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Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 april 1992

Hierbij doe ik u toekomen het rapport met de uitkomsten van het
stroefheidsonderzoek van zeer open asfaltbeton (ZOAB).1

Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van resultaten van metingen
door het Gerechtelijk Laboratorium op rijksweg 34 nabij Anloo in de
provincie Drenthe.

Aanleiding voor de meting was een ongeval met dodelijke afloop dat
zich vorig jaar op het genoemde met zeer open asfaltbeton verharde
weggedeelte heeft voorgedaan. Onlangs heeft op hetzelfde weggedeelte
een tweede ongeval, eveneens met dodelijke afloop plaatsgevonden. In
beide gevallen werd een relatief lange remweg vastgesteld.

Hoewel de lengte van de remweg geen directe betekenis voor het
eerste ongeluk heeft gehad - de afstand tussen het voertuig en de veron–
gelukte voetganger was zeer kort - heeft het Gerechtelijk Laboratorium
(GL) een onderzoek ingesteld naar de stroefheid ter plaatse. Uit dit
onderzoek bleek op ZOAB een geringere remvertraging - dus een langere
remweg - dan, volgens de bij het Gerechtelijk Laboratorium bekende
gegevens, op andere verhardingstypen. Aangezien dit effect niet met de
door RWS gebruikte en internationaal erkende meetapparatuur werd
geconstateerd, is een gezamenlijk onderzoek door GL, RWS en TNO op
ZOAB-wegvakken uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek is in bijgaand rapport opgenomen. De
belangrijkste uitkomst van het rapport is, dat direct na aanleg de
stroefheid van ZOAB zowel bij droog als nat wegdek duidelijk lager is.
Het voldoet aan de door RWS gestelde richtwaarde maar leidt onder
droge omstandigheden bij een paniekstop met geblokkeerde wielen tot
een langere remweg. Dit laatste wordt met de standaard RWS-methode
niet onderkend, omdat deze op nat wegdek wordt uitgevoerd.

Als aanbevelingen worden aangegeven:

Ter inzage gelegd op de bibliotheek
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1. Doe onderzoek naar methode ter verbetering van de aanvangs–
stroefheid.

2. Pas meetcondities van de standaardmeting aan opdat ook uitspraak
over de stroefheid op droog ZOAB mogelijk is.

3. Maak de weggebruiker attent op deze lagere stroefheid in de
aanvangsfase b.v. door middel van borden langs de weg (een richtlijn
aan de regionale RWS-diensten is in voorbereiding).

Met de uitvoering van de eerste twee aanbevelingen is reeds een begin
gemaakt. De eerste proeven zijn inmiddels door de Rijkswaterstaat in
samenwerking met de betreffende bedrijfstak uitgevoerd. De uitkomsten
zijn positief te noemen. De laatstgenoemde aanbeveling zal eveneens ten
uitvoer worden gelegd.

Ter informatie meld ik u nog het volgende.
Bij het door mijn ambtsvoorgangster in 1987 genomen besluit om

ZOAB op het hoofdwegennet toe te passen heeft in de eerste plaats het
positieve effect op de geluidhinder een rol gespeeld. Daarnaast zijn ook
de positieve effecten op de verkeersveiligheid, zijnde het waterafvoerend
vermogen, de spoorvorming en de zichtbaarheid van de wegmarkering
betrokken. De langere remweg, die zich onder bepaalde omstandigheden
kan voordoen, blijkt dus eveneens één van de verkeersveiligheidsfactoren
te zijn die een rol spelen. Echter, gezien de eerdergenoemde positieve
aspekten is er op dit moment geen reden om met het gebruik van ZOAB
te stoppen. Voor zover bekend is het alternatief, dicht asfaltbeton (DAB),
per saldo onveiliger. Om hierover zoveel mogelijk zekerheid te krijgen
wordt naast dit meettechnisch onderzoek van TNO via een
evaluatie-studie het totale veiligheidsbeeld op wegvakken met een
ZOAB-verharding nagegaan.

Deze evaluatiestudie wordt door de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uitgevoerd.

Naast het aspect stroefheid gaat het hierbij ook om de factoren zicht,
kans op slippen en aquaplaning die het totale veiiigheidsbeeld bepalen.
De uitkomst van deze studie, waarvoor uitgebreide statistische gegevens
benodigd zijn, wordt in juni verwacht.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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