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Deze winter brengt AkzoNobel Wegenzout een nieuw 
product op de markt: Ecosel®AsphaltProtection. Dit 
additief voor pekel helpt asfaltschade te voorkomen. 
In dit artikel kunt u lezen over de speurtocht naar 
Ecosel®AsphaltProtection. Het artikel op pagina 6/7 
beschrijft hoe onafhankelijk onderzoek de effectiviteit 
van Ecosel®AsphaltProtection bewijst.

We herinneren ons allemaal nog wel de deso-
late aanblik van onze snelwegen na de strenge 
winters van een paar jaar geleden. Scheuren 
en scheurtjes, opspattende kiezels en soms 
zelfs gaten in het wegdek. Kortom: vorst-
schade. Het fenomeen is typerend voor landen 
met een kwakkelklimaat. Van die winterse 
periodes waarin de temperatuur voortdurend 

rond het vriespunt beweegt. Deze continue 
cyclus van vriezen en dooien kan funeste 
gevolgen hebben voor onze wegen. Dat zit zo: 
water dat via poriën of via haarscheurtjes of al 
wat grotere beschadigingen doordringt tot in 
het asfalt bevriest, ontdooit, bevriest opnieuw, 
enzovoort. Als water bevriest, gaat het over 
van de vloeibare naar de vaste fase (ijs) en 

neemt het volume met 9 procent toe. Dit is een 
natuurkundig fenomeen. Het ijs in het asfalt 
heeft dus meer ruimte nodig en oefent druk uit 
op de directe omgeving. Gevolg: scheurtjes. 
Deze vullen zich ook weer met water en bij de 
volgende vorstaanval worden de scheurtjes 
steeds groter. Kortom: door de kracht die het 
ijs uitoefent op de directe omgeving ontstaan 
breuken die leiden tot scheurvorming en zoge-
noemde rafeling, waarbij steentjes uit het asfalt 
losraken (zie het kaderartikel op pagina 6/7). 
Is het rafelingproces eenmaal begonnen, dan 
gaat dit steeds sneller en sneller. Hoe meer 
rafeling er is, hoe erger de al bestaande rafeling 
wordt en hoe sneller er nieuwe rafeling zal 
ontstaan onder invloed van de vorst-dooicycli. 
Ecosel®AsphaltProtection helpt dit proces 
voor een groot deel te voorkomen dan wel 
te vertragen.
 

50 procent minder 
vorstschade

Ecosel®AsphaltProtection beschermt
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Zacht ijs, minder druk
Hoe werkt het? Ecosel®AsphaltProtection 
wordt toegevoegd aan pekel en tijdens een 
strooiactie op het wegdek uitgebracht. Dat 
kan op twee manieren gebeuren. Ofwel wordt 
de pekel als natte component tijdens natzout 
strooiacties gebruikt, ofwel wordt er uitsluitend 
pekel gesproeid. Voor de werking en effecti-
viteit van Ecosel®AsphaltProtection - mits in 
de juiste dosering toegepast - maakt dat niet 
uit. Het additief vermengt zich met het water 
dat deels verdwijnt in de openingen van het 
wegdek (de genoemde poriën en beschadi-
gingen) en wanneer de temperatuur onder nul 
duikt, voorkomt Ecosel®AsphaltProtection 
het ontstaan van hard ijs. Er ontstáát wel ijs, 
maar dat is zacht en bros: een soort softijs. De 
krachten die door dit type ijs worden uitgeoe-
fend zijn veel geringer dan bij hard ijs. Minder 
druk betekent minder schade. En schade die 
niet ontstaat, hoeft ook niet te worden gerepa-
reerd. Zo levert Ecosel®AsphaltProtection dus 
een bijdrage aan het preventieve onderhoud 
van infrastructuur. En wat dit additief helemaal 
geschikt maakt voor toepassing op winterse 
wegen: het is volledig biologisch afbreekbaar, 
het heeft geen invloed op de stroefheid van 
het wegoppervlak, en het is volstrekt veilig in 
gebruik. 

Altijd dezelfde vragen
Zacht ijs: je moet er maar op komen! Dat 
gebeurde zeven jaar geleden. René Demmer, 
chemisch technoloog, maakt als kersvers lid 
van het AkzoNobel Wegenzout team een ron-
de langs een aantal afnemers van AkzoNobel 
vacuümzout. Vooral om nu eens van de klant 
zelf te horen wat diens wensen zijn als het gaat 
om wegenzout. ‘Want dat is wat we doen: 
luisteren naar de klant, samen met de klant 
bedenken hoe gladheidbestrijding verbeterd 
kan worden en welke bijdrage AkzoNobel daar 
aan kan leveren.’ René Demmer vervolgt: ‘De 
antwoorden die ik toen kreeg, waren opvallend 
eensluidend. Ik hoorde dikwijls hetzelfde: hoe 
kunnen we vorstschade aan wegen voorko-
men of verminderen?’ Die vraag zette een 
researchproject in gang dat uiteindelijk tot de 
ontwikkeling van Ecosel®AsphaltProtection 
heeft geleid. Hoe gaat zoiets in z’n werk, waar 
begin je? René Demmer: ‘Het uiteindelijke pro-
duct moet aan een aantal basisvoorwaarden 
voldoen. Voordat het speurwerk begint, weet 
je al dat de eisen vanuit AkzoNobel én vanuit 
de markt zullen luiden: het moet biologisch 
afbreekbaar zijn, het mag geen bijwerkingen 
hebben, het moet lang houdbaar zijn en ook 
nog eens relatief goedkoop. Kortom: een 
eco-premium product. Voldoet een idee of een 
product niet aan deze voorwaarden, dan is  
het kansloos.’

Softijs en kevertjes
Iedere grote uitvinding kent zijn eureka-
moment. Voor dit onderzoeksproject was dat 
de dag dat René Demmer met zijn collega 
Wasil Maslow van de research afdeling over 
een ander onderwerp ging sparren namelijk 
over de verlenging van de verblijftijd van zout 

op het wegdek. Cellulose! Dat zou wel eens 
een goed aanknopingspunt kunnen zijn. Eens 
te meer omdat een bepaald type cellulose 
in de voedingsindustrie wordt gebruikt om 
consumptie-ijs zacht en smeuïg te houden. 
Het leek te mooi om waar te zijn: één stof, een 
natuurproduct bovendien, die twee problemen 
tegelijk kon oplossen. En het wás natuurlijk 
ook te mooi, want al snel bleek dat cellulose 
niet dé oplossing was. Maar het goede nieuws 
was dat duidelijk was geworden waar een 
oplossing vandaan moest komen: uit al het 
goede dat moeder natuur te bieden heeft. In 
dit geval een bepaald eiwit dat kevertjes de 
winter door helpt komen. Dankzij dat eiwit 
bevriezen die beestjes niet. Verder onderzoek 
naar de geschiktheid van bepaalde eiwitten als 
middel om vorstschade te voorkomen , leverde 
zulke goede resultaten op dat het research-
team - inmiddels uitgebreid met Ed de Jong,  
(verantwoordelijk voor de wetenschappelijke 
onderbouwing van het onderzoek) het groene 
licht kreeg voor een praktijktest.

Overdonderd!
‘Het gevonden stofje’, vertelt Ed de Jong, 
‘deed in het laboratorium precies wat het 
moest doen. Maar hoe zou het in de praktijk 
gaan? De stap van reageerbuis naar een test 
op asfalt is enorm! Daar zijn hoge kosten mee 
gemoeid. Lang tijd om daarover na te denken 
hadden we niet. In september kregen we de 
laatste, veelbelovende resultaten vanuit het 
laboratoriumonderzoek en de volgende winter 
kwam er alweer aan. In de winter van 2011/12 
hebben we een veldproef kunnen doen op 

een stuk snelweg in Denemarken. We hadden 
circa vijf kilometer tot onze beschikking voor 
analyse. De resultaten waren overdonderend: 
tot wel 70 à 80 procent reductie van  
asfaltschade!’ Een tweede en uitgebreidere 
proef zou sowieso noodzakelijk zijn geweest, 
maar na zo’n extreem resultaat bij een eerste 
test was die noodzaak er eens te meer.  
Dit vervolgonderzoek vond afgelopen 
winter plaats. In vier landen in Europa werd 
Ecosel®AsphaltProtection op minutieuze  
wijze getest op bij elkaar 800 kilometer  
snelweg (zie ook pagina 6/7). Het  
resultaat: aan wegdek behandeld met  
Ecosel®Asphalt-Protection in de pekel  
ontstaat circa 50% minder vorstschade.

Nog lang niet alle vragen zijn daarmee beant-
woord. Wat valt er nog te onderzoeken? ‘Te 
veel om op te noemen’, zeggen René Demmer 
en Ed de Jong tegelijkertijd. ‘Dát dit nieuwe 
additief werkt, is duidelijk. Maar hoe het stofje 
precies werkt, weten we nog niet. En in diezelf-
de lijn: dát we met Ecosel®AsphaltProtection 
asfaltschade kunnen voorkomen, is zo klaar 
als een klontje, maar in welke mate het precies 
bijdraagt aan verlenging van de leversduur van 
asfalt, dat moeten we nog verder onderzoe-
ken.’ Dat zijn taken voor de komende tijd.  
Taken die in het verlengde liggen van de 
ambitie van AkzoNobel Wegenzout om met 
innovatieve producten te werken aan duur-
zaamheid. Ecosel®AsphaltProtection is een 
belangrijke en veelbelovende stap op dit pad. 
U zult er nog veel over horen en lezen  
de komende periode!

Foto linksboven: Ed de Jong (links) en René Demmer. 

Onafhankelijk onderzoek
Een grootschalig onderzoek, dat afgelopen winter werd uitgevoerd in vier Europese landen, toont 
aan dat het additief zorgt voor een reductie van het ontstaan van asfaltschade tot wel vijftig  
procent. Daarmee levert Ecosel®AsphaltProtection een substantiële bijdrage aan een langere  
levensduur van infrastructuur, het reduceren van onderhoudskosten en daarmee aan de  
duurzaamheiddoelstellingen van wegbeheerders. Op pagina 6/7 leest u meer over dit onderzoek.
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Afgelopen winter is Ecosel®AsphaltProtection, een nieuw 
product van AkzoNobel Wegenzout, op grote schaal in  
Europa getest. Tijdens een internationale bijeenkomst in  
Den Haag, eind september, werden de resultaten van het 
onderzoek gepresenteerd.

Ecosel®AsphaltProtection wérkt

Onafhankelijk onderz oek levert het bewijs

Ecosel®AsphaltProtection zorgt ervoor dat 
water, dat zich heeft opgehoopt in poriën 
en haarscheurtjes in asfalt, bij bevriezing 
geen hard ijs wordt, maar zacht en bros ijs. 
Dat heeft een enorm voordeel: hard ijs oe-
fent kracht uit op zijn omgeving, waardoor 
schade ontstaat aan het asfalt. Bij het zach-
te en brosse ijs dat het gevolg is van de 
toepassing van het nieuwe additief, treedt 
dit effect in veel mindere mate op. Met als 
gevolg dat het ontstaan van vorstschade op 
wegen die met Ecosel®AsphaltProtection 
zijn behandeld tot ruim de helft wordt 
gereduceerd. Dat waren althans de ver-
wachtingen van AkzoNobel Wegenzout bij 
de succesvolle afsluiting van het ontwik-
keltraject in het laboratorium. Toen kwam 
de test in de praktijk nog, want daar moet 
natuurlijk het echte bewijs worden geleverd 
dat Ecosel®AsphaltProtection de  
verwachtingen waar kan maken. Daar-
bij ging men niet over één nacht ijs. Het 
onderzoek diende vooral onafhankelijk 
te zijn en uiteraard ook wetenschappelijk 
onderbouwd en representatief. Om die 
reden ging AkzoNobel Wegenzout een 

samenwerking aan met Markus Stöckner, 
hoogleraar Infrastructuur management 
aan de Universiteit van Karlsruhe, en het 
gerenommeerde Duitse onderzoeksbureau 
Heller Ingenieurgesellschaft. Tijdens een 
internationaal seminar in Den Haag, waarbij 
gladheidbestrijders en wegbeheerders uit 
diverse Europese landen aanwezig  
waren, gaven Markus Stöckner en  
Marek Skakuj (namens Heller) tekst en 
uitleg over het onderzoek.

800 kilometer wegdek
Wat is vorstschade aan asfalt eigenlijk? 
Hoe meet je die schade precies? En als je 
een product als Ecosel®AsphaltProtection 
test, hoe kun je dan zeker weten of je de 
gemeten waarden echt op het conto van 
het geteste product kunt schrijven? Aan 
de hand van dit soort vragen ontwikkelde 
professor Stöckner een onderzoeks-
methode. Asfaltschade werd daarbij 
gedefinieerd in termen van rafeling (zie 
kader) en vervolgens werd een maat voor 
rafeling ontwikkeld, die bestaat uit vier 
verschillende gradaties. Met behulp hiervan 

kon de conditie van het te testen wegdek 
voorafgaand aan en na afloop van de proef 
worden bepaald. Op basis daarvan zou 
kunnen worden vastgesteld of het additief 
wérkt. Voor het daadwerkelijke testen zocht 
en kreeg AkzoNobel Wegenzout medewer-
king van wegbeheerders in Denemarken, 
Zweden, Nederland en Oostenrijk. Het 
onderzoek kon worden uitgevoerd op circa 
800 kilometer wegdek in totaal. De opzet 
was als volgt: op de diverse testtracés zou 
het wegdek van één rijrichting wél worden 
behandeld met Ecosel®AsphaltProtection 
en de tegenovergestelde rijrichting niet.  
Behandeld betekent in dit geval dat het 
additief zou worden opgebracht tijdens 
reguliere winterdienstacties die - uiteraard - 
zouden plaatsvinden in beide rijrichtingen. 
Op deze manier was er sprake van  
400 kilometer proefvak en 400 kilometer 
controlevak. De eerste stap voor bureau 
Heller was nu (na alle voorbereidende werk-
zaamheden) de conditie van 800 kilometer 
wegdek in beeld brengen wat betreft rafe-
ling. Dat gebeurde op een raster van één 
vierkante meter en met een speciaal voer-
tuig dat het wegdek vanuit verschillende 
hoeken fotografeerde. Dit leverde anderhalf 
miljoen foto’s op die stuk voor stuk hand-
matig moesten worden beoordeeld om de 
mate van rafeling vast te stellen. Een onge-
looflijk arbeidsintensief werk, dat bovendien 
na afloop van de winter 2012/13 moest 
worden herhaald. Want pas door vergelij-

Professor Markus Stöckner
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Onafhankelijk onderz oek levert het bewijs

Wat is asfaltrafeling?
Wikipedia omschrijft rafeling als volgt: ‘Een schadeverschijnsel dat optreedt bij asfaltbeton. Asfalt 
is opgebouwd uit steenslag of grind dat door bitumen bij elkaar gehouden wordt. De steentjes 
steunen tegen elkaar en dragen zo de krachten van de bovenbelasting af op de ondergrond. 
Als een steentje loslaat dan valt de steun voor de naastliggende steentjes weg en worden die 
steentjes alleen nog door het bitumen bij elkaar gehouden. Als het bitumen niet meer voldoende 
houvast biedt, dan laten de naastliggende steentjes ook los en even later ook de daarnaast 
gelegen steentjes, enzovoort. Dit proces neemt daarna snel toe. Er wordt gesproken van rafeling, 
omdat dit proces pas ophoudt bij de rand van het asfalt of bij een sterker stuk asfalt. Met name bij 
open asfaltsoorten zoals ZOAB is dit schadeverschijnsel vrij ernstig doordat het bitumen slechts 
aan een deel van de steentjes hecht, omdat er veel holle ruimte in het asfaltmengsel aanwezig is.’

1   Voor het tracé dat niet was behandeld met Ecosel®Asphalt-
Protection werd de staat van het asfalt voor en na winter 
2012/13 vergeleken, hetzelfde gebeurde met het asfalt dat wél 
was behandeld met Ecosel®AsphaltProtection en ten slotte 
werd de staat van het niet-behandelde en wel-behandelde asfalt 
vergeleken na de winter. Op basis van deze vergelijkingen is de 
werkzaamheid van het additief vastgesteld.

king van alle vierkante meters wegdek1 zou 
kunnen worden vastgesteld in welke mate 
het additief effect zou hebben gehad.
 
Maatschappelijke winst
Het resultaat was overdonderend. Gemiddeld 
over verschillende soorten verharding zorgt 
Ecosel®AsphaltProtection voor een reduc-
tie van wel vijftig procent van (beginnende) 
rafeling. Dit resultaat is een eerste, maar 
stevig gefundeerde indicatie. Bureau Heller 
benadrukt dat factoren als het type asfalt, 
de leeftijd van het asfalt, de bestaande mate 
van rafeling op het moment dat het additief 
gebruikt gaat worden, de verkeersdruk, en 
lokale omstandigheden als het weer of de 
samenstelling van het verkeersaanbod van 
invloed zijn op het ontstaan van rafeling en 
de (verdere) ontwikkeling ervan. Het is echter 
zonder meer duidelijk dat de toepassing 
van Ecosel®AsphaltProtection asfaltschade 
helpt voorkomen en daarmee bijdraagt aan 
een langere levensduur van de verharding. 
In welke mate dit zal leiden tot besparingen 
op het gebied van wegenonderhoud en 
nieuwbouw van wegen zal nader onderzocht 
moeten worden en dat gaat de komende 
tijd ook zeker gebeuren. In Nederland geeft 

Rijkswaterstaat jaarlijks circa 20 miljoen euro 
uit aan herstelkosten voor winterse asfalt-
schade. Als dit budget door de toepassing 
van Ecosel®AsphaltProtection gehalveerd 
kan worden is daarmee alleen al een enorme 
(maatschappelijke) winst geboekt. 

Black guys & white guys
En die winst ligt voor het grijpen.  
Ecosel®AsphaltProtection is gemakkelijk 
toe te passen tijdens reguliere strooi- of 
sproeiacties. Het additief wordt daarvoor 
aan pekel toegevoegd, waarbij de pekel 
ofwel gebruikt wordt als natte component 
bij het strooien van natzout of direct op 
het wegdek wordt gesproeid. Daarnaast is 
Ecosel®AsphaltProtection volledig biologisch 
afbreekbaar en het heeft géén bijwerkin-
gen. Maar dat is nog niet alles. Tijdens de 
bijeenkomst in Den Haag, waarbij het additief 

én het onderzoek werden gepresenteerd aan 
black guys (wegbeheerders) én white guys 
(gladheidbestrijders), werd de deelnemers ge-
vraagd naar hun visie op dit innovatieve pro-
duct en de toepasbaarheid binnen de eigen 
organisatie. Mats Wendel, verantwoordelijk 
voor onderhoud bij de Zweedse Trafikverket 
reageerde enthousiast. Los van de enorme 
voordelen op het gebied van schade- 
preventie, levert Ecosel®AsphaltProtection 
een welkome bijdrage aan gladheidbestrij-
ding. ‘Hard ijs betekent gladheid’, zei hij.  
‘Op zacht ijs, slush, kan probleemloos  
worden gereden.’

AkzoNobel Wegenzout introduceert  
Ecosel®AsphaltProtection komende winter op 
de markt. Tegelijk wordt het onderzoek naar de 
effecten en de mogelijkheden van dit additief 
voortgezet. We houden u op de hoogte!

Marek Skakuj (bureau Heller)


