
De keuze van het duurzame constructie-
materiaal beton als verharding, vormt het
hoofdonderwerp van deze uitgave van
BetonInfra.
Dat geldt voor de stedelijke weg in Apeldoorn, 
de beide rotondes aan weerszijden
van de A58 in Eindhoven en het
fi etspadenplan in Haaren.
Steeds kwam de wens tot uiting te komen
tot een blijvend goede, onderhoudsvrije 
oplossing.

Hoe noem je twee rotondes die aan
weerszijden boven een autosnelweg zijn 
gelegen met een korte verbindingsweg 
daartussen?
De term kluifrotonde was snel gevonden.
Offi cieel, zo zegt Ron van der Aa van de
Rijkswaterstaat, maakt deze kluifrotonde deel 
uit van het project knooppunt A50 / A58, 
inclusief aansluiting Ekkersrijt.
Dit werk is op zijn beurt onderdeel van het 
grote project Ombouw Randweg Eindhoven.

Aan de noordkant van Eindhoven komen de 
A2 en de A58 bij elkaar met de knooppunten 
Batadorp en Ekkersweijer. Iets oostelijker is 
er de aansluiting van de A58 met de A50, de 
autosnelweg Eindhoven – Oss. Tussen Ekkers-
weijer en Ekkersrijt zijn aan beide zijden van 
de A58 nieuwe op- en afritten gemaakt die het 
verkeer omhoogvoeren en aansluiting geven op 
het industrieterrein wat bij velen vooral bekend 
is door de IKEA-vestiging. 
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Het aantal bedrijven daar neemt snel toe en 
er moest, om het groeiende (vracht)verkeer te 
verwerken, een goed functionerende oplos-
sing worden gevonden. Het zijn twee rotondes 
geworden met ertussen een korte verbindings-
weg boven de autosnelweg. 
            ‘Met het oog op duurzaam  
             bouwen en in de toekomst  
              zeker te zijn van een
                  onderhoudsvrije constructie zijn’, 
aldus Ron van der Aa, ‘de beide turborotondes 
uitgevoerd in doorgaand-gewapend beton.
De betonconstructie boven de autosnelweg 
heeft een asfalt toplaag’.

Al doet het ontwerp van een betonnen rotonde 
anders vermoeden, hier had men te maken 
met een ingewikkelde constructie waarvoor 
de Rijkswaterstaat zelf het ontwerp heeft 
gemaakt. Dit hing mede samen met de 
overrijdbare stroken die extra breed werden 

gemaakt om grote transporten vanaf de 
betonfabriek BetonSon voldoende manoeu-
vreerruimte te geven. De betonverhardingen 
van de rotondes zijn doorgaand gewapend, 
waarbij de wapening volledig rond is gelegd. 
Vanwege het vele verkeer is de constructie van 
de rotonde ontworpen als een dubbelstrooks 
rotonde. Omdat op deze rotondes geluid geen 
rol speelt vanwege de lage verkeerssnelheden, 
is volstaan met een bezemstreek in het verse 
beton voor de vereiste stroefheid.

Hoewel er weinig ruimte was en er veel
wisselende breedtes van de verharding waren, 
is men er toch in geslaagd de rotondes 
machinaal uit te voeren met een rolling 
fi nisher. Sinds eind maart 2009 is de rotonde 
in gebruik. 

Meer technische informatie is te vinden op 
www.betoninfra.nl
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Fietspaden-
plan
te Haaren

In het Noord-Brabantse Haaren wordt in de 
periode november 2008 – november 2009 

een fi etspadenplan uitgevoerd.
Kenmerkend is dat het een

vervanging betreft van
tegelverhardingen

door gesloten
betonver-

hardingen.

Opdrachtgever is de gemeente Haaren, al ligt 
een gedeelte van het project op grondgebied 
van de gemeente Vught. Het project komt 
mede tot stand door een subsidie van de 
Provincie Noord-Brabant.
Op het bouwbord van dit werk waarop de be-
trokken partijen staan vermeld, is tevens een 
wegenkaart afgebeeld met de verschillende 
fi etspaden. In de gemeente Haaren worden de 
vrijliggende getegelde fi etspaden die aan een 
onderhoudsbeurt toe zijn, vervangen 
door gesloten betonverhardingen. Het betreft 
verschillende projecten met in totaal een 
lengte van circa 22 km. De meeste fi etspaden 



De gemeente Apeldoorn gaat één van de 
belangrijkste toegangswegen naar de stad 
verbreden en voorzien van een duurzame 
betonverharding met een geluidreducerend 
oppervlak. Daarmee kiest de gemeente voor 
een onderhoudsarme weg met een lange 
levensduur.
De Oost Veluweweg in Apeldoorn Noord is de 
aftakking van de A50. Door uitbreiding van het 
nabijgelegen bedrijventerrein én de realisatie 
van de nieuwe woonwijk Zuidbroek, zal het 
verkeer sterk toenemen. De laatste jaren is 
er een dagelijkse fi le, ’s morgens richting 
Apeldoorn en ’s avonds richting A50. Om die 
stagnaties blijvend op te lossen wordt in de 
eerste helft van dit jaar een groot deel van de 
Oost Veluweweg verbreed van 2 x 1 naar 2 x 
2 rijstroken. In eerste instantie het wegvak tus-
sen de A50 en het kruispunt met de Laan van 
de Dierenriem. In een later stadium volgt de 
aansluiting op het bedrijventerrein Apeldoorn 
Noord. Wethouder Rob T. Metz van Mobiliteit 
en Wegen over dit project:
‘De bereikbaarheid van Apeldoorn is cruciaal 
voor de leefbaarheid van de plaats en voor de 
werkgelegenheid. Gelegen tegen een kruispunt 
van autosnelwegen, dient het inkomende
verkeer dat direct van de snelweg Apedoorn 
inrijdt, vlot zijn bestemming te kunnen 
bereiken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het 
uitgaande verkeer. Stremmingen door periodiek
onderhoud moeten zoveel mogelijk worden
vermeden. Vandaar de keuze voor een vooruit-
strevende en duurzame oplossing van de Oost 

Veluweweg. Om de hinder voor het doorgaan-
de verkeer tijdens de uitvoering te beperken, 
wordt in eerste instantie naast de huidige weg 
een nieuwe tweestrooks betonweg aangelegd 
met een lengte van circa 1300 m tussen de 
A50 tot ruim 200 m voorbij de Laan van de 
Dierenriem. Vervolgens kan het verkeer over dit 
nieuwe wegvak worden omgeleid, om de 
bestaande asfaltweg in de periode mei t.m. juli 
2009 op te kunnen breken en te vervangen

door de nieuwe betonverharding. Daarna 
beschikt elke rijrichting over twee rijstroken.

                               Keuze voor beton
‘Ondanks het feit dat de aanlegkosten voor 
een betonweg in dit geval hoger waren dan die 
van een asfaltweg, heeft de gemeente gekozen 
voor een betonweg’, stelt Sander Lubberhui-
zen, projectleider van de gemeente Apeldoorn 
vast. ‘De reden is dat deze oplossing sterk en 
duurzaam is, dat wil zeggen een onderhouds-
arme weg met een zeer lange levensduur’.
Aldus rekent de gemeente af met “regelmatig” 
onderhoud, wat de doorstroming ten goede 
komt, de bedrijfszekerheid voor de aangren-
zende bedrijven verhoogt en de leefbaarheid 
voor de aanwonenden vergroot. 

liggen aan weerszijden van de wegen. Alleen 
het fi etspad bij de Loonsebaan wordt in twee 
richtingen bereden. De standaardbreedte is in 
alle gevallen 2,10 m. De dikte van de verhar-
dingen bedraagt 16 cm en 20 tot 25 cm ter 
plaatse van inritten. Over de keuze voor deze 
uitvoering / constructie merkt Jaco van Rijs-
bergen van Royal Haskoning die de uitvoering 
begeleidt namens de gemeente Haaren het 
volgende op: in de afweging tussen tegels 
enerzijds en asfalt of beton anderzijds, bleken 
de laatste twee elkaar in kosten niet veel te 
ontlopen. Vooral  in verband met de aanwe-
zigheid van bomen en de kans op wortelop-

druk, is voor beton gekozen. Daarnaast is 
voor de onder het beton aanwezige nutslei-
dingen een risicoafweging gemaakt voor ca-
lamiteiten. Met zowel het waterleiding- als het 
elektriciteitsbedrijf en KPN is overeengekomen 
dat ingeval van een calamiteit binnen zeer 
korte tijd een strook beton wordt uitgezaagd, 
de storing kan worden verholpen en het 
fi etspad tijdelijk wordt dichtgestraat. Nadien 
brengt de gemeente opnieuw beton aan. Wat 
de gasleidingen betreft is wettelijk bepaald dat 
die niet onder een gesloten verharding mogen 
liggen. Hier zullen de betontegels worden 
vervangen door grotere betonplaten.

Aannemer Roos heeft een onderhoudsver-
plichting op de verharding van 15 jaar en er is 
met een levensduur gerekend van 50 jaar! De 
uitvoering gebeurt machinaal met een kleine 
slipformpaver. Deze heeft als laatste werkfase 
tussen het afrijen en het aanbrengen van de 
bezemstreek voor de gewenste stroefheid, 
nog een aparte machinale bewerking die te 
vergelijken is met een vlindermachine. Deze 
koppeling aan de slipformpaver is nieuw in 
Nederland.
Toegepast is ongewapend grindbeton, 
sterkteklasse C32/35, milieuklasse XF4. De 
gezaagde krimpvoegen liggen om de 4 m.
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Sander Lubberhuizen geeft uitleg tijdens de offi ciële start van het project op 30 maart jl.



In de vorige uitgave bij het artikel over
de fi etspaden in Nieuwegein was het de 
bedoeling de beide bij het project betrokken 
medewerkers van de gemeente in beeld te 
brengen. Dat liep verkeerd, in plaats van de 
foto van beide heren verscheen een detail uit 
de foto waarop het fi etspad staat afgebeeld. 
Thans in beeld de heren Wijnand van der
Velden en Farlie Moenné van de dienst Stads-
beheer gemeente Nieuwegein. Met excuses 
van de redactie voor de gemaakte fout.

Agenda
• 18 juni 2009
Verkeerskundige werkdag, info: www.crow.nl

• 17 en 18 september 2009
Betonstrassentagung, Würzburg, Duitsland
info: www.fgsv.de

• 22 - 25 september 2009 
21e Belgische Wegencongres, Gent, België,
www.wegencongres.be

Foto’s
pagina 1: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
pagina 4: Gert Westerink / De Veluwe
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• Uitgevers:
Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers 
(VCW) en het Cement&BetonCentrum
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P   Postbus 1, 3755 ZG  Eemnes
T   06 53 37 34 23
E   info@betoninfra.nl
I   www.betoninfra.nl
• Cement&BetonCentrum:
Postbus 3532, 5203 DM ’s-Hertogenbosch
www.cementenbeton.nl
• Redactie:
Ir. R.W. Faasen (hoofdredacteur),
ing. A.A.M.M. de Graaf,
ing. S.B. van Hartskamp, ing. W.A. Kramer,
ing. Th.J.M. Pennings, ing. J.L.J. Thomassen,
P.L. Spits (eindredacteur), email: pspits@home.nl
• Ontwerp en vormgeving:
Henk Schuurmans, www.adgatlantis.nl
• Realisatie: 
Twin Media, Culemborg
 • Abonneren:
zie www.betoninfra.nl

Het inzicht dat de traditionele bouwpraktijk zal 
moeten veranderen om het milieu te ontzien, 
groeit. Daarbij is ‘duurzaamheid’ het sleutel-
woord. Aan de materialen en hun productie 
worden steeds strengere duurzaamheidseisen 
gesteld. Dit vraagt om innovaties, om ‘out of 
the box’ denken, ook in de betonsector.
Growcrete is een interactief, CO2-absorberend 
beton. De foto is een romantisch referentie-
beeld van een begroeide muur. Toepasbaar als 
geluidsscherm?
Uit de huidige experimenten blijkt dat een zeer 
open beton met een lage pH-waarde cruciaal 
is voor een succesvolle plantengroei. In deze 
open structuur plus een vochtvasthoudende 
aardevulling, blijken zaden onverwacht snel te 
ontkiemen en door de betonstructuur te kun-
nen uitlopen.
Het onderzoek wordt gedaan bij de TU Delft, 
Civiele Techniek, promotieonderzoek van ir. 
Marc Ottelé. Meer informatie is te vinden in het 
vakblad Cement 3 van 2009,
zie www.cementonline.nl.
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