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Robuuste betonweg met brede keerlussen

De gemeente Enschede heeft in het havengebied 
een betonweg aangelegd van 1 km lang. Er is 
gekozen voor beton omdat de weg zware belasting 
door rijdend en kerend vrachtverkeer moet kunnen 
weerstaan.

Aan de westkant van Enschede ligt het Enschedese 
havengebied. Dit is een belangrijk bedrijventer-
rein aan het Twentekanaal. Een groot aantal delen 
van het havengebied is echter zowel functioneel 
als economisch verouderd. Dit leidt op den duur tot 
verlies van arbeidskrachten – er werken nu ongeveer 
6.000 personen in het gebied - en een daling van 
de waarde van het vastgoed. Al in 2005 heeft 
de gemeenteraad van Enschede het Masterplan 
Havengebied vastgesteld. Hierin is voorzien in een totale revitalisering van het bedrijventerrein Havengebied 
dat een oppervlakte heeft van 200 ha en waar driehonderd bedrijven zijn gevestigd. Eén van de onderdelen 
van deze herstructurering is het vervangen van een asfaltweg door een betonweg met twee keerlussen.  
De gemeente heeft voor beton gekozen in verband met de zware belasting die de weg moet kunnen weer-
staan en de lange levensduur van beton.

Brede keerlussen
De doodlopende weg is 925 m lang en 7 m breed, inclusief de molgoten. Aan weerskanten van de weg zijn 
bedrijven gevestigd. De keerlussen zijn een verbreding van de weg en liggen op ongeveer 200 m en 600 m 
in het tracé. Vrachtwagens kunnen op deze plaats de volledige breedte tussen de bedrijfsgebouwen benutten 
om te keren. De ongewapende betonweg is 250 mm dik. Om de zware lasten goed over te dragen van de ene 
op de andere betonplaat, zijn de dwarsvoegen voorzien van deuvels. De deuvels zijn door de slipformpaver 
automatisch in de verse betonmortel getrild en liggen in het midden van de betonverharding. De langsvoegen 
zijn voorzien van koppelstaven die onderin de betonweg liggen, op 1/3 van de hoogte, gemeten vanaf de 
fundering. Ook de koppelstaven zijn door de slipformpaver in de verse betonmortel getrild. De koppelstaven 
liggen dieper dan de deuvels omdat de langsvoeg tot 40 procent van de betondikte wordt ingezaagd. Er blijft 
zo nog voldoende dekking op de gecoate koppelstaaf.
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Lagere milieubelasting
Bijzonder aan het project is dat de molgoten direct zijn meegestort door het maken van een speciale toe- 
passing op de slipformpaver. Dit scheelt een werkgang en er wordt een extra voeg uitgespaard. De weg-
constructie is hierdoor robuuster en bovendien is de uitvoeringsduur verkort. Ook zijn de grove grindfracties in 
het betonmengsel voor een deel vervangen door betongranulaat. Hiermee draagt de weg bij aan een lagere 
milieubelasting.
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