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stroken in totaal 22,5 m. De totale lengte van het com-
plex is circa 1100 m.

Het verkeer moest doorgaan
Dat was de eis van de Rijkswaterstaat tijdens het ver-
vangen van de betonverharding. De breedte was
eigenlijk te gering om één rijbaan af te sluiten en het
verkeer in twee richtingen over de andere baan te lei-
den. Maar de aannemer kwam een uiterst smalle mid-
denbermbeveiliging (barrier) op het spoor, een zoge-
naamde miniguard, die de beoogde wegversmalling
toch mogelijk maakte.
Daarmee werd ook een aanzienlijke tijdwinst
behaald; in plaats van de beoogde 12 maanden waren
er slecht zes nodig om de betonverharding te vervan-
gen. Deze keuze vormde bij de gunning van het werk
de doorslag. Het werd de economisch meest voorde-
lige inschrijving die gehonoreerd werd (EMVI).

Baan voor baan
Het slopen van de oude verharding verliep voorspoe-
dig. De eis om een betonnen rijdek terug te krijgen
stelde voorwaarden aan het ontwerp. Het gewicht
van de nieuwe verharding mocht niet groter zijn dan
dat van het oude dek dus moest de betonverharding
dezelfde hoogte houden. En de uitzetvoegen boven

28
| juni 2008 |  

vervolg op pagina 3

Het is al 35 jaar geleden dat de weg over het grote
spuisluizencomplex in het Haringvliet in gebruik werd
genomen. Tegenwoordig heet deze weg de
Dammenroute, want deze N57 is de verbinding tussen
Rozenburg en het eiland Walcheren. Het is een druk
bereden weg, vooral tijdens vakantieperioden.
Aan het gedeelte van de N57 tussen Brielle en
Stellendam is het afgelopen jaar groot onderhoud ver-
richt. Onderdeel daarvan was het vervangen van de
betonverharding op het sluizencomplex. Met name moes-
ten de stalen voegprofielen worden vervangen.
Opnieuw  is beton gebruikt. Over de wijze waarop dat is
gedaan binnen het Design & Construct contract praten
we met Sander Lindemans van Ballast Nedam.

De oude verharding bestond uit grote gewapend-beton-
platen met een lengte van 20 m. Drie van die platen
vormden de afstand tussen twee pijlers. Boven het mid-
den van de pijlers waren stalen dilatatievoegen aange-
bracht die verankerd waren aan de platen omdat er
geen constructieve koppeling tussen de overspanning
van de sluizen (voor de kenners de Nablaliggers) en de
betonverharding van de rijbaan mocht bestaan. Een rub-
beroid tussenlaag zorgde daarvoor. De wegindeling was
twee maal 2 rijstroken van 7 m en aan de landzijde een
fietspad van 4,5 m. Inclusief tussenliggende scheidings-
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Overzicht van het werk waarbij  de westeli jke baan al  gereed
is en er gewerkt wordt aan de oosteli jke baan. Daarnaast het
fietspad. De onderbrekingen ter plaatse van de
constructievoegen zi jn te zien

Fo t o : A e ro  L i n  P h o t o, G o e s
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ten worden onderbroken vanwege de overvloedige regenval.
Niettemin zijn de gestelde doelen gehaald. Sander Lindemans: ‘die cri-
teria waren: een snelle ingebruikneming, de N57 mocht maximaal 
5 weekenden worden afgesloten, maar die afsluitingen zijn helemaal
niet nodig geweest. En de derde was dat gedurende 100 nachten
mocht worden doorgewerkt. Maar er waren er slechts 60 nodig.’
Tot slot recapituleert hij: ‘op 8 februari 2007 werd het werk gegund,
1 mei startte het werk op de sluizen en 1 mei jl. is het werk opgeleverd.
Gedacht werd dat het betonwerk op de sluizen de bottle neck zou
vormen, maar dat was op 31 oktober 2007 al geklaard’.

het midden van de pijlers moesten gehandhaafd blijven. Bij de afwe-
ging in de ontwerpfase tussen ongewapend en gewapend beton, is
voor het eerste gekozen. Aanvankelijk werd naar een traditionele
handmatige oplossing gezocht om de betonverharding aan te bren-
gen. Maar al gauw bleek dat een slipformpaver een betere keuze was,
ondanks dat de extra ruimte voor de rupsen van de machine zeer krap
bemeten was. Om die reden zijn na de aanleg van de hoofdrijbaan
smalle naastgelegen stroken aangelegd waarmee werkruimte werd
gecreëerd. Voor de verankering van de dilatatievoegen van het rijdek
boven de Nablaliggers, werden onderbrekingen van zo’n 6 m in de
hoofdrijbaan boven de pijlers gemaakt. Naderhand werden de voeg-
constructies plus de verankering in de resterende delen apart gestort.

Sander Lindemans herinnert zich de zomer van 2007 nog heel goed,
want juist in die periode werd de betonverharding aangelegd, maar
het was bepaald geen zomerweer. Regelmatig moest het betonstor-

In het najaar van 2006 is Rijkswaterstaat Noord-Brabant gestart met
de vernieuwing van de Randweg om Eindhoven, onderdeel van de A2,
van twee naar vier rijbanen. Hierbij wordt een systeem van parallel-
wegen aangelegd voor verkeer met een lokale bestemming en hoofd-
rijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt
in Eindhoven of omgeving.
Daarnaast worden de bestaande knooppunten Batadorp, de Hogt en
Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat van al dit werk dat
er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt die weer decennia-
lang een vlotte en veilige verkeersdoorstroming mogelijk maakt.

B e t o n w e g  vo o r  z wa a r
ve r ke e r  b i j  E i n d h o ve n

L i n ks  o p  d e  fo t o  i s  d e
b e t o nw e g  t e  z i e n  m e t
b ove n  d e  b o s s c h a g e  h e t
g ro n d d e p o t . Re c ht s  d e
b e s t a a n d e  we g  e n
e r t u s s e n  h e t g ro n d w e r k
vo o r  d e  u i t b re i d i n g  va n
d e  A 2 .
Fo t o : R i j kswat e r s t a at

In verband met de vernieuwing van de randweg Eindhoven moest de
gemeentelijke weg ‘Nieuwe Achtste Heide’ door de Rijkswaterstaat
worden verlegd. Naast deze weg is door de gemeente Eindhoven een
nieuw gronddepot aangelegd. In verband met de vele zware vracht-
wagens die hiervoor van deze weg gebruikmaken, is de circa 500 m
lange en 7,50 m brede weg uitgevoerd in ongewapend gebezemd
beton, in plaats van de geplande asfaltverharding. De meerkosten in
aanleg voor deze zwaardere uitvoering komen voor rekening van de
gemeente Eindhoven. Maar daar staat een onderhoudsvrij gebruik
tegenover.
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Agenda:
20 november 2008

Betondag, Doelen Rotterdam,
inl. Betonvereniging

13 t.m. 16 januari 2009
Infratech AHOY Rotterdam
Inl. CROW.
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Ook dit is Beton
‘Wooden heart’
Wie zich de muziek van Elvis Presley herinnert, weet
dat hij in zijn beginjaren een liedje gezongen heeft
met de titel Wooden Heart.
In Maassluis kan daar een variant op worden
gemaakt sinds het plein voor ‘Het Startpunt’ aan de
Van Goghlaan is belegd met een twaalftal betonnen
‘hartjes’. Het zijn uitvergrotingen van de snoepgoed
hartjes, ook deze zijn voorzien van tekstjes aan de
bovenkant, zoals ‘hallo’.
Het plein voor de multifunctionele accommodatie is
belegd met grijze betontegels en daarop zijn de
gekleurde betonnen hartjes (2 x 2 m) geplaatst. Ze

B e t o n i n f ra  Te c h n i e k
Deze uitgave van Betoninfra (nr. 28) gaat vergezeld
van een speciale editie onder de vlag van Techniek.
In deze uitgave worden (technische) vooroordelen
over het aanleggen van betonverhardingen ontze-
nuwd. Behandeld worden de uitvoeringswijzen
ongewapend beton en doorgaand-gewapend, wat
zijn krimpvoegen en uitzetvoegen? Hoe verloopt
de aanleg met machines en hoe wordt een beton-

Weg van Beton – Betoniek 14 /13
Het vakblad Betoniek heeft de apriluitgave gewijd aan betontechnologische aspecten van de betonwegenbouw.
Meer informatie vindt u bij www.betoniek.nl

verharding in handwerk aangelegd. Tot slot estheti-
sche aspecten zoals kleur en printmotieven in het
beton.
Kortom, we rekenen af met de nog altijd bestaande
onbekendheden.
De uitgave Techniek is als pdf te downloaden op
www.betoninfra.nl. Extra exemplaren zijn per 
e-mail aan te vragen bij info@cementenbeton.nl

functioneren als zitelementen voor de ouders die
wachten als ze hun kinderen komen ophalen of als
speelobjecten voor de kinderen zelf. De meeste hartjes
staan bij de ingang. De betonnen hartjes zijn gemaakt
door Betonfabriek De Hamer die zelf als slogan
draagt: ‘hart voor beton’.

Het ontwerp is van Karin Colen uit Den Dungen die
haar keuze voor dit kunstwerk als volgt toelicht: de har-
tjes doelen op liefde en zorg voor de kinderen. Ze heb-
ben praktisch gezien een goede zithoogte, maar ook als
spelobjecten doen ze het prima als de kinderen van
eiland naar eiland springen. Het Wooden heart van Elvis
en de hartjes van Karin Colen liggen niet ver uit elkaar.

Fo t o ’s : Ka r i n  Co l e n


