
Vanaf nu digitaal
Nr. 48 is de laatste geprinte versie 
van BetonInfra. Vanaf medio 2013 
zal BetonInfra uitsluitend als digitale 
nieuwsbrief verschijnen. Om deze 
informatie te kunnen blijven ontvangen, 
dient u zich aan te melden voor de 
nieuwsbrief op de vernieuwde website 
van BetonInfra. U bent dan verzekerd van 
ontvangst van de nieuwsbrief, die vier 
keer per jaar zal verschijnen. Behalve de 
BetonInfra nieuwsbrief is ook een FietsInfra 
nieuwsbrief ontwikkeld, die enkele keren 
per jaar verschijnt. Inschrijven op beide 
nieuwsbrieven is vanaf nu mogelijk op de 
website van Betoninfra (www.betoninfra.nl).
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Betonnen knierotonde 
geeft betere doorstroming
Een betere doorstroming en hogere 

verkeersveiligheid. Dat was de reden voor 

de regionale wegbeheerders in Zuidoost-

Brabant om rotonde ‘t Stuivertje in Eersel 

opnieuw in te richten.

de oorspronkelijk betonnen rotonde had 

twee rijstroken die niet van elkaar gescheiden 

waren. Met name op de drukke afslag aan 

de noordkant van de rotonde - richting de 

snelweg a67 – ontstonden er vaak conflict-

situaties tussen afslaand en rechtdoorgaand 

verkeer. de nieuwe rotonde moest dit euvel 

verhelpen en tevens het aantal files op de 

toegangswegen verminderen.

Knierotonde

als oplossing hebben de wegbeheerders 

gekozen voor een knierotonde met geschei-

den rijstroken. een knierotonde valt onder 

de categorie turborotonde en wordt gemaakt 

als er één dominante verkeerstroom is. In dit 

geval is dat in de ochtend als het verkeer de 

westkant van de rotonde nadert en driekwart 

rond rijdt om aan de noordkant de rotonde te 

verlaten. In de avondspits nadert dit verkeer 



De betonnen fiets- en wandelbrug over 

natuurgebied de Waterakkers in Breda is 

niet alleen een fraai kunstwerk. Het is ook 

een duurzaam en onderhoudsarm object 

passend bij de functie van het gebied.

Om de nieuwbouwwijken Werkdonken en 

Waterdonken met elkaar te verbinden, heeft 

de gemeente Breda een fiets- en wandelbrug 

laten bouwen. de 72 m lange en 4 m brede 

brug ligt over een waterzuiveringsbekken. na 

een aanbestedingsronde heeft de gemeente 

Breda gekozen voor het eenvoudige, robuuste 

en duurzame ontwerp van ingenieursbureau 

ipv delft.

Het bedrijf heeft een betonnen brug ontwor-

baan van de rotonde – die een relatief kleine 

diameter heeft – doorstaat de wieldruk van 

de draaiende voertuigen met gemak, zonder 

dat er schade of spoorvorming optreedt. 

Om de nieuwe rijbaan te verankeren met de 

bestaande betonnen rijbaan zijn er koppel-

staven in de bestaande rijbaan geboord zodat 

het oppervlak een geheel vormt en verzak-

kingen tussen de baanvakken niet op kunnen 

treden.

een gestorte betonnen opstaande rand 

scheidt de rotonde in twee rijstroken. voor 

het aanbrengen van deze rand is eerst 

een strook van 5 cm diep gefreesd uit de 

oorspronkelijke rijstrook. daarna is de rand 

in het werk gestort en aan de bovenkant 

handmatig afgewerkt. Met een zwart/wit 

geverfd motief is de opstaande rand duidelijk 

zichtbaar gemaakt voor weggebruikers. 

de knierotonde met gescheiden rijstroken 

verbetert hierdoor zowel de doorstroming als 

de verkeersveiligheid.

tijdens de werkzaamheden in de zomer van 

2012 is de rotonde gewoon in gebruik geble-

ven. na zes weken werd de nieuwe rotonde 

opgeleverd.
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Betonnen fietspad op 32 palen 

Bron: CROW

van de noordkant en neemt vóór 

de rotonde de bypass naar het 

westen.

Omdat er geen ruimte was de 

rotonde te vergroten, is er aan 

de binnenkant van de rotonde 2 

m extra rijbaan gecreëerd. als 

scheiding tussen weg en berm 

is hier als eerste een in het werk 

gestorte betonnen rotondeband 

aangebracht van 40 cm hoog en 

40 cm breed. de bovenkant loopt richting 

de rijbaan af en ligt op het laagste punt 

5 cm boven de rijbaan. deze verhoging 

weerhoudt het verkeer ervan de binnen-

bocht van de rotonde af te snijden. aan de 

bermkant van de rotondeband is daarnaast 

nog een extra rammelstrook aangebracht 

van betonklinkers.

Geen spoorvorming

Het nieuwe baanvak is uitgevoerd met in het 

werk gestort beton. Beton gaat lang mee en 

vergt nauwelijks onderhoud. zelfs de binnen-
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pen die steunt op 32 in de grond gevormde, 

grondverdringende getrilde (vvP) betonpalen. 

deze vibratiepalen zijn door voorbij Funde-

ringstechniek aangebracht en zijn 20 m lang 

en 270 mm doorsnede. de brug bestaat ver-

der uit een in het werk gestort betonnen dek 

van 35 cm dik en een mat rvs hekwerk. Het 

oppervlak van het brugdek is opgeruwd met 

een bezemstreek en de randen zijn voorzien 

van een houtstructuur.

Aarden wal

voor het maken van de betonnen palen heeft 

het funderingsbedrijf gebruik gemaakt van een 

aarden wal die al in het landschap lag. In de 

wal zijn stalen casings (buispalen) geboord. 

Hierna zijn wapeningsstaven bovenin de buis 

gehangen en is de buis volgestort met beton. 

tot slot is de casing trillend uit de grond ge-

trokken. deze funderingstechniek geeft ronde 

palen die een natuurlijke uitstraling geven. 

Ook is de techniek geluidsarm en daarom zeer 

geschikt in stedelijk gebied.

enkele stalen casings zijn onder een hoek in 

de grond geboord. Hiermee wordt de brug 

steviger geschoord en is hij beter bestand te-

gen zijwaartse windinvloeden. Ook versterken 

de schuine palen het natuurlijk karakter van 

de brug.

In werk gestort

na het maken van de palen is folie over de 

aarden wal gelegd, is er wapening aange-

bracht en zijn bekistingsplaten met een 

houtmotief aan de zijkanten van de brug in 

wording bevestigd. vervolgens is het beton-

nen brugdek in het werk gestort. tot slot zijn 

de bekistingsplaten verwijderd en is de grond 

onder het fietspad en tussen de palen weg-

gegraven, waarna de brug zichtbaar werd.

de omgeving rondom de brug is hierna 

ingericht als waterzuiveringsbekken. door de 

gekozen materialen (beton en rvs) is de brug 

duurzaam en onderhoudsarm. de brug past 

daarmee perfect bij de natuurfunctie van het 

gebied.

Betonnen fietspad op 32 palen 

Meegestorte band zeer robuust

Het direct meestorten van een band langs 

een rotonde, fietspad of verkeersgeleider 

maakt het verkeersobject robuust en ver-

lengt de levensduur. Twee praktijkvoorbeel-

den illustreren de mogelijkheden.

Op de Oolderweg in Herten (L) is een beton-

nen rotonde aangelegd waarbij de westelijke 

en oostelijke aanrijroutes (ook uitgevoerd 

in beton) een meegestorte band hebben. de 

twee aanrijroutes zijn met een slipformpaver 

gemaakt. aan de linkerkant van de paver 

(buitenkant weg) is de bekisting aangepast 

zodat de band gelijktijdig met de weg in het 

werk gestort kan worden.

de meegestorte band heeft aan de ene kant 

van de rotonde een lengte van ongeveer 600 

m en aan de andere kant is de band meer dan 

1,5 km lang. elke 4 m is een watersparing 

gemaakt waardoor het regenwater in de berm 

kan lopen. de watersparingen zijn met de 

hand aangebracht. Omdat de binnenberm van 

de weg steeds in breedte varieert, is de band 

daar niet direct meegestort maar was er een 

extra werkgang nodig.

groot voordeel van deze meegestorte band 

is de robuustheid. de band vormt één geheel 

met de weg waardoor schade nauwelijks 

optreedt en onderhoud niet nodig is.

Verkeersgeleider

Bovenaan de nieuwe afrit langs de snelweg 

a67 ter hoogte van Hapert (nBr), is een 

verkeersgeleider aangebracht waarbij de band 

van de geleider is meegestort. de verkeers-

geleider stond niet in het originele ontwerp. 

In de gebruikfase van de afrit blijkt echter dat 

chauffeurs de bocht slordig nemen en de berm 

kapot rijden. daarom heeft de wegbeheerder er 

voor gekozen alsnog een geleider aan te leggen 

van printbeton (profiel kinderkoppen).

Waar normaal gesproken gekozen wordt voor 

het stellen van een betonnen rand, is in dit ge-

val gekozen voor het meestorten van de band 

tijdens de aanleg van de geleider. voordeel 

van deze manier van werken is dat de geleider 

en de band snel aangelegd zijn. de aanleg is 

nu binnen een dag gerealiseerd, waardoor het 

verkeer minimaal hinder heeft ondervonden.

ander voordeel is dat de band niet opschuift 

tijdens het storten van de druppel. Omdat 

geleider en band één geheel vormen, is de 

geleider robuust en biedt hij beter weerstand 

tegen de wielen wanneer een chauffeur de 

bocht toch te scherp aansnijdt. de band is 

handmatig met een spaan in het gewenste 

model gevormd. 

Robuuste verkeersgeleiderMeegestorte band met watersparingen
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Betonweetjes

In betonverhardingen worden voegen toege-

past om de vaak onvermijdelijke scheurvor-

ming te beheersen.

al naar gelang de functie van de voeg wordt, 

zowel bij ontwerp als uitvoering, onderscheid 

gemaakt in de volgende voegtypen:

• Krimpvoegen
Krimpvoegen, ook wel schijnvoegen ge-

noemd, worden gemaakt door in de verhar-

ding op vooraf bepaalde afstanden verzwak-

kingen in de doorsnede aan te brengen. dit 

gebeurt doorgaans door de verharding tot 1/3 

van de dikte in te zagen. Het tijdstip waarop 

dit gebeurt, is kritisch. 

•  Constructievoegen  
(ook stortvoegen genoemd)

voegen die ontstaan wanneer een beton-

verharding wordt aangebracht aansluitend 

aan een eerder aangebracht gedeelte of een 

bestaande betonverharding. 

•  Uitzetvoegen  

(ook dilatatievoegen genoemd)

Ruimte tussen de betonplaten van een beton-

verharding of tussen betonverharding en een 

kunstwerk, om te voorkomen dat bij uitzetting 

ontoelaatbare spanningen optreden. 

• Overgangsvoegen
dit is een bijzondere vorm van de uitzet-

voeg die wordt toegepast bij overgangen en 

aansluiting op bestaande of andere typen 

verhardingen, materialen en/of kunstwerken.

de genoemde voegtypen kunnen voorkomen als:

-  dwarsvoegen, aangebracht loodrecht op de 

stortrichting van de slipformpaver

-  Langsvoegen aangebracht in de stortrich-

ting van de slipformpaver

-  Overgangsvoeg van beton naar beton of 

asfalt of naar brug of viaduct.

(bron: betonlexicon.nl)

Betonwegendag 
Op 10 oktober a.s. organiseert het 

Cement&BetonCentrum in samenwerking met 

Bouwend nederland en CROW de tweejaar-

lijkse Betonwegendag. 

Thema  ‘Kennis uit de bron’

er bestaan legio mooie en goede voorbeel-

den, waar beton om de juiste redenen en 

functionaliteit is toegepast. In de work-

shops worden voorbeeldprojecten van deze 

toepassingen uiteengezet.  dé gelegenheid 

om uw kennis over betontoepassingen bij te 

spijkeren. 

Wegdekkarakteristieken

Speciale aandacht op deze Betonwegendag is 

er voor het onderwerp wegdekkarakteristie-

ken zoals, textuur, stroefheid, rolweerstand, 

geluidreductie en de invloedfactoren en on-

derlinge samenhang van deze eigenschappen. 

Informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma  

en aanmelding is te vinden op  

www.betonwegendag.nl 

Voegtypen


