
Oosterhof Holman Infra richt zich in de volle breedte op 
infrastructurele projecten. De werkzaamheden variëren van 
asfalteringswerk, wegenonderhoud, bestrating en riolering tot 
grondwerk en zandwinning, met daarbinnen diverse specialis-
men. En voorbeeld is onze expertise op het gebied van asfalt-
verjonging, oftewel levensduur verlengend onderhoud. 

Levensduur verlengend asfaltonderhoud (LVO)   vertraagt het 
verouderingsproces aanzienlijk en verbetert de conditie van het 
wegdek, waardoor constructief onderhoud minder snel nood-
zakelijk is. Bovendien levert dit preventieve onderhoud over een 
periode van 10 tot 20 jaar een aanzienlijke besparing in onder-
houdskosten op. 

Onze werkwijze 
Gedegen levensduur verlengend onderhoud valt of staat met 
de kwaliteit van de uitvoering. Deze belofte maken we waar 
doordat we met eigen, vakbekwaam personeel werken en met 
modern materieel. Dit betekent dat we snel en adequaat 
kunnen schakelen. Bovendien staat bij alle werkzaamheden 
van Oosterhof Holman veiligheid en duurzaamheid voorop. 

Randvoorwaarden succesvol LVO
Levensduur verlengend asfaltonderhoud is succesvol uitge-
voerd wanneer:
•    waterindringing wordt voorkomen;

Asfalteren kun je leren.

•    scheuren zijn afgedicht met rubberbitu-
      men; 
•    rafeling en craquelé van het wegdek geen kans 
      krijgt. 

Wanneer goten en kolken schoon zijn, bermen niet 
te hoog zijn en een overschot aan bermbegroeiing is verwij-
derd, loopt water gemakkelijk van het asfalt af. Scheuren in het 
asfalt worden voorkomen door rubberbitumen toe te passen. 
In nieuw asfalt zijn bitumen elastisch, maar door weersinvloe-
den verouderen deze; ze worden bros. Zolang het asfalt 
elastisch is, beschadigt het wegdek niet bij belasting. Maar bij 
bros asfalt ontstaat bij iedere belasting een scheurtje door 
sterke trekkrachten aan de onderkant, die door de jaren heen 
naar boven doorgroeien. Deze moeten worden afgedicht met 

rubberbitumen. Rafeling betekent dat zand en steenslag 
uit het asfalt verdwijnen; eveneens een gevolg van bros 
geworden bitumen. 

Dit kan worden voorkomen door bij matige tot ernstige 
rafeling een slijtlaag van bitumen en steenslag aan te 
brengen (patchmatic), een verjongingsolie bij lichte 
rafeling, of een combinatie van een slijtlaag met emulsie 
asfaltbeton wanneer het gehele oppervlak rafeling en 
spoorvorming vertoont. 

Craquelé – waarbij talloze scheuren zich met elkaar 
verbinden – kan worden opgelost door het slechte 
wegvak uit te frezen en hier nieuw asfalt aan te brengen.  
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Diverse gemeenten: 
Marum, Achtkarspelen, Tynaarlo, Zuid-

horn en Leeuwarderadeel
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