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Akoestische eigenschappen van 
uitgeborsteld beton 
Fred Reinink, M+P 

• achtergrond
• definitie geoptimaliseerd
• resultaten N285 Zevenbergen
• resultaten Apeldoorn, Oost Veluweweg
• bevindingen

Overzicht 

Reken- en meetvoorschrift geluid (Rmg 2012) 

Effect wegdek op geluid → Wegdekcorrectie 

Cwegdek = Cinitieel + Ctijd
met  Cinitieel : reductie in nieuwstaat 

Ctijd     : gemiddelde afname gedurende levensduur 

Standaard wegdekcategorie: 
• uitgeborsteld beton
• geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
• fijngebezemd beton

Achtergrond 

Cwegdek data gebaseerd op: 
• metingen rond 2000
• aannames (bv. Ctijd en invloed van aanpassing meethoogte

5m → 3m)

Achtergrond 

 Cwegdek [dB] Cinitieel [dB] Ctijd [dB] 

lichte motorvoertuigen 80 km/h 

uitgeborsteld beton 1,9  0,8 1,1 

geoptimaliseerd 
uitgeborsteld beton 

0,3 -0,9 1,1 

zware motorvoertuigen 80 km/h 

uitgeborsteld beton  0,0 -0,1 0,0 

geoptimaliseerd 
uitgeborsteld beton 

-2,0 -2,1 0,0 
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CROW-publicatie 316 

Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton: 
• steengrootte maximaal 8 mm
• uitwasdiepte minimaal 1,8 mm
• discontinue gradering

Uitgeborsteld beton: 
• steengrootte maximaal 22 mm
• uitwasdiepte minimaal 1,8 mm
• continue gradering

(Geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton 

Schiphol Zuidtangent (2000) 

IJburg (2014) 

Apeldoorn (2009) 

• aanleg 1992 en 2006
• Nederlandse en Noorse steenslag
• geoptimaliseerd (?)

CPX en SPB-meting uitgevoerd: 
• geen verschil in geluidniveaus

 tussen aanleg 1992 en 2006 
• afname geluidreductie 2015 tov

 2006 bij 80 km/h lmv 2,8 dB(A) 
    en zmv 1,8 dB(A)  
• geen verschil Nederlandse en

 Noorse steenslag 

N285 Zevenbergen 

• geoptimaliseerd → nee

N285 Zevenbergen 

Textuurspectra: 

• aanleg 2009
• gebroken steenslag 4/8
• aanleg in 2 fases
• geoptimaliseerd (?)

CPX en SPB-meting uitgevoerd: 

Apeldoorn, Oost Veluweweg 

gemiddelde geluidtoeslag Rmg 2012 [dB(A)] bij 80 km/h 

lichte motorvoertuigen zware motorvoertuigen 

richting oost (fase I + II) 2,7  0,5 

richting west (fase I + II) 1,4 -0,4 
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Apeldoorn, Oost Veluweweg 

Geluidspectra: 

Textuurkentallen: 

MPD [mm] ETD [mm] 

richting oost (fase I + II) 1,0 1,0 

richting west (fase I + II) 1,1 1,1 

• geoptimaliseerd → nee (volgens CROW-publicatie 316)

• Definitie geoptimaliseerd uitgeborsteld beton niet eenduidig
(uitwasdiepte)

• Voor update Cwegdek nog onvoldoende recent aangelegde
geoptimaliseerd uitgeborsteld beton wegvakken
beschikbaar

• Verificatie vooraf dat het wegvak voldoet aan de
specificaties van een geoptimaliseerd uitgeborsteld beton

Bevindingen 

Vragen? 

M+P raadgevende ingenieurs 
fredreinink@mp.nl 

Dank voor uw aandacht! 


