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Hoe?
▪Assetmanagement: streven naar integraliteit werkzaamheden buitenruimte

dus: uitvoering waterpasserende verharding i.c.m. rioolwerkzaamheden. 

▪Robuuste constructie, wat betekent dat er geen waterbergende fundering en 

geen scheidingsdoeken worden aangebracht.

▪Waterpasserende verharding in die wijken die kansrijk zijn, ivm voldoende 

drooglegging.

▪Er is een spanning tussen de wegenbouwer en de waterbeheerder. Oftewel 

hou water uit de wegconstructie.

Uitgangspunt toepassen wpv in Rotterdam



Hoe?
▪Alleen woonstraten (30 km/uur) met een fundering van zand, dikte 0,80 m

▪Zand iets grover dan zand voor zandbed en iets fijner dan drainagezand

▪Straatlaag van brekerzand of split 2/6 (max. 50 mm)

▪Waterpasserende steen ingevoegd met brekerzand of split 2/6 

Hoe bouwen we nu onze WPV wegconstructies?



Areaal waterpasserende verharding in Rotterdam

Totaal 

120.000 m2 

waterpasserende 

verharding. 



Beheer en onderhoud van waterpasserende verharding

Schouwapplicatie in ArcGis
• Aanwezigheid van drain en/of kolken

• Type straatlaag

• Type voegvulling

• Datum schouw voegvulling

• Datum reiniging voegvulling



Uitdagingen!▪Wat is het gevolg van de dichtslibbing van de voegen?

▪Wat zijn de praktijkprestaties (infiltratie) van de verhardingen?

….en hoe moet ik de infiltratie meten?

▪Hoe moeten de verhardingen beheerd (gereinigd) worden?

▪Wat is de invloed van water in de constructie op de civieltechnische 

levensduur van de verharding?

Uitdagingen en vragen



Metingen monitoringsprogramma WPV

725-04-2018

Wat? Hoe? Wanneer?

Water op straat, 
plasvorming

Met behulp van 
camerabeelden Eenmalig bij aanvang

Grondwatergedrag Peilbuizen met 
dataloggers

Gedurende 3 maanden
(mei-juli)

Doorlatendheid toplaag 3 testen met DRI Eenmalig, mei-juli

Doorlatendheid 
wegcunet 3 testen met DRI Eenmalig, mei-juli

Foto’s testlocatie met 
voegen en van het 
wegcunet

Schouw Eenmalig, mei-juli

Spoorvorming Mobiele/Statische 
scanner

1x per jaar, mei-juli, 
gedurende 5 jaar



▪Veel praktijktesten! (Dubbele Ring Infiltrometer, Full-scale test)

▪Monitoring grondwaterstanden (peilbuizen)

▪Testen van verschillende reinigingsmethodes

▪Onderzoek naar de wegenbouwkundige aspecten

Waar werken we aan?



Hoe moeten we meten? Full scale? 



Full scale testen in de stad is niet eenvoudig



Hoe wordt gemeten in Rotterdam?  …….. DRI-methode



Afweging in Rotterdam

▪ Full scale: ingewikkeld, ingrijpend en duur

▪ DRI: eenvoudig, goedkoop

Resultaten full-scale en DRI correleren 
niet ➔ aanpassing en verbetering van 
DRI

Praktische en handzame methode voor metingen in de stad



Vergelijking resultaten dubbele ring infiltrometer – full-scale meting

Meetvak
DRI 

(mm/uur)
Full-scale
(mm/u)

Verschil 
(mm/uur)

Hoevestraat 189 154 35

Harddraverstraat 93 117 - 24

Baljuwplein 148 134 14

Hoekersingel, vak 1 663 107 556

Hoekersingel, vak 2 322 56 266

Hoekersingel, vak 3 306 74 232

Hoekersingel, vak 4 224 124 100



Aanpassingen dubbele ring infiltrometer

▪ horizontale afstroming over oppervlak en 
via de open voegen (meetfout blijkt 
acceptabel te zijn (Plaxflow
berekeningen))

▪ constant head methode; waterpeil 
buitenring handmatig moeilijk constant te 
houden → dus automatiseren

▪ RAAK- onderzoek 
(i.s.m. TU Delft, Waterstraat, Hogeschool 
Rotterdam, TAUW)

▪ Eigen onderzoek gemeente Rotterdam  



Aangepaste Dubbele Ring Infiltrometer



Gedragsmodel capaciteit waterpasserende verharding

Nederlandse norm is:

540 l/s/ha = 194 mm/h



Vervuiling van de voegen



Vervuiling voegen



Hoe schoonmaken voegen?

▪ Kokend water, atm. druk, 
leegzuigen

▪ ZOAB clean: koud water, hoge 
druk spuiten

▪ Hoge druk leegzuigen

▪ Hoge druk leegzuigen i.c.m. 
warm water lage druk

▪ Hoge druk leegzuigen i.c.m. 
koud water hoge druk



Resultaten schoonmaken voegen

Visuele waarnemingen

▪ kokend water:
o niet zo handig in de stad
o Heeft geen effect op schoonkrijgen van de voeg

▪ ZOAB clean: 
o ± 2 cm diepe lege voegen. Onderin nog vervuiling te zien
o geen extra effect op met kokend water gereinigde voegen

▪ wegdekreiniger
o Met alleen zuigkracht, 2 tot 5 cm diepe lege voegen. Meeste vuil weg. Deel onkruid blijft 

zitten.
o i.c.m. warm water, lage druk : zelfde resultaat. Nadeel: veel water nodig
o i.c.m. koud water en hoge druk: goed resultaat de voegen zijn bijna volledig schoon.

Maar wagens met voldoende zuigkracht zijn erg groot….en we weten nog niet precies 
hoe we infiltratiecapaciteit moeten meten.



reiniging



Betonstraatstenen versus straatbakstenen

▪ Infiltratiecapaciteit van WP-straatbaksteen ligt een stuk lager dan die van de 
wp betonsteen.

▪ Infiltratiecapaciteit van de wp straatbaksteen is ongeveer even groot als van 
normale straatbaksteen

▪ Er is weinig verschil tussen de verschillende type voegvullingen (split/viltjes)

dus:

▪ In Rotterdam geen WP-straatbaksteen

▪ Als uitstraling straatbaksteen nodig is dan toepassing van look-a-like WP-
betonstraatsteen 



Invloed water op draagkracht wegconstructie i.c. spoorvorming

2328-3-2019



Invloed water op draagkracht wegconstructie i.c. spoorvorming

Vervormingsbeeld elementenverharding met (mobiele) laserscanner



Conclusies tot nu toe

• Er is behoefte aan een snelle en betrouwbare meetmethode om de doorlatendheid te meten

• De norm voor ingrijpen is nog onvoldoende duidelijk

• Het reinigen van waterpasserende verharding is veel lastiger en dus ook kostbaarder dan 

gedacht

• De vervuiling treedt veel sneller op dan gedacht

• Er is veel meer data nodig om een uitspraak te doen over het functioneren van 

waterpasserende verharding

Conclusies tot nu toe



Dank voor uw aandacht



Automatisch bericht van nieuws en 

praktijkvoorbeelden 

Aanmelden kan via assetmanagement@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/assetmanagement
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