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Realisme bepaalt succes van vezelversterkt beton

Een mooie strakke betonverharding met minder 
voegen. Het resultaat van de busbaan en het bus-
station van de nieuwe HOV-lijn aan de Udenseweg 
in Veghel mag er zijn. Alle betonverhardingen zijn 
uitgevoerd met vezelversterkt beton: een relatief 
nieuwe toepassing die extra aandacht verdient in de 
ontwerpfase.

Een busbaan in vezelversterkt beton heeft een 
mooie uitstraling doordat er met grotere betonvlak-
ken, en dus minder voegen, gewerkt kan worden. 
Ook kan de uitvoering sneller gebeuren doordat de 
werkzaamheden aan de wapening komen te verval-
len. Voor de gemeente Veghel was dat de reden om 
voor deze uitvoering te kiezen bij het HOV-project aan 
de Udenseweg. Aannemer Heijmans is ook zeer te 
spreken over het eindresultaat. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat er in de voorbereidingsfase met een 
realistisch voegpatroon is gerekend. ‘Dat is niet altijd 
het geval’, weet Freek Vissers, uitvoerder bij  
Heijmans. ‘Sommige leveranciers van vezels gaan 
uit van een groter voegpatroon dan in de praktijk 
wenselijk is.’ Wanneer dat advies in het bestek 
belandt, en de aannemer het op die manier uitvoert, 
bestaat er kans op ongewenste scheurvorming. R 
ealisme bij het toepassen van vezelversterkt beton is 
gewenst, stelt Vissers.

Hoeveel dwarsvoegen?
Hoeveel dwarsvoegen - en bij grotere breedtes langsvoegen - nodig zijn, is onder andere afhankelijk van het 
ontwerp, mengselsamenstelling (cementkeuze), wijze van aanbrengen (handmatig of machinaal), de temper-
atuur tijdens het storten en het jaargetijde (omgevingscondities). Bij storten tijdens warme dagen in voorjaar 
of zomer bestaat de kans dat de uithardingskrimp samenvalt met de temperatuurskrimp die optreedt tijdens 
de relatief koude nacht. Dit heeft extra grote krimp tot gevolg. Het kan resulteren in ongewenste scheurvorm-
ing indien de h.o.h. afstand van de dwarsvoegen te groot is. Meer voegen zijn dan nodig. De meest ideale 
omstandigheden voor het storten van vezelversterkt beton met grotere voegafstanden zijn in de herfst, winter 
en voorjaar wanneer de dag- en nachttemperatuur niet veel verschillen. Een aannemer legt vezelversterkt 
beton het liefst machinaal aan. Dit beton is namelijk stugger waardoor het handmatig moeilijker te verwerken 
is. Bij standaard handwerk wordt de betonmortel geleverd met consistentieklasse 2. Voor vezelversterkt 
beton wordt consistentieklasse 3 aangehouden zodat het beton plastischer is. Zelfs in deze hogere klasse blijft 
het beton stugger. Aangezien vezelversterkt beton vaak wordt toegepast bij kleinere werken met variabele 
breedtes, kan het meestal niet machinaal aangelegd worden, of is het kostentechnisch niet rendabel. Bij het 
handmatig aanleggen vraagt het beton meer aandacht als het gaat om de vlakheidseisen.
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Langsvoeg noodzakelijk
De werkzaamheden aan het HOV-project aan de 
Udenseweg in Veghel betreft twee locaties. Er is een 
busbaan van 150 m lengte aangelegd, aan weers-
zijde van een bushalte, én er is een rondgaande 
busbaan aangelegd van 160 m rondom een nieuw 
gebouwd busstation. Deze rondgaande busbaan is 
6,5 tot 8,0 m breed. Er is een langsvoeg gemaakt 
en om de 10 m zijn er dwarsvoegen aangebracht. 
De betonverhardingen aan weerszijden van de 
langsvoeg zijn met koppelstaven gekoppeld. De 
dwarsvoegen zijn verdeuveld. Vissers geeft aan dat 
de langsvoeg is gemaakt om te kunnen voldoen aan 
de vlakheidseisen. Bij een brede verharding, breder 
dan circa 6 m die handmatig wordt aangelegd, is 
een langsvoeg aan te raden. Op de andere locatie heeft de busbaan een wisselende breedte van 0 tot 6,5 m 
(bij de aansluiting op de Udenseweg). De dwarsvoegen variëren hier: om de 8,80 m waar de busbaan 2,50 
m breed is, en om de 10 m waar de busbaan 3,50 m breed is. Ook deze busbaan is verdeuveld. In het gehele 
project is gewerkt met een betondikte van de busbaan van 200 mm. De verharding ligt op een ondergrond 
van zand (300 mm) met daarboven betongranulaat (250 mm).

Lees ook: Nieuwe buslus in de Uithof
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