultaat wordt uitgedrukt in g/cm³ met drie decimalen.
 - Het aantal walsovergangen dat aan de meting voorafging, wordt genoteerd. 
 - Elke walsovergang wordt genoteerd. Hierbij wordt het type verdichter opgeschreven en wordt 

aangeduid of de overgang statisch of dynamisch is. 
 - Indien de wals slechts gedeeltelijk over het meetpunt komt, dient dat ook te worden genoteerd. 

Het is aanbevolen om elke as apart te registreren en een overgang van twee assen te aanzien als 
één overgang.

 - Voorvallen die enige invloed op het resultaat van de metingen kunnen hebben, worden geno-
teerd.

 - De gemeten dichtheid wordt uitgezet als functie van de tijd en het aantal walsovergangen wordt 
bij elk meetpunt opgegeven in de grafiek zoals weergegeven in figuur 2.1.
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 - Wanneer het plateau in de dichtheid wordt bereikt, kan het aantal walsovergangen om deze 
dichtheid te bereiken worden afgelezen en meegedeeld aan de walsmachinist.

 - Aangezien er op warm asfalt wordt gemeten, moet de sonde regelmatig even kunnen afkoelen. 
Richtwaarden hiervoor zijn: na ongeveer 45 minuten het toestel een kwartier laten afkoelen. De 
sonde mag hiervoor niet in het gras of op een zanderige bodem worden geplaatst. Er kan dan vuil 
onderaan het toestel gaan kleven wat nadien de metingen kan beïnvloeden. 

 - De sonde dient regelmatig onderaan te worden geïnspecteerd op aankleven van asfalt of andere 
onzuiverheden. Is dit het geval, dan moet het worden verwijderd met een plamuurmes.

 - Een voorbeeld van een standaard invulformulier voor de monitoring van een verdichting is terug 
te vinden als bijlage 1.
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Nucleaire dichtheidsmeters kunnen na de uitvoering van de asfaltverharding worden ingezet. Door 
metingen evenredig verspreid over het aangelegde oppervlak uit te voeren, kan de homogeniteit 
van de aangelegde asfaltverharding worden bepaald. Bijsturing van de dichtheid is hier niet meer 
mogelijk.

De bepaling van de homogeniteit wordt doorgaans uitgevoerd in het kader van de controle van 
de verdichting van een asfaltverharding. Door aan te tonen dat een asfaltverharding homogeen is 
aangelegd, kan het aantal analyses van boorkernen, nodig voor de aanvaarding van het uitgevoerde 
werk, drastisch worden verminderd. 

3.1 Keuze van meetpunten bij dichtheidsmetingen na de uitvoering van de asfalt-
verharding

Om de kwaliteit bij grote (> 10 000 m²) werkzaamheden aan te tonen, is het aangewezen om de 
homogeniteit van de verdichting aan de hand van verschillende meetpunten te bepalen. De meet-
punten zijn evenredig verspreid over het volledige oppervlak. Als vuistregel wordt doorgaans één 
meting per 500 m² gehanteerd. De meetpunten worden willekeurig, maar homogeen verspreid, per 
zone van 500 m² gekozen.

 ■ Hoofdstuk 3
 ■ Gebruik van een nucleaire dichtheidsmeter voor 

de bepaling van de dichtheid van een asfaltverhar-
ding na de uitvoering

Figuur 3.1 – �Homogeniteitsmetin-
gen�na�aanleg�van�de�
asfaltverharding

3.2 Bepaling van de homogeniteit van de verdich-
ting

Voor de bepaling van de homogeniteit van de verdichting wordt 
als volgt te werk gegaan:

 - De verdeling van de meetpunten over het volledige opper-
vlak wordt vooraf bepaald (doorgaans 1/500 m²).

 - Er wordt een meetpunt per zone van 500 m² uitgekozen. 
Het gekozen meetpunt dient het normale aspect van de laag 
te vertonen en te voldoen aan de criteria die in de algemene 
richtlijnen (§ 1.2) werden beschreven.

 - De coördinaten van het meetpunt worden genoteerd of 
achteraf met een tachymeter ingemeten.

 - De contouren van de sonde worden met een vetkrijt afge-
tekend. 
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Figuur 3.2 – �23�meetresultaten�van�een�bepaling�van�de�homogeniteit�van�een�uitvoering�van�11�500�m²

 - Er worden drie metingen per meetpunt uitgevoerd. Tijdens deze drievoudige meting zal de sonde 
na elke meting worden weggenomen en opnieuw binnen de lijnen worden geplaatst. Dat gebeurt 
dan steeds met de bron en de detector op dezelfde plaats als bij de eerste meting.

 - Het is aangewezen metingen van één minuut of langer te verrichten met de dichtheidsmeter. 
 - Het verschil tussen de drie metingen onderling mag niet groter zijn dan 0,060 g/cm³ (1,5 x her-

haalbaarheid van de metingen). 
 - Het gemiddelde van drie metingen is het resultaat voor het betreffende meetpunt.
 - Het resultaat wordt uitgedrukt in g/cm³ met drie decimalen.
 - De resultaten van alle meetpunten worden weergegeven in figuur 3.2. Als foutbalk wordt de 

herhaalbaarheid, zoals bepaald in de ringanalyse, genomen (± 0,039 g/cm³) 

Uit de grafiek kan visueel worden afgeleid of de verdichting al dan niet homogeen is en in welke 
zones er zich eventueel problemen voordoen.

Het is aanbevolen een uitvoering of een zone als homogeen te beschouwen wanneer de variatie van 
de meetwaarden niet meer dan 0,100 g/cm³ bedraagt.
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De controle van de dichtheid wordt doorgaans uitgevoerd door de analyse van boorkernen. Tijdens 
grote werkzaamheden dienen er veel kernen te worden geboord (1 per 1000 m²) om de volledige 
uitvoering te controleren. Wegbeheerders zoeken naar mogelijkheden om het aantal kernen dat 
moet worden geboord drastisch te verminderen. Door het correct inzetten van nucleaire dichtheids-
meters kan dat aantal tot een minimum worden beperkt.

4.1 Correctie van de meetgegevens 

De dichtheid die men vindt via de analyse van boorkernen, verschilt van de dichtheid die met de nu-
cleaire dichtheidsmeter wordt gemeten. Nadere info hierover vindt men onder andere in Duerinckx, 
2017. Wanneer de meetwaarden van de nucleaire dichtheidsmeter voor controle van de aangelegde 
laag worden gebruikt, is het noodzakelijk om de meetgegevens te corrigeren. Het verschil tussen 
de gemeten schijnbare volumieke massa (SVM) en de SVM bepaald op de kernen wordt gemini-
maliseerd door correcties toe te passen. De gecorrigeerde gemeten waarden zullen de werkelijke 
waarden zeer goed benaderen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om correcties op meetgegevens uit te voeren. De keuze van de 
correctiemethode is onder meer afhankelijk van de spreiding op de resultaten. De meest gebruikte 
methoden zijn:

 - correctie door offset;
 - correctie door lineaire regressie.

Bij mengsels waarbij de bepaling van de SVM op de kernen niet is voorzien, omwille van de geringe 
laagdiktes, kunnen er geen correcties worden uitgevoerd. Bij deze mengsels kan enkel de homoge-
niteit van de uitvoering worden bepaald.

4.1.1 Correctie door offset

Een correctie door offset gebeurt door alle meetwaarden van de dichtheidsmeter met één constante 
waarde te corrigeren. Deze waarde wordt bepaald door het verschil te bepalen tussen de SVM be-
paald op de op de meetplaats geboorde kern en de gemeten SVM. De offsetwaarde zal het gemid-
delde verschil van zeven meetplaatsen zijn.

4.1.1.1 Wanneer een correctie door offset uitvoeren

Het is aangewezen om een correctie door offset uit te voeren wanneer uit de bepaling van de ho-
mogeniteit blijkt dat alle meetwaarden zeer dicht bij elkaar liggen, met andere woorden wanneer het 
verschil tussen de maximale SVM-waarde en de minimale SVM-waarde < 0,100 g/cm³ is.

 ■ Hoofdstuk 4
 ■ Inzetten van de nucleaire dichtheidsmeter bij de 

controle van de dichtheid van een asfaltverharding
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4.1.1.2 Bepaling van de offsetwaarde

Er worden minstens zeven kernen geboord waarvan de gemeten waarden dicht bij de gemiddelde 
SVM-waarde liggen. De SVM van deze kernen wordt bepaald. Het verschil tussen de SVM bepaald 
op de kern en de gemeten SVM wordt berekend. 

De resultaten dienen eerst op de aanwezigheid van uitbijters1 te worden gecontroleerd. Er zijn ver-
schillende manieren om te kijken of data uitbijters bevatten. Een vaak gebruikt algemeen criterium 
stelt dat een meetwaarde die meer dan drie standaarddeviaties van het gemiddelde ligt, een uitbijter 
is. Wanneer echter het aantal meetgegevens beperkt is, zoals in deze situatie met zeven gegevens, 
dan is de kans dat er een meetwaarde verder dan drie standaarddeviaties van het gemiddelde ligt 
zeer klein, waardoor uitbijters niet altijd accuraat worden gedetecteerd. In deze situatie kan de de-
tectie van uitbijters op de volgende wijze worden gedaan:

 - bepaal het gemiddelde m en de standaarddeviatie s van het verschil tussen de gemeten SVM en 
de SVM bepaald op de geboorde kernen;

 - beschouw een meetwaarde x als uitbijter wanneer het verschil tussen de gemeten SVM en de 
SVM bepaald op de boorkernen y > m + 2 s of y < m – 2 s bedraagt;

 - verwijder x dan uit de oorspronkelijke set gegevens.

Als er geen uitbijters meer tussen de meetresultaten zitten, wordt het gemiddelde van alle reste-
rende metingen berekend.

Het gemiddelde verschil van ten minste vijf meetwaarden (zeven kernen min eventuele uitbijters) is 
de offsetwaarde.

1 
1 De bepaling van uitbijters kan enkel gebeuren op het verschil van de SVM en niet op de gemeten waarde of de analysewaarden. 

Een afwijkende waarde in de metingen of de analyse is niet noodzakelijk een uitbijter, maar kan het gevolg zijn van een heteroge-
niteit in de uitvoering.
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4.1.1.3 Voorbeeld van toepassing van de correctie aan de hand van de offsetwaarde

Bij wijze van voorbeeld wordt de correctie door middel van offset toegepast op de meetgegevens 
in tabel 4.1.

Tabel 4.1 − Meetwaarden�van�de�bepaling�van�de�homogeniteit

Meetpunt Gemeten SVM (g/cm³) SVM boorkern (g/cm³) Verschil (g/cm³)
14 2,406   
2 2,408   

18 2,410   
5 2,422   
4 2,428   

11 2,433   
10 2,438   
1 2,438   
7 2,439 2,425 -0,014
3 2,440 2,372 -0,068

21 2,447 2,456 0,009
19 2,449 2,420 -0,029
6 2,451 2,415 -0,036
8 2,457 2,440 -0,017
9 2,459 2,440 -0,019

12 2,464   
15 2,468   
13 2,471   
20 2,479   
16 2,480   
23 2,495   
22 2,505   

AVG 2,449 2,424 -0,025
STDEV 0,027 0,027 0,023
MIN 2,406 2,372
MAX 2,505 2,456
RANGE 0,099 0,084
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De maximale spreiding op de meetgegevens bedraagt 0,099 g/cm³ (tabel 4.1, bij RANGE). De uit-
voering kan als homogeen worden beschouwd. Het gemiddelde van alle gemeten SVM-waarden 
wordt berekend en er worden zeven meetpunten gekozen waarvan de SVM het dichtst bij de gemid-
delde SVM liggen2. Op deze zeven meetplaatsen wordt er een kern geboord waarvan de SVM wordt 
bepaald. Het verschil tussen de SVM bepaald op de kern en de gemeten SVM wordt berekend. 

De berekende verschillen worden eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van uitbijters zoals be-
schreven in § 4.1.1.2. Het gemiddelde en de standaardafwijking (σ) van de berekende verschillen 
worden bepaald (tabel 4.1). Voor elk individueel berekend verschil wordt getoetst of het binnen twee 
standaarddeviaties van het gemiddelde valt. Tabel 4.2 geeft de uiterste grenzen weer.

Verschil SVM (g/cm³)
AVG -0,025
STDEV (σ) 0,023
AVG + 2σ 0,022
AVG - 2σ -0,071

Boorkern
Gemeten SVM met 

dichtheidsmeter 
(g/cm³)

SVM bepaald op 
de kern (g/cm³)

Verschil SVM 
boorkern  ̶  gemeten 

SVM (g/cm³)
7 2,439 2,425 -0,014
3 2,440 2,372 -0,068
21 2,447 2,456 0,009
19 2,449 2,420 -0,029
6 2,451 2,415 -0,036
8 2,457 2,440 -0,017
9 2,459 2,440 -0,019

Offsetwaarde -0,025
STDEV 0,023

1 
2 Praktische tip: het is handig om de gemeten SVM-waarden van klein naar groot te rangschikken. De zeven waarden kunnen nadien 

eenvoudig worden gekozen door de drie waarden boven en onder de gemiddelde meetwaarde te gebruiken.

De resultaten in tabel 4.1 voldoen aan de criteria die in 
tabel 4.2 werden berekend. Er zijn bijgevolg geen uitbij-
ters in de meetgegevens.

De offsetwaarde kan nu worden bepaald, zoals getoond 
in tabel 4.3.

Tabel 4.3 − Berekening�van�de�offsetwaarde

Het gemiddelde verschil bedraagt -0,025 g/cm³. In dit voorbeeld ligt de gemeten SVM-waarde ge-
middeld 0,025 g/cm³ hoger dan de SVM-waarde die op de kern werd bepaald. De gemeten waarden 
dienen in dit voorbeeld gecorrigeerd te worden door er 0,025 g/cm³ van af te trekken.

Tabel 4.2 − Bepaling�van�de�toetsingscriteria�
voor�uitbijters
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Merk op dat de standaarddeviatie, berekend op de ver-
schillen in SVM, relatief groot is (0,023 g/cm³). Dat be-
tekent dat de correctie via offset zijn beperkingen heeft 
op het vlak van nauwkeurigheid. Bij de evaluatie van 
het % holle ruimten berekend uit de gecorrigeerde ge-
gevens dient hier rekening mee te worden gehouden.

Aan de hand van de gecorrigeerde SVM-waarden kan 
het % holle ruimten worden berekend3 (tabel 4.4).         
Dit % holle ruimten kan aan de aanvaardingscriteria van 
de bestekken van de wegbeheerder worden getoetst. 

 Gemeten 
SVM (g/cm³) 

Gecorrigeerde 
SVM (g/cm³)

14 2,406 2,381
2 2,408 2,383
18 2,410 2,385
5 2,422 2,397
4 2,428 2,404
11 2,433 2,408
10 2,438 2,413
1 2,438 2,414
7 2,439 2,414
3 2,440 2,415
21 2,447 2,423
19 2,449 2,424
6 2,451 2,426
8 2,457 2,433
9 2,459 2,434
12 2,464 2,440
15 2,468 2,443
13 2,471 2,446
20 2,479 2,454
16 2,480 2,456
23 2,495 2,470
22 2,505 2,480

1 
3 Voor de berekening van het % holle ruimten is het aangeraden om de maximale volumemassa (MVM) te bepalen op minimaal drie 

kernen die werden geboord om de SVM-waarde te corrigeren. Aan de hand van de gemiddelde MVM-waarde, bepaald op de 
kernen, kan het % holle ruimten worden berekend.

4.1.2 Correctie door lineaire regressie

De correctie door lineaire regressie gebeurt door de meetwaarden aan de hand van de vergelijking 
van de lineaire regressierechte te corrigeren. De lineaire regressierechte geeft de samenhang weer 
tussen de met de dichtheidsmeter gemeten SVM-waarden (x) en de SVM-waarden bepaald op de 
kernen (y) die op de respectievelijke meetplaatsen werden geboord. 

Een lineaire regressierechte wordt gedefinieerd door een vergelijking van het type y=ax+b. De rich-
tingscoëfficiënt a geeft aan of er een stijgende (a is positief) of een dalende (a is negatief) relatie is 
tussen de waarde van y als functie van de waarde x.

Tabel 4.4 − Door�offset�gecorrigeerde�
meetwaarden
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4.1.2.1 Wanneer een regressierechte opstellen?

Een regressierechte wordt doorgaans gebruikt als correctiemethode, tenzij er onvoldoende spreiding 
is op de meetresultaten waardoor men genoodzaakt is de offsetmethode te hanteren. Om een be-
trouwbare regressierechte op te stellen, is een zekere spreiding op de meetresultaten noodzakelijk. 
Het verschil tussen de minimale en de maximale meetwaarde bedraagt minstens 0,100 g/cm³. Er kan 
op de bouwplaats ook specifiek worden gezocht naar meetplaatsen met een lagere dichtheid om de 
nodige spreiding te bekomen. 

4.1.2.2 Hoeveel kernen dienen er te worden geboord om de regressierechte op te 
stellen?

Het is aanbevolen om negen kernen te boren, waarvan de SVM-waarden gelijkmatig over het maxi-
male bereik van de meetgegevens zijn verspreid. Concreet worden er drie kernen rond de minimale 
meetwaarden geboord, drie rond de gemiddelde meetwaarden en drie rond de maximale meetwaar-
den. Zo worden er negen meetwaarden met een aanzienlijke spreiding bekomen. 

4.1.2.3 Opstellen van de regressierechte

De SVM-waarden worden bepaald op de negen geboorde kernen. 

De op de kernen bepaalde SVM-waarden (y) worden grafisch uitgezet (figuur 4.1) als functie van de 
gemeten SVM-waarden (x). De totale spreiding van de resultaten mag echter geen gevolg zijn van 
uitbijters. De controle op uitbijters gebeurt, net zoals bij de offsetmethode, op de verschillen in SVM 
tussen de kernen en de dichtheidsmeter en niet op de meetwaarden of analyseresultaten:

 - bepaal het gemiddelde m en de standaarddeviatie s van het verschil tussen de gemeten SVM en 
de SVM bepaald op de geboorde kernen;

 - beschouw een meetwaarde x als uitbijter wanneer het verschil tussen de gemeten SVM en de 
SVM bepaald op de kern x > m + 2 s of x < m – 2 s�bedraagt;

 - verwijder x dan uit de oorspronkelijke set gegevens;
 - een meetwaarde wordt eveneens als uitbijter beschouwd wanneer de absolute waarde van het 

verschil tussen de gemeten SVM en de SVM bepaald op de kern groter is dan of gelijk aan    
0,120 g/cm³.

Uitbijters worden uitgesloten van de berekening van de regressie. De lineaire regressie wordt bere-
kend en er wordt een lineaire regressierechte, met vergelijking y=ax+b en een R², weergegeven in de 
grafiek. De correctie kan gebeuren aan de hand van de opgestelde vergelijking, waarbij x de gemeten 
SVM-waarde is en de gecorrigeerde SVM-waarde y zal worden berekend.

4.1.2.4 Randvoorwaarden voor de regressierechte

De randvoorwaarden voor de regressierechte zijn:

 - het verschil tussen de minimale meetwaarde en de maximale meetwaarde bedraagt minimaal 
0,100 g/cm³;

 - het gaat om negen kernen met een dichtheid gespreid over het volledige bereik:
 - drie met een lage SVM;
 - drie met een gemiddelde SVM;
 - drie met een hogere SVM.
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Meetpunt Gemeten 
SVM (g/cm³)

SVM boorkern 
(g/cm³)

13 2,262 2,426
6 2,290 2,383
21 2,349 2,420
3 2,389  
4 2,392  
9 2,411  
8 2,414  
11 2,420  
14 2,420  
1 2,428  
10 2,430 2,450
17 2,433 2,444
20 2,433 2,461
12 2,435  
2 2,459  
7 2,467  
5 2,478  
16 2,485  
19 2,505  
18 2,515 2,465
22 2,530 2,469
15 2,543 2,456
AVG 2,431  

 
 
 
 

STDEV 0,060
MIN 2,262
MAX 2,543
RANGE 0,281

4.1.2.5 Voorbeeld van toepassing van de correctie aan de hand van de lineaire regressie

Bij wijze van voorbeeld wordt de correctie door middel van lineaire regressie toegepast op de meet-
gegevens in tabel 4.5.

1 

4 Praktische tip: het is handig om de gemeten SVM-waarden van klein naar groot te rangschikken. Het lokaliseren van de negen 
boorpunten, rond de gemiddelde waarde en bij de minimale en maximale waarden, verloopt op die manier eenvoudiger.

Tabel 4.5 −�Voorbeeld�meetgegevens

De gegevens in tabel 4.5 tonen dat er voldoen-
de spreiding is op de meetresultaten om deze 
procedure toe te passen. Het verschil tussen de 
minimale en maximale SVM-meetwaarde be-
draagt meer dan 0,100 g/m³ (waarde RANGE in 
tabel 4.5). Er worden negen meetplaatsen ge-
kozen4 voor de kernboringen, zoals beschreven 
in § 4.1.2.2. De SVM van de geboorde kernen 
wordt bepaald en de resultaten worden toege-
voegd aan de tabel (tabel 4.5). Het verschil tus-
sen de SVM bepaald op de kern en de gemeten 
SVM wordt berekend en toegevoegd aan tabel 
4.6.
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Meetpunt Gemeten SVM (g/cm³) SVM boorkern (g/cm³) Verschil (g/cm³)
13 2,262 2,426 0,164
6 2,290 2,383 0,093
21 2,349 2,420 0,071
3 2,389   
4 2,392   
9 2,411   
8 2,414   
11 2,420   
14 2,420   
1 2,428   
10 2,430 2,450 0.020
17 2,433 2,444 0,011
20 2,433 2,461 0,028
12 2,435   
2 2,459   
7 2,467   
5 2,478   
16 2,485   
19 2,505   
18 2,515 2,465 -0,050
22 2,530 2,469 -0,061
15 2,543 2,456 -0,087
AVG 2,431  0,021
STDEV 0,060  0,064
MIN 2,262   
MAX 2,543   
RANGE 0,281   
AVG+2σ   0,149
AVG -2σ   -0,107

Tabel 4.6 − Berekening�verschil�SVM�en�controle�op�uitbijters

De resultaten worden gecontroleerd op uitbijters zoals beschreven in § 4.1.2.3. Het verschil bij 
meetpunt 13 (0,164 g/cm³) is groter dan het gemiddelde verschil plus twee standaardafwijkingen 
van de berekende verschillen (AVG +2σ = 0,149 g/cm³) en is ook groter dan 0,120 g/cm³. Bijgevolg 
is meetpunt 13, volgens de opgestelde criteria, een uitbijter en zal dit punt bij de berekening van de 
lineaire regressie worden uitgesloten.

De SVM-waarden worden grafisch uitgezet (figuur 4.1), waarbij de SVM-waarden bepaald op de 
kernen de y-waarden zijn en de gemeten SVM-waarden de x-waarden. Meetpunt 13 (rood weerge-
geven in figuur 4.1) wordt uitgesloten van de berekening van de lineaire regressie.
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Figuur 4.1 – �Grafische�voorstelling�en�berekening�van�de�lineaire�regressie

De regressierechte wordt berekend en weergegeven in de grafiek. Bij de regressierechte worden de 
vergelijking en de R² weergegeven. 

Aan de hand van de berekende vergelijking y= 0,2932 x + 1,728 kunnen alle gemeten SVM-waarden 
worden gecorrigeerd door de volgende berekening uit te voeren:

Gecorrigeerde SVM-waarde = (0,2932 x gemeten SVM) + 1,728

De door lineaire regressie gecorrigeerde SVM-waarden worden weergegeven in tabel 4.7.
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Meetpunt Gemeten 
SVM (g/cm³)

Gecorrigeerde 
SVM (g/cm³)

13 2,262 2,391
6 2,290 2,399
21 2,349 2,417
3 2,389 2,428
4 2,392 2,429
9 2,411 2,435
8 2,414 2,436
11 2,420 2,438
14 2,420 2,438
1 2,428 2,440
10 2,430 2,440
17 2,433 2,441
20 2,433 2,441
12 2,435 2,442
2 2,459 2,449
7 2,467 2,451
5 2,478 2,455
16 2,485 2,457
19 2,505 2,462
18 2,515 2,465
22 2,530 2,470
15 2,543 2,474

1 

5 Voor de berekening van het % holle ruimten is het aangeraden om de MVM te bepalen op minimaal drie kernen, die werden ge-
boord om de SVM-waarde te corrigeren. Aan de hand van de gemiddelde MVM-waarde, bepaald op de kernen, kan het % holle 
ruimten worden berekend.

Tabel 4.7 −�Door�lineaire�regressie�gecorrigeerde�
meetwaarden

Aan de hand van de gecorrigeerde SVM-waar-
den kan het % holle ruimten worden berekend5. 
Dit kan worden getoetst aan de aanvaardings-
criteria van de bestekken van de wegbeheerder.
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De dichtheidsmeter dient jaarlijks te worden gekalibreerd. De kalibratie wordt uitgevoerd door de 
verdeler van de toestellen of een gespecialiseerde instelling.

Naast de kalibratie is het aanbevolen om de dichtheidsmeter op regelmatige tijdstippen te verifië-
ren. De verificatie gebeurt door metingen uit te voeren op een vaste meetplaats met een gekende 
dichtheid. OCW stelt een referentiezone ter beschikking van de Belgische aannemers, waar zij hun 
dichtheidsmeters kunnen controleren.

De zone bestaat uit vier natuurstenen blokken met gekende dichtheden. De dichtheden van de 
blokken beslaan het volledige bereik dat in de praktijk met deze toestellen wordt gemeten: van                
2,0 g/cm³ tot 2,7 g/cm³.

Metingen op deze blokken zijn een extra hulpmiddel om de meettoestellen te verifiëren, bijvoor-
beeld tussen twee kalibraties in. Ze vervangen in geen geval de kalibratie. 

 ■ Hoofdstuk 5
 ■ Kalibratie en verificatie van de dichtheidsmeter

Figuur 5.1 – �OCW-referentiemeetzone
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 ■ ■ Bijlage 1 − Standaardformulier: monitoring van de 
verdichting

24

Date : Customer:
Operator: Build. site: 

Thermometer nr: 
Asphalt: 

 Reference:
Compactors: 

vib* : Vibrating during the pass
Time Intern Number Surface

Temperature # axes passed of passes Temperature Density
(datalogger)°C type Compactor passes Cumulative (IR) g/cm³

Monitoring of compaction

Compaction



 ■ ■ Bijlage 2 − Standaardformulier: bepaling van de 
homogeniteit van de uitvoering

25

Operator: Mengsel: Datum:
Technicien: Mélange: Date:

Werf:
Chantier: 

Procedure: 1 meetpunt /500m²
3 metingen van een minuut / meetpunt
Het verschil tussen de drie metingen mag niet groter zijn dan 0,060 g/cm³ 

Verdichters:
Compacteurs: 

Protocole de mesure: Meetdikte: Meettijd:
Meetpositie:  épaisseur: Temps de mesure:

Meetpunt (1 punt/500 
m²) n°

MVA/SVM 
(g/cm³) X Y

1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!
1
2
3

AVG #DIV/0!

2

7

3

4

5

6

8

Remarques/Opmerkingen

Formulaire / Formulier  
Homogeniteit / Homogénéité

Mesures/Metingen

Thin layer ….cm

1

60 s

Date : Customer:
Operator: Build. site: 

Thermometer nr: 
Asphalt: 

 Reference:
Compactors: 

vib* : Vibrating during the pass
Time Intern Number Surface

Temperature # axes passed of passes Temperature Density
(datalogger)°C type Compactor passes Cumulative (IR) g/cm³

Monitoring of compaction

Compaction



 ■ ■ Bijlage 3 − Voorafgaand regressierechten opstel-
len door de aanleg van proefvakken
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Uitzonderlijk kan het gebeuren dat er, voorafgaand aan de aanleg, proefvakken worden aangelegd. 
Deze aanpak komt enkel voor bij zeer grote werkzaamheden zoals de heraanleg van landingsbanen, 
zeer grote private verhardingen (circuits of containerterminals) of in zeer specifieke onderzoekspro-
jecten. De methode kan ook worden aanbevolen bij uitvoeringen waar achteraf geen kernboringen 
kunnen plaatsvinden. De bedoeling van deze proefvakken is om vooraf regressierechten van de 
verschillende mengsels op te stellen zodat kernboringen bij de eigenlijke aanleg overbodig worden. 

De aanleg van deze proefvakken gebeurt bij voorkeur op een niet-relevante zone op de uitvoerings-
site. Een preproefvak is opgebouwd uit drie tot vier zones, zoals voorgesteld in figuur B3.1. Belan-
grijk bij de uitvoering van deze proefvakken is om de verdichting van de drie verschillende zones 
goed te sturen. Een precieze uitvoering is van cruciaal belang om een goede spreiding te bekomen 
in de meetresultaten. 

Na de aanleg wordt de SVM op ten minste zes meetplaatsen per zone gemeten met de nucleaire 
dichtheidsmeter. Nadien wordt op elke meetplaats een kern voor de bepaling van de SVM geboord.

De regressierechte wordt berekend zoals beschreven in § 4.1.2.3.

Per mengsel (onderlaag, toplaag) wordt een regressierechte opgesteld.

De meetwaarden van de dichtheidsmeter, tijdens de eigenlijke aanleg, kunnen aan de hand van de 
bekomen regressierechten worden gecorrigeerd. De constantheid van de productie is een bepa-
lende factor voor het toepassen van deze methode. 

Met de aanleg van preproefvakken is het enkel mogelijk om regressierechten op te stellen om de 
meetwaarden te corrigeren. Het opstellen van een verdichtingscurve op een preproefvak wordt niet 
aanbevolen omdat de locatie en de ondergrond verschillend kunnen zijn. 

Figuur B3.1 – �Schematische�voorstelling�van�een�proefvak



 ■ Andere publicaties in de reeks “Meetmethode”

Meetmethoden zijn tot stand gekomen tijdens onderzoek en steunen op de resultaten van 
proeven in het laboratorium of op het werk. Zij vormen een belangrijk instrument voor 
kwaliteitscontrole in de wegenbouw.

Kenmerk Titel Prijs

MN 99 Methode voor het in kaart brengen en meten van kleur 
 op bouwplaatsen met gekleurd asfalt 10,00 € 

MN 94 Wegbeheersystemen voor secundaire en plaatselijke  
 wegennetten – OCW-systematiek (digitaal en beperkte druk)   10,00 € 

MN 91/16  Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek –  
 Methodieken  11,00 €

MN 90/15 Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde  
 bitumineuze verhardingen – Bepaling aan asfaltkernen 10,00 €

MN 89 Visuele inspectie voor wegennetbeheer + 
 - rev.1  Bijlage (Schadebeelden – Beschrijving en registratie) 20,00 €
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Om de duurzaamheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen te kunnen garanderen is het uiterst 
belangrijk dat het asfalt voldoende wordt verdicht. Door het inzetten van een niet-destructieve 
dichtheidsmeter is het mogelijk om de dichtheid in situ te meten.

Belgische aannemers gebruiken de in situ dichtheidsmeter steeds vaker om de kwaliteit van de uit-
voeringen te garanderen en te verhogen. De sector heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het 
gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter tijdens de aanleg.

Ook bij de wegbeheerders luidt de vraag of de nucleaire dichtheidsmeter kan worden ingezet bij de 
controle van de dichtheid van nieuw aangelegde asfaltverhardingen, om zo het aantal kernboringen 
te minimaliseren.

Deze publicatie beschrijft de algemene richtlijnen voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter 
en de meetmethoden voor de monitoring van de verdichting tijdens de uitvoering en de controle 
van de homogeniteit van de verdichting van grootschalige werken. Verder worden de meetmethode 
en de richtlijnen om de nucleaire dichtheidsmeter in te zetten bij de controle van de dichtheid van 
nieuw aangelegde asfaltverhardingen beschreven.

ITRD-trefwoorden

2944 – FLEXIBELE RIJBAAN ; 3623 – VERWERKING ; 4963 – BITUMEN ; 5908 – SCHIJNBARE 
DICHTHEID  6136 – METING ; 6155 – MEETAPPARAAT ; 6171 – IJKEN ; 6718 – RADIOACTIEVE ISOTOOP                                     
9084 – GEBRUIK ; 9101 – CONTROLE ; 9102 – METHODE
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