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Multifunctionele betonnen band
 
De N329 bij Oss wordt gereconstrueerd van 2x1 
naar 2x2 rijstroken. Deze weg is uitverkoren als Weg 
van de Toekomst en deze weg moet hét toonbeeld 
worden van duurzaamheid en zichtbare vernieuwing. 
Eén van die vernieuwingen is verkeersgeleiding met 
led-verlichting, die verwerkt is in een ter plaatse 
getrokken betonnen opsluitband.
 
Flowman
Deze innovatieve led-lijn die automobilisten bege-
leidt, Flowman genaamd, komt in het provinciale 
gedeelte van de N329 tussen knooppunt Paalgraven 
(A50/A59) en de Julianasingel in Oss over een lengte 
van circa 2 km. Als automobilisten hun snelheid 
aanpassen aan de led-lijn, krijgen ze groen licht bij 
de verkeerslichten. Ze hoeven dan niet te remmen 
en op te trekken. De daling van het aantal stops 
bevordert ook vermindering van energieverbruik en 
geluidsoverlast, met name voor vrachtverkeer.  
De led-lijn loopt alleen tijdens de spitsperioden mee. 
Op andere tijden en ‘s nachts fungeert de led-lijn 
als verlichting waarmee automobilisten zich kunnen 
oriënteren.

Betonnen opsluitbanden
Aan weerszijden van de gescheiden rijbanen zijn 
door de firma Roos uit Bladel, in opdracht van 
de aannemerscombinatie ProN329, betonnen 
banden aangelegd op de funderingsconstructie. 
De afmetingen van de band zijn 30 cm breed x 25 
cm dik. Midden bovenop is bij de aanleg een gleuf 
uitgespaard van 18 mm breed en 40 mm diepte. 
Daarin is op een later moment de led-verlichting 
aangebracht.
De betonsterkteklasse is C28/35 en vanwege de 
machinale aanleg is gekozen voor consistentieklasse 
S2. De banden zijn elke 2,5 m voorzien van een 
zaagsnede om scheurvorming te beheersen.  
De wegverharding is vervolgens tussen de betonnen banden aangebracht. Door het toepassen van deze 
banden is ook verhardingsmateriaal bespaard, dat anders laagsgewijs over een grotere breedte moest worden 
aangelegd. Daarnaast voorkomt de betonnen band beschadiging van de berm en beschermt deze het wegdek 
tegen ingroei en afbrokkeling.
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