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Samenvatting
Gebonden funderingsmaterialen zijn aantrekkelijk omdat door de hoge stijfheid van deze
materialen een aanzienlijke reductie in asfaltdikte wordt behaald. Toch nemen rekenmethoden
voor gebonden funderingen een stiefkinderlijke plaats in bij onze ontwerpmethoden. Zeker nu
steeds vaker afvalstoffen door immobilisatie als Bsb categorie 1 bouwstof geschikt gemaakt
kunnen worden voor toepassing in gebonden funderingen, wordt het ontbreken van een
adequate dimensioneringsmethode voor gebonden funderingen als een gemis ervaren.
In deze bijdrage wordt een methodiek besproken om een volledig constructief ontwerp van
een verharding met een gebonden fundering uit te kunnen voeren.

Trefwoorden: Dimensionering, asfaltdekking, gebonden fundering, laagdikte ontwerp.
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1.  Probleemstelling

Bij verhardingen worden uit constructief, functioneel en uit oogpunt van hergebruik gebonden
funderingen toegepast. Gebonden funderingsmaterialen bezitten een hoge stijfheidmodulus en
derhalve goede constructieve eigenschappen, waardoor op de dikte van de verhardingslaag
kan worden bespaard. In principe gaan rekenmethoden zoals ASCON en CARE [1 en 2]
voorbij aan de constructieve aspecten (of constructiuef gedrag) van gebonden funderingen. De
RWS-DWW Handleiding Wegenbouw – Ontwerp Verhardingen [3] geeft voor asfalt- en
freesasfalt-granulaatcement weliswaar een equivalentiefactor van 2,5 als besparing op de
dikte van de onderlagen, maar verwijst voor het dimensioneren met ‘bros’ gebonden
materialen als bijvoorbeeld zandcement naar de berekeningswijze van de SAG-VNC [4].
Voor andere, veelal brosse, materialen bieden genoemde methoden geen handvatten.

Nu steeds vaker afvalstoffen door immobilisatie met bijvoorbeeld cement geschikt worden
gemaakt als Bsb categorie 1 bouwstof, wordt het ontbreken van een geaccepteerde
dimensioneringsmethode voor gebonden funderingen als een gemis ervaren. Ook de
toepassing van zandcement is door grote infrastructurele projecten als de HSL opnieuw in de
belangstelling gekomen. De aanleg van de verhardingen vindt plaats op basis van een D&C-
overeenkomst, waarbij één van de primaire eisen is, dat de verharding over een structurele
levensduur van 20 jaar beschikt. Het voorzien dan wel voorkomen van onvoorzien onderhoud
is dan van groot belang.

In deze bijdrage wordt de rekenproblematiek ten aanzien van verhardingsconstructies met
gebonden funderingen belicht. Er wordt een methodiek voorgesteld om enerzijds de minimaal
benodigde asfaltdikte te kunnen schatten en anderzijds om de benodigde opbouw van de
verhardingsconstructie te kunnen berekenen.

2. Bepaling van de benodigde minimale asfaltdikte i.v.m.
reflectiescheurvorming

Schatting van de asfaltdikte
De grootte van de besparing op de dikte van de bitumineuze verhardingsconstructie is
afhankelijk van de stijfheid van het funderingsmateriaal, de gekozen laagdikte en de
stijfheidsmodulus van de ondergrond. Bij ongebonden en lichtgebonden funderingen wordt
het te behalen voordeel in een asfaltreductiefactor uitgedrukt. Voor gebonden
funderingsmaterialen kan vanwege de hoge stijfheid niet met standaard asfaltreductiefactoren
worden gewerkt. Bij wegen met gebonden funderingen spelen andere bezwijkmechanismen
een rol als dat bij ongebonden of licht gebonden funderingen het geval is. Omdat scheuren in
de fundering zich kunnen doorzetten in het asfalt (zogenaamde reflectiescheuren), wordt bij
een bitumineuze verharding altijd een minimale asfaltdekking voorgeschreven. Door gebruik
te maken van deze minimale asfaltdekking enerzijds en de stijfheden van de materialen
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anderzijds, is het mogelijk een schatting van de benodigde asfaltdekking te maken op basis
van de stijfheid van de gebonden fundering. De asfaltdekking is afhankelijk van:
- De aard en grootte van de belasting;
- De stijfheid van de fundering (E-waarde);
- Het brosse of juist flexibele karakter van het funderingsmateriaal;
- De ontwerplevensduur van de bitumineuze verharding;
- De verkeersklasse(vk) van het asfalt).

Een op [3, 5 en 6] gebaseerde relatie voor weg- en vliegveldverhardingen is opgenomen in
figuur 1. De dikten om scheurdoorslag zoveel mogelijk te vertragen gelden voor zeer intensief
belaste wegen, waar asfaltmengsels uit de verkeersklasse 4 moeten worden toegepast (>4000
aantal eq. 100 kN aslastherhalingen per etmaal voor de zwaarst belaste rijstrook). Voor
verkeersklasse 3 (<4000) geldt bij wegen een extra reductie van 2 cm.
Let wel: de asfaltdekking kan ook groter zijn wanneer de verkeersbelasting dat vereist!.

Indicatie minimale asfaltdekking (vk4)
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Figuur 1: Schatting van de asfaltdekking voor wegen en vliegveldverhardingen

De schatting voor vliegveldverhardingen is sterk afhankelijk van de vlootmix en de zwaarste
vliegtuigen daarin, waardoor extrapolatie naar andere vlootsamenstellingen te ontraden is.
Ook voor gemodificeerde mengsels mag met deze schatting niet worden volstaan. Een meer
fundamentele benadering is dan op zijn plaats. Dit geldt ook bij wegverhardingen, zeker
wanneer nieuwe verbeterde asfaltmengsels worden overwogen, of wanneer er sprake is van
functionele prestatie-eisen.

Een betere schatting van de asfaltdikte
Voor betere schatting van de asfaltdikte zal al snel een beroep moeten worden gedaan op de
rekenvaardigheid van een adviseur. Deze kan gebruik makende van de asfalteigenschappen,
scheurgroeiwetten en principes uit de breukmechanica een goede schatting van de benodigde
asfaltdekking maken. De levensduur van de bitumineuze laag op een fundering met
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krimpscheuren wordt enerzijds bepaald door locale spanningsconcentraties in de asfaltlaag
boven een krimpscheur, en anderzijds door de taaiheid van het toegepaste asfaltmengsel.
Onder de levensduur wordt in dit verband verstaan, het aantal herhalingen dat nodig is om de
scheur in de fundering volledig door de asfaltlaag naar boven te laten voortplanten.

De grootte van de spanningsconcentratie kan met behulp van een eindig elementenmodel
worden berekend. In een dergelijk model is een speciaal element opgenomen, waarmee de
spanningsconditie in de scheurtip wordt beschreven. Deze zogenaamde spanningintensiteit-
factor (SIF) is een grootheid welke van invloed is op de scheurdoorgroeisnelheid. De hoogte
van deze factor is een maat voor scheurdoorslag; een hogere waarde is ongunstig. De
scheurdoorgroeilevensduur kan worden berekend met:
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Waarin:
Ntot = aantal lastwisselingen totdat een scheur door het asfaltpakket is gepropageerd
A, n = materiaalconstanten,
KI,eq = equivalente of effectieve mode I spanningintensiteitsfactor (SIF),
c0 = initiële scheurlengte,
c1 = dikte asfaltpakket,
dc/dN = toename van de scheurlengte (c) per lastwisseling N.

De materiaalconstanten kunnen worden geschat uit de mengseleigenschappen. Hiertoe zijn
verschillende relaties beschikbaar [7, 8 en 9]. De laatste verwijzing bevat een praktische
methode voor het bepalen van de A en n uit volumetrische mengselcomponenten en
bitumeneigenschappen.

Voor een tweelagensysteem kan de SIF aan de tip van een scheur worden berekend met de
onderstaande formules en de dimensieloos gemaakte spanningsintensiteitfactor (figuur 2):
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Hierin is:
kb = SIF voor buiging
ks = SIF voor afschuiving
kt = SIF voor thermische krimpbelasting
k = dimensieloze SIF (figuur 2)
q = bandenspanning
l = diameter contactoppervlak
c = scheurlengte
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d = totale dikte asfalt en (door autogene krimp gescheurde) fundering

β = 3 s

E
E

d55,0
1

Es = gecombineerde stijfheid van alle lagen onder de gescheurde fundering
E = gecombineerde stijfheid van asfalt en fundering
α = lineaire uitzettingscoëfficiënt
s = breedte van de scheur
∆T = temperatuurverschil
ν = Poisson’s constante

Figuur 2: Dimensieloze spanningsfactoren voor buiging en afschuiving (links) en thermische
spanningen (rechts) als functie van de c/d-verhouding (c is de scheurlengte en d is de totale
dikte van de verharding) [10].

Vaak zullen om de SIF te bepalen eindige elementenberekeningen worden gemaakt, maar
voor wegen zijn er ook alternatieven. Lytton heeft voor een tweelagensysteem een
benaderingsprocedure opgesteld waarmee de spanningsintensiteitfactor (SIF) kan worden
geschat [10]. Deze maakt gebruik van een dimensieloze SIF (zie figuur 2), die eenvoudig uit
een grafiek kan worden afgelezen. Ingang is de verhouding van scheurlengte tot totale
verhardingsdikte (c/d-verhouding). Soortgelijke grafieken zijn ook opgesteld voor het
onderkennen van de scheurgroeipotentie van bitumineuze overlagen op gescheurde
asfaltverhardingen [11].

Het is niet de bedoeling van deze bijdrage om al te zeer uit te wijden en de rekenmethode in
detail te beschrijven, maar bij het beschouwen van bovenstaande formules en figuur 2 worden
de invloedsfactoren op het fenomeen reflectiescheurgroei wel direct duidelijk. In de SIF
komen invloeden als o.a. de verhouding tussen scheurlengte en verhardingsdikte (c/d-
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waarde), elasticiteitsmodulus fundering, de asfaltstijfheid en de stijfheid van de gehele
verhardingsconstructie tot uitdrukking. Bij hoge c/d verhoudingen is met name de
afschuifcomponent van belang bij de asfaltdekking, echter de thermische component neemt
dan ook toe. De toe te passen asfaltdekking volgt òf uit de voor de belasting benodigde dikte
òf uit de voor de krimp benodigde dikte. (NB. De beperkende factor voor algemene
toepassing is het tweelagensysteem).

Een nog betere schatting van de asfaltdikte is mogelijk, en soms nodig!
Al naar gelang de importantie van het object en de risico’s die daar mee gemoeid gaan,
moeten kwalitatief nog betere berekeningen worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij
vliegveldverhardingen waar een zeer hoge bedrijfszekerheid van het ‘bedrijfsmiddel’
startbaan wordt verlangd en bij immobilisatieprojecten, maar ook in projecten waar grote
aannemers risicodragend zijn. Te denken valt aan werken in PPS constructies, DCM etc. Het
voorzien dan wel voorkomen van onvoorzien onderhoud is dan van groot belang. Het
uitvoeren van gespecialiseerde eindige elementenberekeningen [12, 13] alsmede het uitvoeren
en ontwerpen op basis van functionele asfaltproeven is dan zeker op zijn plaats [14] !.

Ter illustratie is in figuur 3 een grafiek opgenomen, waarin de invloed van de E waarde op de
SIF tot uitdrukking komt. Bij zandcementfunderingen is door de ruime grenzen van de
druksterkte (eis vooronderzoek 5,0 MPa, in-situ 1,5 MPA na 28 dagen) een grote spreiding in
E-waarden, en daarmee is een ruime spreiding in levensduur mogelijk. Dit kan tot E-waarden
en treksterkten leiden, die niet meer overeenkomen met de ontwerpuitgangspunten (E z/c =
8000 MPa). Figuur 4 geeft enig inzicht in de spreiding van de scheurgroeilevensduur.

Invloed E-waarde op SIF
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Figuur 3. Invloed E-waarde op de SIF (aslast Pmax=190 kN)
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Invloed E-waarde op Levensduur
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Figuur 4. Invloed E-waarde op scheurgroeilevensduur (asfaltdikte 240 mm; Pmax=190 kN)

De invloed van de stijfheid op de scheurgroeilevensduur kan groot zijn: wel een factor 10
indien een eens zo hoge stijfheid wordt gerealiseerd. De keerzijde van de medaille is dat de in
de fundering optredende rek daardoor groter wordt, waardoor de levensduur van de fundering
juist wordt bekort.

3. Bepaling van de benodigde funderingsdikte (of dimensionering van de
verhardingsconstructie)

De dimensionering van de laagdikte van de fundering onder een bitumineuze of onder een
betonverharding (dwarsvoeg) vindt plaats aan hand van twee specifieke ontwerpcriteria:
1. De funderingsdikte wordt de bepaald door de weerstand van de materialen tegen

herhaalde belasting (voorkomen bezwijken fundering door vermoeiing op basis van
spanning en/of rek onderin de fundering).

2. Een incidenteel optredende zware last die tot plotselinge breuk leidt (voorkomen optreden
van éénmalige rek tot breuk).

Door Sluer [15] is een rekenmethode voorgesteld, die in de meeste gevallen kan worden
toegepast. Bij de dimensionering van een verhardingsconstructie met een gebonden fundering
wordt de verkeersbelasting niet uitgedrukt in 100 kN equivalente aslasten maar worden alle
optredende aslasten in de berekening meegenomen. Dit geschiedt door gebruik te maken van
een zogenaamd aslastenspectrum. In een aslastenspectrum is de verkeersbelasting verdeeld
over een aantal aslastcategorieën variërend tussen ca. 20 en 220 kN. Bij een gebonden
funderingsmateriaal is de rek onderin de fundering maatgevend voor het ontwerp. Het
berekenen van de rekken onderin de fundering geschiedt met behulp van het lineair-elastisch
meerlagen programma. De berekende rek onderin de fundering ten gevolge van de aslasten uit
het aslastenspectrum wordt onder toepassing van de vermoeiingsrelatie voor het



Bijdrage CROW Wegbouwkundige Werkdagen 2004    pagina 8 van10

funderingsmateriaal gekoppeld aan een toelaatbaar aantal lastherhalingen. Vervolgens wordt
de schadebijdrage (n/N) van elke aslastcategorie middels de regel van Miner gesommeerd. De
regel van Miner is als volgt gedefinieerd.

∑
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waarin:
ni totaal in rekening te brengen aslastherhalingen met rek ε i over levensduur;
Ni maximaal aantal op te nemen herhalingen met rek ε i van de constructie gedurende

de ontwerplevensduur.

Indien de som van het toelaatbaar aantal aslasten gedeeld door het optredend aantal aslasten
van alle aslastcategorieën kleiner is dan 1 voldoet de constructiedikte. Op basis van de
éénmalige breuksterkte kan de bezwijklast worden berekend.
Naast deze twee berekeningen kan aanvullend, afhankelijk of de ontwerper met een bros dan
wel met een flexibel funderingsmateriaal werkt, een extra toets worden uitgevoerd (ter
beoordeling van de ontwerper):
3. De optionele toets betreft de eventuele verbrijzeling van de bovenzijde van de fundering,

en is vooral noodzakelijk bij gebonden materialen met een geringe druksterkte [16].

Bovenstaande rekenmethode is in principe geschikt voor brosse en flexibele gebonden
materialen. Voor praktische toepassing is de rekentool ‘Bound Base’ ontwikkeld [17]. Voor
het uitvoeren van verhardingsberekeningen met gebonden funderingsmaterialen moeten de
mechanische eigenschappen bekend zijn. De materiaaleigenschappen kunnen met functioneel
materiaalonderzoek worden bepaald. De volgende materiaaleigenschappen beschrijven het
constructieve lange termijngedrag gedrag:
- De dichtheid en de druksterkte
- De breukrek en de treksterkte
- De stijfheid bij verschillende temperaturen (frequency sweep)
- Het vermoeiingsgedrag (buigproef bij verschillende rek- of spanning-sterkteniveau’s)

Voor relevante civiel technische materiaaleigenschappen geeft de onderstaande tabel een
raamwerk voor een onderzoeksprogramma met het aantal proeven en de te hanteren normen.
Aanbevolen wordt om de proeven ten minste in viervoud uit te voeren. Te zijner tijd kunnen
de proeven door Europese proeven worden vervangen.

Optioneel kunnen duurzaamheidsproeven worden uitgevoerd. Te denken valt aan de vorst-
dooi proef of bepaling van de duurzame vormvastheid bij immobilisaten.

Wellicht ten overvloede wordt aangegeven, dat bij toepassing van steenachtige materialen het
Bouwstoffenbesluit van kracht is. Milieuhygiënische proeven kunnen deel uitmaken van het
onderzoeksprogramma.
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Eigenschap Norm of proefvoorschrift

Druksterkte NEN 5968
Dichtheid (Volumieke massa) NEN 5967
Stijfheid (frequency sweep met mastercurve) W-DWW-94530
Stijfheid (cilinder) prEN 13286-43
Treksterkte en breukrek W-DWW-94530
Vermoeiingsgedrag W-DWW-94530
Dwarscontractiecoëfficiënt NEN 5979 en NBN B15-230
Vorst-dooiproef RILEM 4CDC3
Duurzame vormvastheid BRL 9322: facultatieve proef

Tabel 1 Onderzoeksprogramma voor bepaling mechanische eigenschappen

4. Ten slotte nog dit (ter overweging):

Functioneel specificeren en –ontwerpen zal mede door maatschappelijke ontwikkelingen
waarin de overheid zich in toenemende mate beperkt tot haar kerntaken, een vlucht nemen.
Verschillende nieuwe contractvormen sluiten op deze ontwikkeling aan. Daarbij trekt de
aannemer een deel van de ontwerp- en onderhoudstaken naar zich toe. Aan deze aanpak
kleven risico’s, waarbij de vraag moet worden gesteld hoe goed onze rekenmethoden nu
eigenlijk wel (of niet) zijn. Hoe goed kan met de eigenschappen en karakteristieken van
nieuwe materialen rekening worden gehouden?

Zoals aangegeven kan het hiaat ten aanzien van het ontwerpen met gebonden
funderingsmaterialen worden ingevuld. Dat betreft zowel de laagdiktebepaling van de
fundering als het daarop aan te brengen asfaltpakket. Met specialistische rekentools en door
het uitvoeren van fundamentele proeven met zeggingskracht over het functioneel gedrag kan
deze lacune worden ingevuld. Een functionele benadering is essentieel voor de innovatie van
nieuwe gebonden materialen [18]. Met een geaccepteerde dimensioneringsmethode worden
de ontwerprisico’s inzichtelijk en kunnen de mogelijkheden van nieuwe funderingsmaterialen
beter op zijn merites worden beoordeeld.

Toch is de dimensionering slechts één aspect van de problematiek rond het dimensioneren
met gebonden funderingen. Toetsing van de kwaliteit van het werk geschiedt veelal op basis
van de Standaard RAW Bepalingen [19]. Zeker bij gebonden funderingsmaterialen is er een
discrepantie tussen materiaaleisen in Standaard RAW Bepalingen en gangbare uitgangspunten
voor mechanische eigenschappen bij het constructief ontwerp. Afgezien van de verschillende
eisen gesteld in vooronderzoek en in-situ, kan dit kan tot onvermijdbare problemen leiden als
de kwaliteit van een aangelegde fundering moet worden aangetoond. Toetsing op druksterkte
in het werk vertelt niet zo veel over de het gedrag van de verharding in de praktijk. Ook is een
duidelijke behoefte aan een toetsmethodiek welke aansluit op de ontwerpprincipes, zodat
consequenties van afwijkingen inzichtelijk worden.
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