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25 jaar oude rijksweg a76 nog steeds in goede staat

De in 1985 aangelegde Rijksweg A76 is de corridor 
tussen het Roergebied en Antwerpen. In 1990 is deze 
weg over 4 km overlaagd met doorgaand gewapend 
beton (DGB) met daarop zoab. Na 25 jaar is de beton-
nen constructie nog steeds in een prima staat.
Vóór 1990 zijn er constant problemen aan de as-
faltconstructie op de Rijksweg A76 in Zuid-Limburg. 
Oorzaak: een geologische breuk in de ondergrond die 
dwars over de weg loopt. Door Rijkswaterstaat zijn 
voor de reconstructie in 1990 verschillende oplossin-
gen uitgewerkt. Uiteindelijk is gekozen voor een door-
gaand gewapende betonconstructie (200 mm dik met 
een sterkteklasse van C35/45) met daar boven op een 
toplaag van zoab.

Constructielangsvoeg
Ter plaatse bestaat de weg uit twee rijstroken, een 
kruipstrook en een vluchtstrook met een totale 
breedte van 14,60 m. Door de breedte van de bet-
onverharding (14,60 m) en het destijds beschikbare 
materieel, was het niet mogelijk de betonverharding 
over de volle breedte aan te brengen. Daarom is bij 
het ontwerp een constructielangsvoeg opgenomen tussen de kruipstrook en rechterrijstrook. De twee beton-
banen zijn door middel van koppelstaven met elkaar verbonden en tussen de rijstroken zijn schijnlangsvoegen 
aangebracht. Alle voegen zijn gezaagd en gevuld met een bitumineuze voegvullingsmassa. Omdat gekozen is 
voor een overlaging van doorgaand gewapend beton met een zoab toplaag, werd de gebruikelijke nabehan-
deling met behulp van curing compound vervangen door afdekken van het verse betonoppervlak met plas-
tic folie. Dit gebeurde na het aanbrengen van de bezemtextuur. Op deze wijze werd een optimale hechting 
tussen het betonoppervlak en het zoab gerealiseerd. Ter plaatse van het kruipspoor werd deze hechting, als 
proef, nog extra geoptimaliseerd door het betonoppervlak door middel van licht frezen enigszins op te ruwen.

Gebruiksfase 1990-2012
Tijdens de gebruiksfase is de verkeersintensiteit van vrachtwagens toegenomen met 10 tot 20 procent. In 
piekjaren was dit 50 tot 60 procent. Deze toename gaf geen aanleiding tot een constructieve versterking van 
de betonconstructie. Wel is het zoab tijdens de gebruiksfase drie keer vernieuwd, hoofdzakelijk vanwege rafel-
ing van het asfaltoppervlak. Ondeskundig frezen van het asfaltoppervlak heeft er echter toe geleid, dat het 
betonoppervlak op grote schaal is aangetast en opgeruwd. Dit heeft echter geen nadelige invloed gehad op 
de constructieve eigenschappen, maar bemoeilijkt wel het afstromend wegwater door het zoab. In de winter-
periode 2012-2013 is de geluidreducerende asfalt opnieuw los komen te liggen. Er is toen besloten de gehele 
asfaltlaag van de betonconstructie te verwijderen en de betonverharding tijdelijk door het verkeer direct te 
laten berijden (max. 70 km/u). Omdat in de nabije toekomst een mogelijke doortrekking van de bestaande 
betonverharding zal plaatsvinden, was dit de kans om de betonverharding te inspecteren en de scheurafstan-
den en de scheurwijdten te bepalen. Deze opgave was niet eenvoudig, omdat de asfaltlaag op grove wijze 
door frezen was verwijderd.
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Betonverharding nog jong
Geconcludeerd werd dat het scheurpatroon in de doorgaand gewapend betonverharding zich volledig heeft 
ontwikkeld en er zijn geen vermoeiingsscheuren aangetoond. De gemiddelde scheurafstand varieert van 0,90 
m tot 1,11 m per 100 m en gemiddeld over alle vakken is de scheurafstand 1,00 m. De scheurwijdte blijft ver 
onder de bij nieuw werk gestelde eis van 0,4 mm. Dit betekent dat de wapening niet aangetast kan zijn door 
vocht en dooizouten. Alles duidt op een betonverharding met nog steeds een relatief jong karakter. Met de 
reconstructie in 2013 is gekozen om de oneffenheden door het frezen te corrigeren met een tussenlaag van 
asfalt (30 mm interpave). Nauwkeuriger frezen in het verleden had deze correctie kunnen voorkomen. De con-
clusie is dat de doorgaand gewapende betonverharding nog ver verwijderd is van het einde van haar levens-
duur. De beschermende werking van de kleeflagen, de interpave tussenlaag en het zoab voorkomen eveneens 
een mogelijk risico op aantasting van de wapening zodat de betonnen constructie nog jaren mee kan.
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