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Agenda:
13 t.m. 16 januari 2009

Infra Tech AHOY Rotterdam
Inlichtingen en aanmelden: 
www.crow.nl/infraweek 

16 januari 2009
Themaochtend ‘Betonverhardingen 
in de stad’, tijdens Infra Tech.
Programma en uitnodiging zijn als 
bijlage toegevoegd aan deze uitgave.

13 en 14 mei 2009
European Airport Pavement 
Workshop, georganiseerd door 
CROW.
Samenvattingen (Engelstalig) van 
voorgestelde bijdragen worden 
tegemoet gezien door CROW.
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Abonneren op Betoninfra
U kunt zich nu abonneren op de gratis kwartaaluitgave Betoninfra door de 
website www.betoninfra.nl te bezoeken. Daar vindt u een aanmeldingsformulier. 

U i t  a n d e r e  b l a d e n
In CROWetcetera van oktober ’08 staat op blz. 22 en 
23 een artikel getiteld: Dure aardolie maakt beton-
weg aantrekkelijk. Het betreft een door Ad van Leest 
geschreven verslag van het 9e internationale beton-
wegencongres in San Francisco, dat afgelopen zomer 
is gehouden. Gesteld wordt dat de aanlegkosten van 
beton tegenwoordig niet hoger zijn dan die van asfalt 
en gezien de geringe onderhoudskosten voor het 
eerstgenoemde materiaal, komt een afgewogen keuze 
snel op beton terecht. Zo viel althans te beluisteren 
tijdens het congres. Waarschijnlijk waren dit de gege-
vens uit de USA, maar het komt aantrekkelijk over.

Er waren 332 deelnemers, uit 29 landen waarvan 
ongeveer de helft uit de USA. Nederland was met vijf 
deelnemers beperkt vertegenwoordig. Vanuit ons 
land waren er presentaties over het Afwegingsmodel 
Wegen, staalvezelbeton en doorgaand-gewapend 
beton, waarvoor veel belangstelling bestond. 

Over de uitvoering: de rotondes zijn 
grotendeels in handwerk gemaakt, 
de rijbanen met een slipformpaver 
waarbij de banden in één arbeids-
gang met de verharding van de 
rijbaan zijn meegenomen. De eerste 
ervaringen, aldus Rik van Duin, zijn 
goed. Gaat Ede vaker voor beton 
kiezen? 
Meer technische bijzonderheden 
zijn te vinden op
www.betoninfra.nl.

E é n  v a n  d e  r o t o n d e s  i n  E d e  m e t  g e d e e l t e l i j k  e e n  o v e r r i j d b a r e 
s t r o o k  v o o r  h e t  v r a c h t v e r k e e r

Afscheidingen van tuinen en parken worden in 
ons land veelal van hout gemaakt. We kennen de 
schaardelen, vlechtschermen en de beplankingen. We 
zijn bedreven in het hanteren van de grondboor om 
een en ander windvast te verankeren.
In een land als Italië wordt voor afscheidingen van 
erven, tuinen en dergelijke veelal beton gebruikt. 
Opvallend is het grote aantal verschillende prefab 
producten dat daar te vinden is. De onderste foto uit 
San Vincenzo toont een grondmuur als onderste en 
een slank opengewerkt element als bovenste deel. Op 
de linker foto is een eenvoudiger element te zien. De 
bevestiging in de staanders is simpel: via een sparing. 
Het zijn elementen die de tand des tijds goed weten 
te doorstaan. Over duurzaam bouwen gesproken…



Betoninfra is een gezamenlijke 
uitgave van VCW en het 
Cement&BetonCentrum en 
bestaat uit een bulletin en een 
website.

Bulletin  Betoninfra
Het bulletin Betoninfra 
wordt in een oplage van ca. 
2000 stuks vier maal per jaar 
gericht toegezonden aan 
beslissers en opdrachtgevers 
in de wegenbouw en aan 
degenen die adviseren bij de 
toepassing van beton in de 
infrastructuur.

WeBsite
www.betoninfra.nl
Basiskennis, achtergrondinfor-
matie en nieuwe projecten.
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Wat is Betoninfra:

in deze uitgave:

Mede omdat het werk zonder verkeer kon worden 
uitgevoerd, was een iets langere aanlegduur geen 
probleem en was de extra werkruimte voor slipform-
paver en aanvoer betonspecie aanwezig. Ander voor-
deel: beton bereikt na korte tijd vrijwel de eindsterkte 
en is dan ongevoelig voor het zware bouwverkeer 
dat bij het bouwrijp maken van het Schuttersveld 
gebruikmaakt van de weg. Duurzaam veilig betekent 
relatief smalle wegen met als gevolg dat het zware 
verkeer niet verspoort. Bij asfalt bestaat het gevaar 
voor spoorvorming, wat bij beton niet het geval is. 
Dankzij weinig onderhoud zal de weg nagenoeg 
nooit afgesloten hoeven te worden voor onderhouds-
werkzaamheden. Rotondes in beton zijn zeer goed 
bestand tegen verkeersbelastingen, vooral de wrin-
gende krachten in de bochten.

Op grond van deze en bijkomende argumenten is 
de keus op beton gevallen. Vanwege de tijdsdruk 
(start ontwerp februari 2008 en ingebruikneming 
voor kerstmis dit jaar) zijn het verkeersontwerp en 
de be steksvoorbereiding uitbesteed bij TAUW en het 
betonontwerp met detaillering bij ViaAperta. Het 
werk is in mei gestart.
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In 2007 is in de gemeente Ede besloten de hoofdont-
sluitingsweg naar het industrieterrein Schuttersveld 
aan te leggen in beton. Het werk omvat een tweetal 
rotondes en een tussenliggende weg van circa 500 
m lengte. De weg bestaat uit twee afzonderlijke rij-
banen met een breedte van slechts 3,50 m. Omdat 
bij een dergelijke breedte versporend rijden van het 
vrachtverkeer niet mogelijk is, worden extra hoge 
eisen gesteld aan de duurzaamheid van de verhar-
ding. Als snel viel het woord beton. Maar omdat er 
weinig ervaring met beton voor een dergelijk con-
structie bestond, is eerst een uitgebreid onderzoek 
verricht naar de voor- en nadelen. Rik van Duin, 
projectrealisator van Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Beheer van de gemeente Ede, was de kartrekker. Hij 
onderzocht de voor- en nadelen. Bij de nadelen kwam 
onder meer naar voren dat geen infrastructuur onder 
de weg moet worden aangebracht in verband met 
bereikbaarheid. Het leggen van voldoende mantel-
buizen biedt een oplossing voor de nutsbedrijven. In 
de keuze ongewapend of gewapend, is gekozen voor 
gewapend gebezemd beton omdat daarin geen voe-
gen gezaagd hoeven te worden. De optredende haar-
scheuren vormen geen beletsel om de verharding in 
de toekomst eventueel van een dunne asfaltdeklaag 
te voorzien. De aanleg in beton is weliswaar duurder 
dan in asfalt, maar gedurende de levensduur wordt 
dit verschil ten volle terugverdiend. 

E d e  k i e s t  v o o r  h e t 
e e r s t  e e n  b e t o n w e g
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F o t o :  A e r o  L i n  P h o t o ,  G o e s

De Moerdijkbrug, over het Hollands Diep, heeft vanaf 2005 een 
grootschalige renovatie ondergaan waarbij het stalen rijdek is 
voorzien van een betonnen overlaging. De Rijkswaterstaat beoogt 
daarmee de levensduur van de brug te verlengen. Een proces waarin 
forse tegenvallers overwonnen moesten worden, maar waarbij de 
goede samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever de 
sleutel tot succes bleek te zijn.

De verkeersbrug
De huidige, circa 1000 m lange brug, is in gebruik sinds 1963 en 
bestaat uit tien nagenoeg gelijke stalen brugdelen met een breedte 
van 42,9 m en een lengte van 100 m. Het stalen rijdek ligt direct 
onder de asfaltlaag en de dikte van de dekplaat varieert van 10 mm 
nabij de opleggingen tot 14 mm in het midden van elke overspan-
ning.
Vanwege de grote verkeersintensiteit moesten tijdens de werk-
zaamheden 2 x 3 rijstroken beschikbaar blijven. Door de rijstroken 
te verleggen en te versmallen, ontstond voldoende ruimte om één 
rijrichting (drie rijstroken en een vluchtstrook) in twee fasen met 
hogesterktebeton (HSB) te overlagen. Per rijrichting werd 16 000 m2 

beton aangebracht. De opgedane kennis en ervaring wordt toege-
past bij de aanpak van andere vermoeiingsgevoelige stalen bruggen.

De toename van het aantal vrachtwagens tussen 1960 en 2000 en 
de gemiddelde belasting door de assen en wielen op het brugdek, 
heeft het vermoeiingsproces versneld en dat leidt (zonder maatre-
gelen) tot een verkorting van de verwachte levensduur. Vermoeiing 
is het verschijnsel dat scheurvorming kan ontstaan in het stalen 
brugdek bij op zich relatief lage, maar veelvuldig voorkomende span-
ningswisselingen. In 1999 zijn de eerste scheuren in het dek waarge-
nomen. Sinds die tijd zijn regelmatig scheuren gerepareerd.

Problematiek stalen rijvloeren
De eerste brug waar deze problematiek speelde was de 2de Van 
Brienenoordbrug. Rijkswaterstaat heeft met het bedrijfsleven het 
project ‘Problematiek Stalen Rijvloeren’ (PSR) opgestart. Naast 
studies naar rekenmodellen, zijn nieuwe niet-destructieve inspec-
tiemogelijkheden ontwikkeld voor het opsporen van de scheuren. 
Tevens zijn reparatieoplossingen bekeken en levensduurverlengende 
oplossingen ontwikkeld. Voor vaste stalen bruggen bleek het ver-
vangen van asfalt door HSB de beste oplossing. Door het beton te 
laten samenwerken met het stalen dek kunnen de spanningen in 
het staal met een factor 4 à 5 worden gereduceerd ten opzichte van 
de situatie met asfalt. Hierdoor neemt de levensduur met tientallen 
jaren toe. Bijkomende voordelen zijn de duurzaamheid en de geringe 
gewichtstoename. Bij overlaging met HSB behoeft de staalconstruc-
tie niet versterkt te worden.

Ontwikkeling HSB overlaging
Het HSB overlagingssysteem is ontwikkeld als een 50 mm dikke 
betonlaag in sterkteklasse B105 met staalvezels en drie lagen wape-
ning. De hechting aan het stalen rijdek wordt bewerkstelligd met 
een epoxy-slurrylaag, ingestrooid met bauxiet. De dikte is nominaal 
60 mm maar kan, afhankelijk van de omstandigheden, variëren. 
Door het zeer dichte beton is de indringing van chloriden minimaal 
en kan met weinig dekking worden volstaan. De onderhoudsvrije 
overlaging moet ervoor zorgen dat gedurende de restlevensduur van 
de brug geen vermoeiingsschade ontstaat.
In 2003 is het HSB-overlagingssysteem voor het eerst beproefd op de 
Calandbrug. Op grond van de opgedane ervaring is begonnen met 
grootschalige toepassing op de brug over de Lek bij Hagestein en 
de Moerdijkbrug. Op deze brug is in 2005-2006 de rijbaan richting 
noord aangepakt. Het stalen rijdek is gerepareerd en overlaagd met 
gewapend vezelversterkt HSB.
Om onder geconditioneerde omstandigheden te kunnen werken, 
is een tent geplaatst die één brugdeel overkapt. In de tent werden 
het stalen dek gestraald, de epoxy hechtlaag aangebracht en de 
wapening gesteld. Tot slot werd in één stort 100 x 8 m2 beton aange-
bracht. Na verharding werd de tent naar het volgende veld verscho-
ven en de cyclus herhaald.
Tijdens de uitvoering bleek het moeilijk de verwerkbaarheid van het 
mengsel constant te houden. De oorzaak werd gezocht in het buiten 
opslaan van de toeslagmaterialen waardoor het vochtgehalte vari-
eerde.

Tegenvallers
Na ingebruikname van de oostelijke brughelft bleef het rijcomfort 
achter en was de stroefheid onvoldoende. Dat gold ook voor de brug 

E r v a r i n g  m e t  h o g e s t e r k t e b e t o n 
o p  d e  M o e r d i j k b r u g
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bij Hagestein. In de praktijk was het bijzonder lastig om op grote 
stalen bruggen een vlak, vloeiend verlopend betonoppervlak te rea-
liseren. Oorzaken zijn de onvlakheid van de onderliggende staalcon-
structie en de relatief dunne laagdikte.
Bij de Moerdijkbrug is voor een optimaal verlopend wegoppervlak 
een overlaging met variabele dikte (tussen 45 en 100 mm) aange-
bracht. Tijdens de verharding ontstond een zodanige variatie in de 
stijfheid van het beton dat gelijkmatig vlinderen niet goed mogelijk 
was. Hierdoor is de vlakheid van het oppervlak aanzienlijk minder 
geworden dan beoogd.
Door de ‘toppen’ weg te frezen kon alsnog een redelijke vlakheid 
worden bereikt. Vervolgens is een epoxy slijtlaag aangebracht, ter 
verbetering van de stroefheid. Een bitumineuze slijtlaag was van-
wege het extra gewicht niet acceptabel.

Er bleken holle ruimten onder de wapening te zitten als gevolg van 
plaatselijk hoge wapeningsconcentraties. De holle ruimten werden 
zichtbaar door schade in de wielsporen van de rechterrijstrook. Op 
twee overspanningen van de brug moest begin 2007 het beton 
worden vervangen. De holle ruimten in de overige dekken zijn lokaal 
gerepareerd.
Voor het HSB op deze twee overspanningen is het ontwerp aange-
past. De oorspronkelijke drie lagen wapening in dwarsrichting zijn 
vervangen door twee lagen op de dikkere delen (> 55 mm) en één 
laag op de dunnere delen (< 55 mm). In langsrichting van de brug 
werd Ø8-50 aangebracht. De bouwstaalnetten werden vervangen 
door rolwapening. 
Kwaliteitscontrole en uitvoeringswijze werden aangepast. Het per-
soneel van de aannemer werd vooraf goed geïnstrueerd. Het beton 
werd in een centrale geproduceerd en met truckmixers en transport-
banden in het werk gebracht. Controle aan boorkernen toonde aan 
dat holle ruimten onder de wapening niet meer voorkwamen. 
Om de vlakheid te verbeteren is het beton niet gevlinderd, maar 
is een overhoogte van ongeveer 5 mm aangebracht. Vervolgens is 
het oppervlak in het juiste hoogteprofiel gefreesd. Als laatste is een 
epoxy slijtlaag aangebracht.

Westelijke helft
Voor de westelijke helft van de brug is dezelfde werkwijze toegepast 
als bij de vervanging van de twee dekken op de oostelijke helft. In 
maart 2008 is begonnen met het aanbrengen van het HSB en half 
augustus is de brug beschikbaar gekomen voor het verkeer. De werk-
zaamheden zijn weer in een tent uitgevoerd, maar de randprofielen 
en de wapening zijn in de open lucht aangebracht. Zodoende konden 
verschillende werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden en is de uit-
voeringstijd bekort.
Een speciale mobiele centrale, toegesneden op de productie van 
HSB is ingezet met als doel de verwerkbaarheid nog constanter te 
houden. Uit naderhand geboorde monsters is gebleken dat de wape-
ningsstaven zonder uitzondering goed waren omhuld met beton.

De betonspecie is via een verdeler met transportbanden in het werk 
gebracht om de gestelde wapening zoveel mogelijk te ontzien. Dit 
had grote voordelen voor de vlakheid van het wapeningsnet. Na het 
verdichten met trilnaalden is het beton met een trilbalk op de juiste 
hoogte afgewerkt. Direct daarna werd curing compound aange-
bracht en het oppervlak afgedekt met folie. Deze nabehandeling was 
effectief: de scheuren in het oppervlak bleven beperkt en de scheur-
wijdte is minder dan 0,1 mm.

Geconcludeerd mag worden dat de toepassing van HSB als overla-
ging op stalen bruggen een geslaagde oplossing is voor de vermoei-
ingsproblematiek. De uitvoering is logistiek complex, staat altijd 
onder tijdsdruk vanwege de verkeersbeperkende maatregelen die 
men kort wil houden en de beschikbare werkruimte is vaak (uiterst) 
beperkt.
De Rijkswaterstaat wil de opgedane kennis overdragen en onder-
zoekt mogelijke alternatieve oplossingen voor de vermoeiingsproble-
matiek van stalen rijdekken.

Bron: ‘Betonnen overlaging stalen rijdek Moerdijkbrug’, door  
ir. F. van Dooren, ir. H. Sliedrecht en ing. J. de Vries, Cement 5 2008, 
blz. 28 – 34.
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