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Wat is Betoninfra:

In deze uitgave: reducerend effect van een wegdek in kaart ten opzich-
te van het referentiewegdek. Dit laatste is een virtueel
wegdek, bepaald door het uitvoeren van akoestische
metingen op een groot aantal wegdekken van dicht
asfaltbeton, gemaakt met verschillende maximumkor-
relgroottes. De Cwegdek van een dicht asfaltbeton weg-
dek is per definitie 0 dB(A). Een negatieve waarde voor
de wegdekcorrectiefactor betekent een stiller wegdek
dan het referentiewegdek.

De Cwegdek maakt sinds 2002 officieel deel uit van de
Wet geluidhinder. Met de factor kan het geluidredu-
cerend effect van een wegdek verzilverd worden in
een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet
geluidhinder. De methode voor het bepalen van de
wegdekcorrectiefactor is beschreven in CROW publi-
catie 200 ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegver-
keersgeluid’.

Bepaling Cwegdek
Publicatie 200 beschrijft de wijze waarop de wegdek-
correctiefactor berekend moet worden voor een
bepaald product of een categorie van producten. Als
basis worden akoestische metingen (SPB-metingen)
uitgevoerd op minimaal vijf werken met een bepaald

Steeds vaker kiezen wegbeheerders voor het toepas-
sen van geluidreducerende wegdekken. Tot voor enke-
le jaren werden deze wegdekken alleen door
Rijkswaterstaat toegepast. Tegenwoordig passen
steeds meer provinciale en gemeentelijke wegbeheer-
ders deze wegdekken toe om de geluidsoverlast door
het verkeer bij de bron te minimaliseren.

De keuze voor geluidreducerende wegdekken is vaak
het gevolg van een wettelijke verplichting in het
kader van de Wet geluidhinder (Wgh). Wanneer een
nieuwe weg wordt aangelegd of een bestaande gere-
construeerd in de buurt van geluidgevoelige bebou-
wing, moet volgens de wet een akoestisch onderzoek
worden uitgevoerd. Dit geldt overigens ook wanneer
nieuwe woningen in de nabijheid van een bestaande
weg worden gebouwd.

Cwegdek in de Wet geluidhinder
Het akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd
volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder
2006. Bijlage III daarin beschrijft de methode voor het
berekenen of meten van wegverkeerslawaai (de bijla-
ge is te downloaden vanaf de website www.stiller-
verkeer.nl).
In het reken- en meetvoorschrift is de wegdekcorrec-
tiefactor Cwegdek opgenomen. Deze brengt het geluid-
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product of categorie van producten. De methode stelt eisen aan de
metingen en aan de verwerking van de resultaten. Kenmerkend is dat
de metingen worden uitgevoerd op nieuwe of relatief nieuwe weg-
dekken. Dit houdt in dat de wegdekcorrectiefactor een initiële geluid-
reductie van een wegdek aangeeft en niet een gemiddelde geluidre-
ductie gedurende de levensduur van een wegdek.

Toepassingsbereik
De wegdekcorectiefactor Cwegdek is in eerste instantie bedoelde om
mee te kunnen rekenen in het kader van een akoestisch onderzoek.
De correctiefactor is geldig voor lichte of zware motorvoertuigen en
bij een bepaald snelheidsinterval.
Leveranciers van geluidreducerende producten kunnen hun product
voorzien van een Cwegdek-waarde. Zij kunnen dit doen door het resul-
taat van de metingen aan te bieden aan CROW. Na controle van de
gegevens wordt het product met de Cwegdek-waarde geplaatst op de
website www.stillerverkeer.nl. De introductie van de wegdekcorrec-

tiefactor is voor veel leveranciers een stimulans geweest om geluid-
reducerende wegdekken te ontwikkelen. Met dit label aan hun pro-
duct kunnen zij zich onderscheiden van andere producten.

In aansluiting op het artikel over de theorie achter geluidreduceren-
de wegdekken, volgt nu de praktijk. In dit geval de praktijk zoals die
zich binnen de provincie Noord-Brabant voordoet. Bij de keuze voor
beton speelt de factor onderhoud een belangrijke rol. Vandaar de
combinatie onderhoud en geluid.

Beton: weinig onderhoud
Het is al vaker gezegd: het grote voordeel van een betonverharding in
de wegenbouw zit hem in de levensduur en het geringe onderhoud.
Een moderne betonweg wordt met gemak 40 jaar oud. Het onderhoud
blijft in deze lange levensduur beperkt tot het tweemaal uitvoeren van
plaatselijke reparaties. Na 40 jaar wordt het onderhoud wat intensie-
ver, maar dit kunnen we tot nu toe alleen constateren op basis van
ervaringen met oudere typen betonverhardingen. Van de moderne

betonwegen, die van ná 1970 die dus nog geen 40 jaar oud zijn, is die
ervaring er nog niet. Maar de verwachtingen zijn nog gunstiger!

Aanlegkosten
Alleen op basis van aanlegkosten kies je als regel niet voor beton. Een
gemiddelde provinciale weg heeft een betondikte van circa 25 cm
nodig. Hier tegenover staat dat een doorsnee asfaltweg ongeveer 
17 cm dik moet zijn.
Bij zwaar belaste wegen wordt het verhaal anders: de benodigde
betondikte, die vooral afhankelijk is van de maximale aslast, zal dan
met één of twee centimeter toenemen. Een asfaltverharding, die
vooral op vermoeiing wordt berekend, komt dan al snel op een verge-
lijkbare dikte uit, waardoor de aanlegkosten niet zoveel meer ver-
schillen.
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Cwegdek in het contract
Wanneer bij de aanleg van een geluidreducerend wegdek
eisen worden gesteld aan de geluidreducerende eigenschap-
pen van dat wegdek, kan de wegdekcorrectiefactor een ele-
ment zijn in het contract. Men moet zich er goed van bewust
zijn dat een Cwegdek-waarde niet kan worden getoetst in het
kader van de opleveringscontrole van een werk. De Cwegdek-
waarde is namelijk een gewogen gemiddelde waarde van de
geluidreductie, bepaald op minimaal vijf eerder uitgevoerde
werken. Op welke manier eisen aan de geluidreductie van
een wegdek in een contract kunnen worden gesteld, is
beschreven op de website www.stillerverkeer.nl.
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Huidig beleid: kansen voor beton
Het beleid is erop gericht om in de toekomst een vlotte verkeersaf-
wikkeling op de provinciale wegen mogelijk te maken. Dit heeft tijd
nodig, omdat allerlei knelpunten opgelost moeten worden, zowel
in het hoofdwegennet als in het provinciale net. Hierdoor wordt tot
2030 enige congestie verwacht. In dat vooruitzicht, waarbij vaak
langzaam wordt gereden, is beton een goede keuze, omdat het
ongevoelig is voor spoorvorming.
Daarbij komen nog de effecten van het voorgestane duurzaam vei-
lig profiel, waarbij de rijstroken tot 2,75 m worden versmald met als
gevolg dat het vrachtverkeer minder verspoort en daarmee de kans
op spoorvorming toeneemt.

Geluid van oude en uitgeborstelde betonwegen
Het oppervlak van de oudste betonwegen werd met een grove
bezem bewerkt, waardoor het geluidsniveau ongeveer 3 dB boven
dat van de referentie – dichtasfaltbeton - kwam. Kort gezegd: beton
maakte tweemaal zoveel herrie. Dit is verbeterd door een fijnere

bezem te gebruiken. Maar elk voordeel heeft ook hier zijn nadeel:
door de fijnere bezemstreek kwam de duurzame stroefheid in gevaar.

Een doorbraak kwam aan het begin van deze eeuw, toen de provin-
cie Noord-Brabant proefvakken had aangelegd met verschillende
typen uitgeborsteld (uitgewassen) beton. Hierbij bleek dat uitge-
borsteld beton met een fijne steenslag (4/8) zelfs in geringe mate
stiller was 1 à 2 dB dan de referentie. In de tweede helft van 2006
heeft de provincie bij de reconstructie van de N285, gedeelte A16 –
Zevenbergen, ongeveer 5 kilometer van dit type betonweg aange-
legd (zie Betoninfra 22). Ook hier hebben geluidmetingen een re-
ductie van circa 1 dB laten zien.

Elk materiaal heeft zijn beperkingen
Als we meer reductie willen dan 1 à 2 dB ten opzichte van de referen-
tie, dan kiezen we voor geluidreducerende dunne asfaltdeklagen.
Uitgeborsteld beton heeft dan zijn grens bereikt en dat moet je
gewoon onderkennen. Deze dunne deklagen zijn goed te combineren
met een betonnen wegconstructie als de verkeersbelasting daar aan-
leiding toe geeft. In Noord-Brabant zijn al verschillende wegvakken
op deze manier aangelegd cq. onderhouden. In deze situaties wordt
het toekomstige onderhoud door de dunne asfaltdeklaag bepaald,
die weer zijn eigen beperkingen heeft.

Toekomst
Wellicht is in de nabije toekomst een plaats weggelegd voor
(staal)vezelbeton, al dan niet in combinatie met een dunne asfaltdek-
laag. De gemeente Tilburg heeft onlangs een dergelijk wegvak aan-
gelegd. De provincie Noord-Brabant volgt mogelijk met een tweede
wegvak.
Open beton blijft nog steeds beperkt tot proefvakken en prefab toe-
passingen, zoals de Modieslab. Of dit voor provinciale wegen geschikt
zal zijn, blijft vooralsnog de vraag. Bij een snelheid van 80 km per uur
kan het verkeer de open mengsels immers niet voldoende schoon-
houden.

Tot slot
In uitvoering is thans het 3 km lange gedeelte van de N285 tussen
Zevenbergen en de A17. Hier wordt eveneens fijn uitgeborsteld beton
toegepast.
Als over enige tijd de resultaten van de laatste geluidmetingen
bekend zijn, zullen die op de website www.betoninfra.nl worden
geplaatst.
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Bij de verbetering van de N283 het gedeelte tussen
Hank/Dussen en Wijk en Aalburg, zijn vier rotondes
in beton gemaakt. Hierbij is ook veel beton op de
toeleidingen naar de rotondes gemaakt. Eén opval-
lend onderdeel, deel uitmakend van de betonnen
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Agenda:
Verkeerskundige Werkdagen

13 - 14 juni 2007, Hilversum
Info: CROW, tel. 0318 69 53 71
www.crow.nl/congressen

PIARC World Road Congress
17-21 september 2007, Parijs
www.paris2007-routes.fr

Betondag
15 november 2007,
Rotterdam De Doelen
www.betonvereniging.nl

middengeleiding is wel het aanbrengen van glazen
bolletjes als reflectoren op deze geleiders.
Over dit werk wordt in een volgende uitgave 
uitgebreider bericht. Zie ook de website 
www.betoninfra.nl

In de vakantietijd willen we het liefst alles even losla-
ten. Maar, omdat het bloed nu eenmaal kruipt waar
het niet gaan kan, kijken vakgenoten, waar ze ook
komen, altijd even naar de omgeving en wat zich daar
op het gebied van de infrastructuur voordoet. Vaak
wordt er gestopt om toch even een foto te maken.
Hoe dan ook, op vakantie komt u beton tegen. En als
u ineens bedenkt ‘ook dit is beton’, neem dan die foto
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Ook dit is Beton
Wie brengt er wat leuks mee?

en stuur hem na de vakantie op naar de redactie.
Sluitingsdatum 1 september. Vergeet niet erbij te ver-
melden waar het is en eventueel het bijzondere ervan.
Alle inzenders ontvangen een attentie.

Inzendingen graag naar het Cement & Beton-
Centrum in ’s-Hertogenbosch,
email: wimkramer@cementenbeton.nl 

A a n p a k  g e l u i d h i n d e r  l a n g s  
p r o v i n c i a l e  w e g e n
In 2004 is de Nederlandse geluidwetgeving aange-
past aan Europese regels. Daarom moeten
(spoor)wegbeheerders uiterlijk 30 juni 2007 geluids-
belastingskaarten maken voor de drukste
(spoor)wegen. Vervolgens hebben ze tot mei 2008 de
tijd om in actieplannen oplossingen voor knelpunten
op te nemen. Over 5 jaar gelden de regels ook voor
minder drukke wegen en krijgen veel gemeenten
ermee te maken.

In het tijdschrift Gld.milieu van april 2007 worden de
plannen van de provincie Gelderland nader toege-
licht.

Gelderland zou op dit moment slechts 10% van de pro-
vinciale wegen moeten inventariseren. Niettemin vindt
het geluidonderzoek voor alle wegen plaats. De geluid-
kaarten worden gepubliceerd. Om ervaring op te doen
met de actieplannen start de provincie binnenkort met
twee gebieden. Bewoners worden bij de planvorming
betrokkenen; er komen inspraakbijeenkomsten.
De financiering is nog een knelpunt: als voor stil
asfalt wordt gekozen zal vanwege de snellere slijtage
extra geld voor onderhoud nodig zijn.
Samen met andere provincies pleit Gelderland voor
een bijdrage van het ministerie van VROM.
meer informatie: c.dibbits@prv.gelderland.nl 


