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BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van
Cementbeton Wegenbouwers en het Cement&BetonCentrum. BetonInfra

omvat de gelijknamige periodiek en de website: www.betoninfra.nl. 

Met ingang van deze uitgave zijn de vormge-
ving en de redactionele formule van BetonInfra 
aangepast. De artikelen zullen bondige infor-
matie geven over de toepassing van beton in 
het vakgebied infrabouw, met de nadruk op 
ter plaatse gestorte betonverhardingen. Foto’s 
en illustraties verduidelijken de artikelen.
Achtergronden en nadere informatie vindt u 
op de website: www.betoninfra.nl 

Nieuw secretariaat VCW 
Met ingang van 1 januari 2009 heeft VCW 
een nieuw secretariaat. Mr. Paul Uilenbroek is 
de nieuwe secretaris. Zijn bedrijf:
Uilenbroek P&S, postbus 1, 3755 ZG Eemnes.
Telefoon: 06 533 73 423.
Email: info@betoninfra.nl

Tijdens de gelijknamige ochtendbijeenkomst
op 16 januari 2009 in Ahoy Rotterdam, geor-
ganiseerd door CROW en het Cement&Beton-
Centrum, is aandacht besteed aan betontoe-
passingen in de bebouwde omgeving.

In deze uitgave aandacht voor projecten in 
Eindhoven en Nieuwegein.
Verder een artikel over vezelbeton toegepast 
bij de aanleg van een verzorgingsplaats langs 
de A73.

Eén van de invalswegen naar de stad in de 
directe omgeving van het Evoluon, eindigt in 
een rotonde. De reconstructiewerken aan de 
A2 hebben kataliserend gewerkt om deze ro-
tonde aan te pakken. Hendrik Jan Vennix van 
de gemeente Eindhoven heeft op het congres 
bijzonderheden over dit werk gegeven: aanlei-
ding, uitgangspunten en vormgeving. Eric van 
Avendonk (technische commissie VCW) heeft 
de uitvoering toegelicht.

De Tilburgseweg is een belangrijke invalsweg. 
De voorrangssituatie op de rotonde voldeed 
niet aan de richtlijn Duurzaam Veilig. In de 
periode 1999 – 2003 gebeurden er 272 onge-
vallen. Veel te veel vond men. De oude voor-
rangssituatie moest worden omgedraaid: niet 
langer heeft het aankomende verkeer voorrang, 
maar het verkeer op de rotonde. Dit is in over-
eenstemming met de huidige richtlijnen.
VERVOLG OP PAGINA 2 >>> 
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De doorstroming mocht niet verslechteren en 
de naastgelegen ventweg moest behouden 
blijven voor de aanliggende bedrijven.
Verder moest de rotondevorm als beeldbepa-
lend element behouden blijven, terwijl het ver-
keer gedwongen moest worden langzamer te 
rijden. Dit laatste is gedaan door de aansluitin-
gen haakser te maken. Verder is gekozen voor 
een turborotonde met zoals dat heet fysieke 
rijbaanscheiding, ofwel hogere delen 

in het wegdek. De aan- en afvoerwegen zijn 
verbreed om het rijden in twee banen mogelijk 
te maken. Belangrijk was het aanpassen van 
de verlichting. Gekozen is bovendien voor LED-
verlichting als geleiding.
Omdat er 20.000 motorvoertuigen per etmaal 
over deze rotonde rijden, dus een hoge 
intensiteit, was weinig onderhoud een must. 
Onderhoud veroorzaakt immers verkeersover-
last. Veel versporend verkeer leidt bij andere 

verhardingen nogal eens tot schade. Vandaar 
dat om deze beide redenen de keus op beton 
is gevallen. De uitvoering had plaats tussen 
augustus en december 2008. Opvallend was 
dat tijdens de reconstructie noord-zuid gezien 
het verkeer in twee richtingen hetzij aan de 
oostzijde over de rotonde reed, hetzij aan de 
westzijde. Zodoende kon de rotonde in twee 
delen uit het verkeer worden gehaald voor een 
veilige ombouw.

Binnen de afdeling Stadsbeheer van de 
gemeente Nieuwegein is de kennismaking met 
beton sinds enkele jaren goed bevallen. Het is 
begonnen met beton voor verkeersgeleiders. 
Het reinigen van bestrate geleiders (weg-
halen onkruid) was veel werk en gevaarlijk 
bovendien. De grondgesteldheid ter plaatse is 
veenachtig en inklinken is een probleem. Ter 
plaatse gestorte verkeersgeleiders met een 
dicht oppervlak, soms in printbeton, voldoen 
goed. Bij trappen in het straatverkeer kwamen 
nogal eens verzakkingen voor. Toen is gekozen 
voor prefab betontrappen en dat werkt goed. 
De heer Farlie Moenné, senior beheertechnisch 
medewerker, zegt ‘als je ernst maakt met 
duurzaam bouwen ligt de keuze voor beton 

voor de hand’.  Vanwege achterstallig onder-
houd aan paden in de verschillende stadspar-
ken, is een padenplan opgesteld.
In een periode van 5 jaar wil men de paden 
zodanig verbeteren dat er lange tijd geen on-
derhoud nodig is. Drie soorten paden worden 
onderscheiden:
fi etspaden; wandelpaden; hondenuitlaat paden.

Om met de laatste te beginnen, dat worden 
halfverhardingen. De wandelpaden worden in 
asfalt uitgevoerd en de fi etspaden in beton. Be-
langrijke argumenten voor beton: geen opdruk-
ken door boomwortels, geen last van geulen in 
het wegdek door mollengangen en een goede 
zichtbaarheid. De betonnen fi etspaden worden 

3 m breed, geschikt voor tweezijdig fi etsver-
keer. Bovendien zijn deze fi etspaden minder 
gevoelig voor onderhoudsvoertuigen voor 
bermen en plantsoenen die vaak de randen 
beschadigen. 

BRU
Dat is de afkorting voor Bestuur Regio Utrecht, 
een samenwerkingsverband van 10 gemeen-
ten met als hoofddoel het openbaar vervoer te 
bevorderen en goede verbindingen te maken 
tussen de gemeenten. Duurzaam bouwen staat 
hoog in het vaandel, vandaar dat de extra aan-
legkosten voor beton ten opzichte van asfalt, 
voor 70% door de BRU worden gedragen. De 
heer Moenné: “die 30% is het probleem niet.”
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OMOP
De aanbesteding van de paden gebeurt via een 
overeenkomst met open posten (OMOP). Loop-
tijd 4 jaar met een ijkpunt na 2 jaar. Er is dus 
een vaste contractant, er is één bestek met 
deelopdrachten. Waar specifi eke kennis bij de 
gemeente ontbreekt, wordt externe begeleiding 
ingeschakeld.
Wijnand van der Velden, beheertechnisch 
medewerker, is nauw betrokken bij de verschil-
lende bouwprojecten. “Met kennis van zaken 
en ambitie om het beschikbare geld zo goed 
mogelijk te besteden, komt er meer en meer 
beton in Nieuwegein. Bijvoorbeeld ook voor 
bushaltes, hellingbanen en ondertunnelingen 
van wegen.”

Langs het nieuwe gedeelte van de A73 ter 
hoogte van Roermond zijn vier proefvakken 
aangelegd, bestaande uit een betonverhar-
ding waaraan vezels zijn toegevoegd. De 
nieuwe A73 zelf is over een groot gedeelte 
gemaakt in doorgaand-gewapend beton met 
een ZOAB toplaag. De proefvakken bevinden 
zich op een verzorgingsplaats. In het Design 
& Construct contract stond dat de verhardin-
gen in doorgaand-gewapend beton moesten 
worden uitgevoerd, maar tevens vloeistofdicht 
dienden te zijn. Eigenlijk is dit tegenstrijdig, 
omdat doorgaand-gewapend beton altijd 
zeer dunne haarscheurtjes vertoont. In 
samenspraak tussen Rijkswaterstaat, BAM 
(aannemer) en Wegbouwkundig bureau Van 
den Boom is de volgende oplossing bedacht: 
ongewapend beton, versterkt met vezels. 
Gekozen is een vezelmix bestaande uit twee 
soorten staalvezels, getordeerd en gefreesd, 
aangevuld met polypropyleenvezels.

De staalvezels hebben een constructieve 
functie, de kunststofvezels fungeren met 
name in de plastische fase als krimpbeheer-
sers. Het beton B45, is aangelegd met een 
slipformpaver. In het kader van duurzaam 
bouwen heeft Rijkswaterstaat Limburg voor 
deze constructie gekozen. Wilfred Nijssen van 
deze dienst heeft hiervoor in de ontwerpfase 
het nodige werk verricht. De vier proefvak-
ken zijn 84 m lang en 12 m breed. Bij drie 
proefvakken is in het midden van de lengte 
een krimpvoeg aangebracht die de plaat van 
84 m in twee gelijke delen verdeelt. 
Uiteraard is het de bedoeling dat in de beton-
platen geen scheurvorming optreedt. Om dat 
te weten te komen moet je na verloop van tijd 
controles uitvoeren. De aanleg had eind 2007 
plaats en er zijn controles uitgevoerd in juni 
en december 2008. De resultaten zijn goed: 
de verhardingen zijn scheurvrij en voldoen 
aan de gestelde eis: vloeistofdicht.
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Agenda
• 26 maart 2009
Orpheus Apeldoorn, CROW XL
Congres: Integrale bereikbaarheid www.crow.nl/xl

• 13 en 14 mei 2009
Amsterdam, 2nd European Airport Pavement 
Workshop, CROW

• 18 juni 2009 
Ede, Verkeerskundige Werkdag, CROW

Foto’s
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pagina 2: Marcel Willems
pagina 3: Pieter Spits
pagina 4: Jörgen Caris / Trouw (boven)
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In Meppen (in Duitsland net over de grens bij 
Emmen) wordt momenteel het “Funpark Mep-
pen” gebouwd, een pretpark waar de nadruk 
op snelheid en racen ligt. Een onderdeel 
hiervan is een racecircuit, waaromheen een 
betonnen wand van ca 1000 m lengte ligt. 
De wand is 1,55 m hoog en staat nagenoeg 
recht (88°). De wand is in zijn geheel met een 
slipvormpaver gemaakt. De bovenkant van de 
wand is 0,25 m breed en de onderkant 0,60 
m. Tijdens het productieproces zijn er vier sta-
len draadstengen meetrokken. Omdat de wand 
nagenoeg recht staat en machinaal getrokken 
wordt, is een vrij droog en stabiel betonmeng-
sel vereist met voldoende ‘groene sterkte’ om 
goed te blijven staan. 

De Zeester in Noordwijk is een dagopvang 
voor verstandelijk gehandicapten. Het is een 
van de behuizingen van ‘s Heeren Loo, een 
landelijke organisatie, gevestigd in Amersfoort, 
met tal van vestigingen verspreid over het 
hele land, waar mensen met een verstandelijke 
beperking worden opgevangen cq. gehuisve st. 
In Noordwijk is de locatie Willem van den Berg 
sterk in ontwikkeling. Een van de projecten is de 
Zeester. De architect heeft ingespeeld
op de ligging van het complex dat
grenst aan de duinen. In het licht
glooiende terrein is verder een betonnen 
geplooid landschap opgenomen, om de ligging 
aan de kust met z’n duinen, te benadrukken. 
Het roept een bijzondere sfeer op. Op basis 
van een standaard vierkant zijn verschillende 
vormen samengesteld: enkelvoudige verhoging 
als een soort bult, een muurtje, een vierkant, 
een L-vormig element en een kruisvorm. Het 
geheel is uitgevoerd in geprefabriceerd beton. 
Met behulp van enkele basiselementen konden 
de verschillende vormen worden gemaakt.
Ontwerper: Peter Graatsma.
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Geplooid landschap
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