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Twintigjarige rotonde nog in perfecte staat

De twintigjarige betonnen rotonde bij de ‘Reekermolen’ in Reek (NBr) is nog in prima staat. Ondanks de vele 
verkeersbewegingen krijgt de tijd geen vat op dit object.

In augustus 1995 startte aannemer W. van den  
Oetelaar uit Mill met de aanleg van de rotonde op de 
plaats waar de N324 en N277 elkaar kruisen. Voor-
heen was het een druk asfaltkruispunt met stoplicht-
en. Vanwege spoorvorming, frequent onderhoud en 
een mindere verkeersveiligheid (relatief veel kop-
staartbotsingen) besloot de provincie Noord-Brabant 
destijds het kruispunt te veranderen in een betonnen 
rotonde.

Doorgaand gewapend
Op het kruispunt reden in 1995 gemiddeld 17.000 voertuigen van noord naar zuid en vice versa en 13.000 
voertuigen van oost naar west en vice versa. Gebruikmakend van eerdere ervaringen met dergelijke  
kruisingen, wilde de provincie een rotonde aan laten leggen van doorgaand gewapend beton. De betondikte 
werd vervolgens vastgesteld op 250 mm met 0,65 procent langswapening (ø16-125) en  0,134 procent tot 
0,536 procent dwarswapening van (ø16). De staafafstand bij de dwarswapening varieerde afhankelijk van de 
verhardingsbreedte van 150 tot 600 mm.

Wapening verdeeld spanningen
Het kenmerk van een doorgaand gewapende betonconstructie is het ontbreken van dwarskrimpvoegen en 
eventuele langsvoeg. De optredende spanningen in het beton worden door de wapening verdeeld over de 
constructie, waardoor een fijn verdeeld patroon ontstaat van zeer geringe scheurvorming. Pas na deze mini-
male scheurvorming wordt de wapening belast en verkrijgt de constructie zijn maximale kracht. Destijds 
is de maximale scheurwijdte berekend op 0,75 mm. In de gebruiksfase zijn echter kleinere scheurwijdten 
waargenomen.

Berekende levensduur 40 jaar
Sinds de aanleg van de rotonde heeft er geen onderhoud meer plaatsgevonden. De rotonde is in 1996  
berekend op een levensduur van veertig jaar. Gezien de huidige staat gaat de rotonde dat makkelijk halen.
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