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Verzorgingsplaatsen 
in beton

Het groeiende aantal vrachtwagens en de 
toenemende aslasten vragen om andere 
materiaalkundige oplossingen. Met name bij 
autosnelwegen en rond en op de grote indus-
triegebieden zijn de parkeerplaatsen meer 
dan overvol. Op dit moment is het tekort in 
Nederland aan vrachtwagen parkeereenheden 
1800 stuks. Schade zoals spoorvorming en het 
niet resistent zijn tegen brandstof en olie is 
op tal van parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. 
Kortom er is behoefte aan een robuuste ver-
hardingsconstructie en hieraan voldoet beton.

Functie  verzorgingsplaatsen
Het hoofdwegennet heeft een stroomfunctie 
voor het nationale (regio’s in Nederland) en 
internationale (verbinding met het buitenland) 
verkeer. Met name het lange-afstandsverkeer 
is gebaat bij een uitstekende verzorging voor 
mens en voertuig langs deze wegen. Hiertoe 

dienen de verzorgingsplaatsen die buiten de 
hoofdrijbaan zijn aangebracht. Hierbij zijn de 
onderstaande voorzieningen noodzakelijk:
•	 Parkeervoorzieningen
•	 Tankgelegenheid
•	 Restaurant
•	 Sanitaire	voorzieningen
•	 Recreatieve	voorzieningen

Beleid van Verkeer en Waterstaat
Het beleid van Verkeer en Waterstaat is erop 
gericht dat er langs het hoofdwegennet om de 
20 km een parkeerplaats met benzinestation 
is en waarbij iedere 40 km een wegrestau-
rant aanwezig is. De tankstations dienen ook 
tijdens de nachtelijke uren geopend te zijn en 
zal de afstand tot het volgende tankstation 
en restaurant worden aangeduid (afstandstra-
mien). Daarnaast worden de openingstijden 
ervan langs de weg aangeduid.  

Verhardingen bij parkeerplaatsen
Afhankelijk van de toepassing (beheerd of 
onbeheerd) bevat een parkeerplaats in eerste 
instantie verhardingen: 
•	 Af-	en	toerit
•	 Rijstroken	met	en	zonder	aangrenzende	

parkeerplaatsen
•	 Parkeerplaatsen
•	 Voetpaden
•	 Scheidingsvlakken
•	 Vrijliggende	oppervlakken

Op basis van de hoge belastingen is het bij de 
parkeerplaatsen voor vrachtwagens noodza-
kelijk een constructie te kiezen, die ongevoelig 
voor vervormingen is. Daarnaast moeten de 
parkeerplaatsen bestand zijn tegen brandstof-
fen en oliën. Voor de inrichting van verzor-
gingsplaatsen	geldt	de	‘Richtlijn	verzorgings-
plaatsen - langs snelwegen’. 

Verhardingsconstructie
Er zijn in beton in principe een drietal oplos-
singen mogelijk:
•	 ongewapend	beton
•	 vezelversterkt	beton
•	 (doorgaand)	gewapend	beton	
Ongewapend beton wordt sinds jaar en dag 
succesvol toegepast op regionale- en provin-

ciale wegen, industriële verhardingen, maar 
zelfs ook op vliegvelden. Met name op locaties 
waar relatief langdurige statische belastingen 
plaatsvinden zoals opstelplaatsen en baan-
koppen. Vezelversterkte betonverhardingen 
zijn reeds op vrachtwagenparkeerstroken van 
verzorgingsplaatsen langs de A2 en A67 toe-
gepast. De laatstgenoemde oplossing ‘(door-
gaand) gewapend beton’ wordt hier verder 
buiten beschouwing gelaten. De twee voor-
gaande oplossingen zijn voor de toepassing van 

parkeerplaatsen eenvoudig en doeltreffend te 
realiseren. 

Ongewapend beton
Voor het dikteontwerp van de ongewapende 
versie is het computerprogramma VENCON2 
beschikbaar. Voor het voegenontwerp moet 
men een keuze maken of men de langsvoegen 
parallel met de parkeerstroken wil laten lopen 
(figuur 1a) of dat men deze parallel met de rij-
stroken tussen de parkeerstroken vervaardigd 
(zie figuur 1b)

Bij figuur 1a is de plaatsing van de deuvels en 
koppelstaven eenduidig en deze is in figuur 2 
weergegeven. De hoofduitzetting vindt plaats 
in dezelfde richting als de deuvels.

Figuur 1. Principe mogelijke 
voegenplannen voor schuine 
vrachtwagenparkeerplaatsen

Figuur 2. Hoofduitzetting in 
de richting van de deuvels bij 
langsvoegen parallel aan de 
rijstroken
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plaatsen van deuvels in de dwarsvoegen en 
koppelstaven in de langsvoegen mag men de 
in figuur 3 aangegeven lay-out bij parallel aan 
de parkeervakken aangebrachte langsvoegen 
verwachten. Hierbij wordt uitgegaan van een 
bewegingsrichting zoals deze in figuur 4 is 
weergegeven. 

Wanneer echter de totale lengte (l) van het 
parallelvormige oppervlak de lengte van een 
enkelvoudig parkeervak ruimschoots over-
schrijdt, zal de hoofduitzetting (zie figuur 5) 
niet meer in de richting van de dwarsvoegen 
plaatsvinden De deuvels in de dwarsvoegen 
(zie figuur 3) verhinderen een vrije beweging 
en door de wrijving tussen betonverharding en 
fundering ontstaan dan opgelegde spanningen. 
Over het algemeen wordt er om de ca. 40 m 
een verkeerseiland toegepast en wordt daar-
mee de spanning gereduceerd. In dit geval kun-
nen beide voegenplannen uit figuur 1 worden 
toegepast. 

Wanneer toch grotere lengtes vervaardigd 
dienen te worden moet, bij de toepassing van 
het voegenplan uit figuur 1b, gebruik gemaakt 
worden van een deuvelplaatsing in de hoof-
duitzettingsrichting (zie figuur 5 en 6). Bij de 
toepassing van een deuvelplaatsing zoals in 
figuur 3 is weergegeven, werken de deuvels als 
‘koppelstaven’ en zal er bij voldoende plaat-

Figuur 7. Randdetails bij 
verkeerseilanden

lengte een dwarsscheur over de volle breedte 
van de parkeerplaatsen ontstaan.

Het aanbrengen van voegen volgens figuur 1a 
is echter beduidend minder kritisch voor de 
voorheen aangegeven opgelegde spanningen. 
Veelvuldig heeft men bezwaar tegen deze 
variant. Het overrijden van de voegen zou de 
levensduur beïnvloeden. Er zijn echter tal van 
betonverhardingen, waarbij de voegen niet 
haaks overreden worden en waarbij zich overi-
gens geen schade voordoet, zoals:

•	 aan-	en	afvoergedeelten	bij	start-	en	
 landingsbanen
•	 platforms	
•	 rotondes
•	 voegen	bij	kunstwerken

Geconcludeerd mag worden dat het voegenpa-
troon van figuur 1a met de bijbehorende deu-
vels en koppelstaven uit figuur 2 de voorkeur 
verdient.

Vezelversterkt beton
Bij vezelversterkt beton gaat het om beton met 
een	mix	van	vezels.	Twee	soorten	staalvezels	
(getordeerd en gefreesd) en polypropyleen-
vezels. De staalvezels hebben een construc-
tieve functie en de kunststofvezels zorgen 
m.n. in de plastische fase voor de beheersing 
van	de	krimp.	Plaatlengtes	van	30	á	40	m	en	
een breedte van 8 tot 16 m zijn zondermeer 
scheurvrij aan te leggen en het dikteontwerp 
kan analoog geschieden aan de ongewapende 
variant. Grotere plaatlengtes kunnen worden 
gerealiseerd, maar dit hangt af van de aanleg-
temperatuur. Bij zeer lage temperaturen kan 
een ‘voorspanning’ ontstaan. VENCON2 kent 
weliswaar een begrenzing van de plaatlengte 
tot 5 m, maar in de praktijk werkt de bereke-
ning tot beduidend grotere plaatlengtes. De 
hogere treksterkte van de vezelmixbeton in 
VENCON kan in rekening worden gebracht  
door een fictief hogere betonsterkteklasse aan 
te nemen. 

Aandachtspunten bij het ontwerp
Met name bij nieuwbouw is het aan te beve-
len om bij parkeer- en verzorgingsplaatsen 

Figuur 6.  In de hoofduitzettingsrichting geplaatste 
deuvels

Figuur 3. Standaardoplos-
sing van de deuvels en kop-
pelstaven bij in figuur 4 aan-
gegeven bewegingsrichting

Figuur 4. Hoofduitzetting in 
de lengterichting van de 
parkeervakken

Figuur 5. Hoofduitzetting in 
de lengterichting (L) en bij-
behorende langsspanningen 
door verhinderde beweging
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Na de uitvoering van een parkeervak in Duitsland van ca. 130 m, 
analoog figuur 1b, ontstond een scheur. Deze scheur is eenvoudig 
verklaarbaar. 
Volgens Eisenmann ontstaat een maximale spanning van 3,12 N/mm2 
(bij μ=2 en L=130 m) en deze wordt reeds overschreden bij een 
temperatuursverschil van 10,4 °C (bij α=10-5 °C en E=30.000 N/mm2). 

50 cm

Verkeerseiland
Prefab band gelijmd op verharding

Band als lijnvormige constructie in ter plaatse gestort beton met verankering

Ter plaatse getrokken band verankerd aan verharding
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personenautoparkeerplaatsen eveneens in 
beton uit te voeren. Het dikteontwerp voor de 
maatgevende belasting moet voor alle delen 
van de verharding worden toegepast. Dat bete-
kent dat de personenautoparkeerplaatsen net 
zo dik uitgevoerd worden als de zwaar belaste 
vrachtwagenparkeerplaatsen. Op deze wijze 
ontstaan geen sprongen in de fundering en er 
ontstaat geen schade door illegaal parkeren 
door vrachtwagens bij een tekort aan parkeer-
ruimte voor vrachtwagens. Wanneer alles in 
beton wordt uitgevoerd ontstaat evenmin een 
vrije plaatrand. Voor eventuele locaties waar 
deuvels of koppelstaven ongewenst zijn, kan 
men gebruik maken van een onderlegplaat.
Daar waar verkeerseilanden tussen de parkeer-
vakken worden aangebracht, rijden de wielen 
veelal op de vrije plaatrand. Om dit te voorko-
men verdient het aanbeveling de betonverhar-
ding tenminste 50 cm door te trekken, zodat er 
zich geen directe randbelastingen voor kunnen 
doen. De (‘trottoir’)banden van de eilanden 
kunnen desgewenst:
- op de betonverharding geplakt worden;
- in het werk door middel van een slipformpa-

ver worden aangebracht. In dit geval verdient 
het aanbeveling de banden te verankeren 
met behulp van spelden die in de verse 

 betonverharding gestoken zijn. 
- een derde optie is het aanbrengen van een 
 50 cm brede band die aan de betonverhar-

ding ofwel met koppelstaven verankerd 
wordt ofwel met deuvels wordt voorzien 
zodat een lastoverdracht plaatsvindt en er 
dus geen vrije plaat belasting plaatsvindt.
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zorgvuldigheid betracht. 
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, 
die mocht voortvloeien uit gebruik en toepassing 
van de gegevens uit deze publicatie.

Colofon
Het aanbrengen van een glad betonoppervlak 
op de locatie waar veelvuldig goottegels wor-
den geplaatst zorgt ervoor dat het water snel 
kan afvloeien en er geen overmatig vuil op de 
bezemstreek blijft hangen. 

Afwerking
Het aanbrengen van een bezemstreek is vol-
doende.
De standaard eisen en controleproeven voor 
stroefheid en structuur en vlakheid staan be-
schreven	in	de	RAW	standaard	2010;	tabellen	
T	31.20	en	T31.21.
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