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De voordelen van conventioneel verdichte betonverhardingen zijn alom bekend: 
sterkte, stroefheid, lichte kleur, brandwerendheid, duurzaamheid, lager brandstof-
verbruik, minimaal onderhoud, veel voordeliger op lange termijn dan andere opties. 
Het nadeel is echter dat betonwegen vaak moeten worden aangelegd met behulp 
van machines, zogeheten slipformpavers, die uitsluitend voor dit doel geschikt zijn. 
Alhoewel machines voor het aanleggen van betonwegen overal ter wereld worden 
gebruikt, zijn er wereldwijd veel meer machines voor het aanbrengen van asfaltver-
hardingen, zoals asfaltafwerkmachines en walsen. 

Hoogwaardig walsbeton, verder in de tekst als walsbeton gekenmerkt, is een hy-
bride techniek die het mogelijk maakt om asfaltspreidmachines te gebruiken voor 
de aanleg van wegen met soortgelijke eigenschappen (sterkte, duurzaamheid) als 
die van wegen van conventioneel verdicht beton. Alhoewel walsbeton in eerste in-
stantie bedoeld was voor toepassingen bij lage snelheden, zoals industrieterreinen 
of secundaire- en erftoegangswegen, hebben ontwikkelingen in de machinebouw 
en aanlegmethoden én 50 jaar ervaring (in het buitenland) ertoe geleid dat wals-
beton ook kan worden toegepast op rijbanen met een hogere verkeersintensiteit. 
Walsbeton is een aantrekkelijk alternatief met uitstekende resultaten voor de 
meeste toepassingen waarvoor vandaag de dag asfalt maar ook conventioneel 
verdicht beton wordt gebruikt.
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Walsbeton is een wegverharding met nagenoeg 
dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbe-
standdelen als conventioneel verdicht beton dat 
gebruikt wordt in de wegenbouw; namelijk goed 
gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen 
(cement) en water, maar dan in andere verhou-
dingen. De grootste verschillen zijn:

• het lagere cementgehalte zorgt ervoor dat 
er een consistentie kan worden verkregen 
waarbij het verse materiaal stijf genoeg is 
om stabiel te blijven als het met een trilwals 
wordt verdicht en dat tegelijkertijd vochtig 
genoeg is voor het optimaal mengen en 
spreiden van de betonspecie zonder dat er 
ontmenging optreedt;

• walsbeton heeft een hoger percentage 
aan fijne toeslagmaterialen, waardoor 
ondanks het geringer cementgehalte een 
stabiel mengsel ontstaat en goed verdicht 
kan worden met behulp van walsen en/of 
asfaltspreidmachines die zijn voorzien van 
hoogfrequente verdichtingsbalken;

• walsbeton wordt doorgaans aangebracht met 
een asfaltspreidmachine die is voorzien van 
een standaard trilbalk of een hoogfrequente 
verdichtingsbalk, gevolgd door een aantal 
walsgangen voor een betere verdichting. De 
uiteindelijke verdichting wordt doorgaans 
binnen één uur na het mengen van de beton-
specie verkregen;

• in tegenstelling tot conventionele betonwe-
gen worden wegen van walsbeton aangelegd 
zonder bekisting, deuvels of wapening;

• Het zagen van voegen werd niet altijd toege-
past bij de aanleg van walsbeton, maar wint 
steeds meer aan populariteit als maatregel 
om scheurwijdten tot een minimum te 
beperken en een goede overdracht van be-
lastingen te bewerkstelligen. Het is algemeen 
aanvaard dat smalle scheuren gunstiger zijn 
voor de overdracht van zware belastingen. 
Dit kenmerk speelt een belangrijke rol bij 
het ontwerpen van wegen. Het inzagen van 
voegen verbetert zelfs de esthetische waarde 
van de weg en ingezaagde voegen zijn 
minder gevoelig voor beschadigingen dan 
scheuren die vanzelf ontstaan.

Walsbeton mag niet worden verward met 
cementgebonden materialen die bedoeld zijn 
voor de onderlaag. Al deze mengsels hebben 
een soortgelijk uitgangspunt; ze zijn een mix van 
aggregaten, cement (of een ander hydraulisch 
bindmiddel) en een kleine hoeveelheid water en 
het is mogelijk om ze te verdichten met behulp 
van walsen. In vergelijking met walsbeton heb-
ben deze mengsels echter een lager cementge-
halte en daardoor een lagere sterkte. Bij wegtoe-
passingen geldt dat alleen materialen met een 
mechanische sterkte vergelijkbaar met die van 
normaal verdicht beton voor wegconstructies 
(druksterkte van meer dan 25 MPa na 28 dagen) 
walsbeton mogen worden genoemd.
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De eerste moderne voorbeelden van walsbeton 
in de wegenbouw zijn te vinden in Spanje, waar 
het walsbeton in de jaren ‘70 werd gebruikt in 
wegen met een lage verkeersintensiteit [2]. Als 
we kijken naar zware toepassingen, dan zien we 
dat Canada het materiaal in 1976 begon te ge-
bruiken voor de houtindustrie. Verhardingen van 
walsbeton zijn succesvol gebruikt in bijna alle 
toepassingen van asfalt en normaal verdichte 
betonverhardingen:

• Zware toepassingen
	 -	Havens	en	luchthavens
	 -	Militaire	basissen
	 -	Intermodale	vervoerssystemen

•  Lichte commerciële of industriële 
toepassingen

	 -	Magazijnen	en	fabrieken
	 -		Commerciële	en	industriële	

parkeerplaatsen
	 -	Onderhouds-	en	opslagterreinen
 
 Toepassingen in de wegenbouw
	 -	Parallelwegen	en	vluchtstroken
	 -	Uitvalswegen
	 -	Stadswegen	en	lokale	wegen
	 -	Snelwegen	en	autowegen

Wanneer walsbeton wordt gebruikt voor toepas-
singen bij hoge snelheid, zoals snelwegen en 
autowegen, wordt er vaak een asfalt toplaag van 
enkele centimeters dik aangebracht om een vlak 
oppervlak te verkrijgen dat voldoet aan de eisen 
die aan deze toepassingen worden gesteld. Voor 
dit doel kan het oppervlak ook met diamantschij-
ven (grooving en grinding) worden behandeld, 
waarbij fijne groeven in de langsrichting van het 
wegdek	 worden	 aangebracht.	 Opstelplaatsen	
voor vliegtuigen worden eveneens voorzien van 
een dunne asfaltlaag om te voorkomen dat losse 
deeltjes in een vliegtuigmotor terecht kunnen 
komen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toegang tot papierfabriek in Polen

Industriele bedrijfsruimte op Mallorca - Photos: CEMEX
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VOORDELEN

Vergeleken met asfalt heeft walsbeton, als je kijkt 
naar de voordelen die het biedt veel meer over-
eenkomsten met conventioneel verdicht beton::

•   Walsbeton kan zodanig worden ontworpen 
dat het een hoge buig-, druk- en schuifsterkte 
heeft, waardoor het materiaal bestand is 
tegen herhaaldelijk zware belastingen zonder 
dat er beschadigingen optreden, zoals bij 
zware industriële en militaire toepassingen, en 
tegen hoge puntbelastingen.

•   met speciaal aangepaste samenstellingen kan 
een walsbeton met een lage doorlaatbaarheid 
worden verkregen dat zeer duurzaam is, zelfs 
bij aanhoudend vriezen en dooien;

•   bij walsbeton ontstaat geen spoorvorming 
waardoor er minder reparaties nodig zijn, 
behalve in gebieden waar veelvuldig met 
sneeuwkettingen of spijkerbanden wordt 
gereden;

•   walsbeton heeft een goede chemische 
bestandheid en weerstand tegen vervorming 
in industriële gebieden waar puntbelasting 
van vrachtwagensopleggers een probleem 
kan zijn ;

•   walsbeton is slijtvast, zelfs bij zware 
belastingen en een hoge verkeersintensiteit;

•   mengsels voor het vervaardigen van 
walsbeton kunnen zowel natuurlijke als 
geproduceerde fijne toeslagmaterialen 
bevatten;

•   fijne toeslagmaterialen die niet geschikt zijn 
voor asfaltverhardingen kunnen wel worden 
gebruikt voor het maken van walsbeton;

•   afhankelijk van de samenstelling en 
met behulp van asfalteermachines 
asfaltspreidmachines met een hoogfrequente 
verdichtingsbalk kan het walsbeton worden 
gestort in lagen van 25 cm;

•   dankzij de lichte kleur van 
walsbetonverhardingen is er minder behoefte 
aan verlichting;

•   wegen gemaakt van walsbeton hebben een 
hoge zonnereflectie-index, waardoor de 
temperatuur van de weg lager is en er minder 

hittegerelateerde problemen voorkomen 
zoals het hitte-eilandeffect (‘heat-island 
effect’).

Vergeleken met verhardingen van conventioneel 
verdicht beton heeft walsbeton nog een aantal 
extra voordelen:

• verhardingen van walsbeton kunnen worden 
aangelegd met asfaltspreidmachines die 
overal aanwezig zijn;

•  walsbeton kan sneller worden aangelegd;

•  de lagere hoeveelheid cementpasta in 
walsbeton zorgt dat het beton minder 
krimpt en er minder scheuren ontstaan door 
krimpspanningen;

•  walsbeton heeft een lager cementgehalte 
waarmee een vergelijkbare mechanische 
sterkte wordt verkregen;

•  dankzij de hoge stabiliteit van het korrelskelet 
van een goed gegradeerd en verdicht 
walsbeton is het materiaal al snel overrijdbaar. 
Deze eigenschap is ook erg gunstig voor 
werkzaamheden zoals overlagingen van 
wegen die reeds in gebruik zijn, het aanleggen 
van noodwegen in geval van rampen. 

Kortom: walsbeton heeft dezelfde sterkte en 
prestaties als conventioneel beton, met de be-
schikbaarheid van asfalteermachines. De lage 
initiële kosten van walsbeton, gecombineerd met 
de lange levensduur en het minimaal vereiste 
onderhoud, leveren flinke besparingen en een 
meerwaarde op

Aanleg van een plattelandsweg in Turkije 
Photo: TCMA
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.MOGELIJKE BEPERKINGEN

Bij het aanleggen van verhardingen van walsbe-
ton zijn er ook enkele mogelijke beperkingen en 
uitdagingen, zoals:

• zonder diamantslijpen is het moeilijk om het 
gewenste profiel en de gewenste vlakheid te 
realiseren voor wegen die bestemd zijn voor 
snelverkeer;

• in een betonmixer kan doorgaans 
minder walsbeton worden gemengd 
dan conventioneel beton, omdat het 
walsbetonmengsel droger is. Derhalve is 
het raadzaam om gebruik te maken van een 
betonmortelcentrale;

• de maximale dikte die in één werkgang 
met een asfaltspreidmachine kan worden 
aangebracht, bedraagt 25 cm na verdichting. 
Bij een dikkere verharding, zoals soms op 
luchthavens of bij industriële installaties 
is vereist, moeten meerdere horizontale 
lagen worden aangebracht. Voor een goede 
hechting moeten de lagen binnen één uur 
worden aangebracht. Hetzelfde geldt voor 

aangrenzende betonplaten bij bredere 
wegdekken die niet in één werkgang met 
de machine kunnen worden aangebracht 
(tenzij er een koude voeg is voorzien). Deze 
tijdsduur kan worden verlengd door middel 
van vertragers; 

• de randen kunnen moeilijker worden verdicht. 
In de meeste gevallen is er bij koude voegen 
een gewijzigde proctordichtheid van 96% 
vereist in plaats van de vereiste 98% voor 
het middengedeelte. De ervaring heeft 
geleerd dat goed voorbereide en goed tegen 
elkaar geplaatste koude voegen zeer goed 
presteren;

• bij het aanbrengen van walsbetonverharding 
bij heel warm weer, moet er extra op worden 
toegezien dat er zo min mogelijk water 
verloren gaat door verdamping, omdat 
walsbeton al relatief weinig water bevat;

• doordat het mengsel voor walsbeton relatief 
droog is, kunnen er meer hulpstoffen nodig 
zijn dan bij conventioneel beton.

Walsbetonverharding bij een tankstation 
Photo: CEMEX
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SAMENSTELLING VAN WALSBETON

De algemene trend is om de korrelgrootte van 
toeslagmaterialen te beperken tot maximaal 
16/20 mm om ontmenging te voorkomen, het 
mengproces te vergemakkelijken en de vlakheid 
van het oppervlak te verbeteren. Het gebruik 
van deeltjes die door een zeef met een maas-
wijdte van 75 micron gaan, wordt vaak beperkt. 
Doorgaans wordt er veel gebroken steenslag 
gebruikt om ervoor te zorgen dat het nieuw 
verdichte materiaal stabiel is. Dit is met name be-
langrijk bij overlaging van wegen die zo snel mo-
gelijk voor verkeer opengesteld moeten worden.

Het cementgehalte is iets lager dan bij conventi-
oneel verdicht beton met een vergelijkbare me-
chanische sterkte na 28 of 90 dagen. Dit varieert 
tussen 10% en 17% van het totaalgewicht van 
droge bestanddelen, waarbij waarden tussen 
300 ± 30 kg cement per m3 het meest gang-
baar zijn. Vaak worden mengsels van cement en 
vliegas gebruikt, maar ook gemengde cement-
soorten. Laatstgenoemde bevat soms voor meer 
dan 50% aan andere actieve bindmiddelen (bv 
hoogovenslak). Deze cementsoorten zijn vaak 
goedkoper dan het gewone Portlandcement en 
hebben een beduidend langere uithardingstijd 
waardoor de tijdsperiode voor het aanbrengen 
van de constructie minder beperkend is. Vliegas 
verbetert de verwerkbaarheid van walsbeton en 
beperkt scheurvorming. In gebieden met strenge 
winters verdient silica fume echter de voorkeur 
boven vliegas, in een hoeveelheid tot 10% van 
het gewicht van het bindmiddel.

Het watergehalte van de cementgebonden 
korrelvormige materialen ligt doorgaans tus-
sen 4,5 tot 6,5 % van de droge bestanddelen. 
Er zijn twee verschillende manieren mogelijk 
om de juiste hoeveelheid water te bepalen. 
Verdichtingsmethoden worden het meest toe-
gepast (ook wel bodemdichtheidsmethoden ge-
noemd), zoals de gewijzigde proctorproef of me-
thoden waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
trilhamer. Bij deze methoden wordt het verband 
tussen het drooggewicht en het vochtgehalte 

van het walsbeton vastgesteld door monsters 
met een verschillend vochtgehalte te verdichten 
door middel van slagen. De top van de curve 
voor het vochtgehalte geeft het optimale vocht-
gehalte weer. De optimale verwerkbaarheid 
wordt vastgesteld in een consistentietest, bijv. 
met de Vebe-consistentiemeter, doorgaans door 
monsters vers materiaal te onderwerpen aan zo-
wel trillingen als overbelasting. Er zijn ook andere 
methoden beschikbaar, zoals het vaste suspen-
siemodel (of omhullingsmodel) of de methode 
waarmee de optimale hoeveelheid pasta wordt 
vastgesteld.

Het mengsel moet voldoende pasta bevatten 
om aggregaatdeeltjes volledig te omhullen, 
maar te veel pasta zorgt er onder andere voor dat 
het walsbeton een ‘golf’ vormt voor de wals.

In sommige landen worden plastificeermidde-
len en vertragers gebruikt. Vertragers worden in 
sommige landen gebruikt om de verwerkingstijd 
te verlengen, d.w.z. de tijd waarin het materiaal 
kan worden verdicht zonder dat het gevolgen 
heeft voor de interne structuur omdat de binding 
nog niet is begonnen. Er zijn ook hulpstoffen 
ontwikkeld die over het oppervlak van het net 
verdichte mengsel aangebracht kunnen worden, 
zodat het nabewerkt kan worden door middel 
van vlinderen, geborsteld kan worden of kan 
worden voorzien van textuur.

MENGEN EN TRANSPORT NAAR DE 
BOUWPLAATS

Voor het mengen kunnen betonmengers van 
het type continue menger, dwangmenger, 
vrijevalmenger en in sommige gevallen truck-
mixers worden gebruikt. Er is een algemene 
tendens naar continuemengers met een hoge 
productie en waarmee de hoeveelheid cement 
die aan het mengsel wordt toegevoegd nauw-
keurig kan worden geregeld. Deze installaties 
kunnen eenvoudig naar de bouwplaats worden 
getransporteerd en daar worden geïnstalleerd. 
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Bij betoncentrales moeten meestal ook enkele 
aanpassingen worden gedaan omdat het wals-
beton langer gemengd moet worden, minimaal 
zo’n 60 seconden. In alle gevallen dient de vrije 
valhoogte van het beton te worden verminderd 
om ontmenging te voorkomen.

Het transport vindt doorgaans plaats met open 
kipwagens. Variaties in het vochtgehalte zijn een 
kritiek punt bij walsbeton. De kipwagens moeten 
dan ook worden voorzien van een afdeksysteem 
om de betonspecie te beschermen bij ongun-
stige weersomstandigheden, zoals op hete of 
winderige dagen.

SPREIDING

Om	 het	 nog	 onverdichte	 materiaal	 te	 versprei-
den kunnen allerlei machines worden ingezet 
(afbeelding 7) zoals graders, autograders of as-
faltspreidmachines. Er is een voorkeur naar het 

gebruik van machines waarmee het mengsel 
voorverdicht kan worden tot een maximale proc-
tordichtheid van ruim 90%. Vaak worden hiervoor 
asfaltspreidmachines gebruikt die voorzien zijn 
van een dubbele trilbalk. Een hoge voorverdich-
ting zorgt voor een betere vlakheid van het op-
pervlak aangezien de kans op vervormingen van 
het materiaal onder de walsen wordt verkleind. 
Graders daarentegen leveren slechtere resulta-
ten op als het gaat om voorverdichting. Ze zijn 
echter het meest geschikt voor onregelmatige 
oppervlakken, zoals in stedelijke gebieden vaak 
het geval is.

Bij het gebruik van asfaltspreidmachines is het 
belangrijk dat de betonproductie het mogelijk 
maakt dat de machine continu voorwaarts kan 
blijven bewegen om oneffenheden, als gevolg 
van oponthoud, in het uiteindelijke wegdek te 
voorkomen.

Aanleg van een plattelandsweg in Turkije 
Photo: TCMA
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VERDICHTING

Walsbeton wordt meestal verdicht met behulp 
van een zware trilwals, vaak in combinatie met 
een bandenwals. Bij trilwalsen wordt een statisch 
gewicht per strekkende centimeter breedte van 
de wals van minimaal 30 kg aanbevolen, terwijl bij 
bandenwalsen de belasting per wiel 3 ton of meer 
zou moeten bedragen en de contactdruk niet 
minder dan 0,8 MPa. Een gewoon walspatroon 
bestaat uit twee walsgangen (één heen-en-te-
rug-beweging) over het verse materiaal om het 
te zetten, gevolgd door een aantal (meestal vier 
of meer) walsgangen met een trilwals totdat de 
gespecificeerde dichtheid is bereikt. Het ver-
dichtingsproces wordt vervolgens afgerond met 
een aantal werkgangen met de bandenwals om 
gaten of scheuren in het oppervlak te dichten. 
Een met rubber beklede trommel kan zowel voor 
werkgangen met de trilwals worden gebruikt 
totdat de vereiste dichtheid is bereikt als voor de 
afwerking van het wegdek. Daarnaast zorgt het 
voor een goede stroefheid. Bij dit walspatroon 
zijn enkele variaties mogelijk. Als er geen ban-
denwals voorhanden is, dan is het ook mogelijk 
om het oppervlak te dichten met een aantal 

statische gangen met de trommel. Het gebruik 
van verschillende walsen (gladde trommel voor 
en banden achter) hebben ook goede resultaten 
opgeleverd.

Gezien de sterke samenhang tussen de dicht-
heid en de mechanische sterkte van het walsbe-
ton is het zeer belangrijk om het beton goed te 
verdichten. Normaliter wordt er een minimaal te 
bereiken dichtheid voorgeschreven. Soms mag 
de gemiddelde dichtheid niet lager zijn dan 97% 
van de maximale gewijzigde proctordichtheid, 
terwijl de dichtheid aan de onderkant van de laag 
walsbeton niet minder dan 95% mag zijn.

Bij de meeste werken is het verplicht om de con-
structie binnen 60 of 90 minuten na het mengen 
te verdichten. Deze tijd kan echter worden ver-
lengd door het gebruik van vertragers.

Voor industriële voorzieningen kunnen dikkere 
wegverhardingen zijn vereist. Zodra het wegdek 
een dikte van meer dan 25 cm moet hebben, 
wordt het walsbeton doorgaans in meerdere 

Meting van de dichtheid 
Photo: TCMA
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lagen aangebracht om ervoor te zorgen dat elke 
laag goed is verdicht. Daarbij is het van essentieel 
belang dat de lagen onderling goed hechten. Dit 
wordt vaak bereikt door de tijdspanne tussen 
de verwerkingstijd van de onderste laag en het 
aanbrengen van de bovenste laag zo klein mo-
gelijk te houden en om de onderste laag in de 
tussentijd vochtig te houden.

AFWERKING

Normaal gesproken wordt het oppervlak na 
verdichting gelaten zoals het is, en is het meteen 
klaar voor gebruik zonder dat verdere afwerking 
is vereist. Dit wordt ook wel ‘natuurlijke afwerking 
van het walsbeton’ genoemd. Recente ontwik-
kelingen omvatten echter andere afwerkings-
methoden die al bekend zijn van conventionele 
betonnen deklagen, zoals het nabewerken van 
het verse beton met een troffel, het bezemen 
van het beton en het aanbrengen van textuur of 

het diamantslijpen van het uitgeharde betonnen 
oppervlak. (Lees meer hierover in “Speciale toe-
passingen en nieuwe ontwikkelingen”)..

UITHARDING EN BESCHERMING VAN 
HET OPPERVLAK

Doordat het walsbetonmengsel minder water be-
vat is een effectieve nabehandeling van het beton 
heel belangrijk. Het materiaal moet zo snel mo-
gelijk na het verdichten worden beschermd met 
curing compound. Nabehandelingsproducten 
of bitumenemulsies kunnen worden gebruikt 
wanneer er een asfaltlaag op het walsbeton 
aangebracht moet worden of er een oppervlak-
tebehandeling moet worden uitgevoerd. Indien 
er verkeer over de emulsie mag rijden, dan moet 
deze worden beschermd met een laag steen-
slag of zand.

Industrieweg in walsbeton in Letland
Photo: CEMEX
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VOEGEN

Er is een tendens waar te nemen om ook voegen 
toe te passen bij verhardingen van walsbeton. 
Wanneer de dwarsvoegen worden ingezaagd, 
hangt grotendeels af van de weersomstandig-
heden en de sterkte van het walsbeton. Dit kan 
variëren van enkele uren tot meerdere dagen. 
Kerven in het verse beton wordt alleen toege-
past wanneer er een bitumineuze slijtlaag op 
het walsbeton wordt aangebracht. In dit geval is 
de afstand tussen de voegen kort om reflectie-
scheuren te voorkomen.

In geval van werkvoegen - zowel langs- als 
dwarsvoegen- dienen de randen zo verticaal 
mogelijk te zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen 
bij temperatuurstijgingen opstuikingen zich voor-
doen. Er zijn verschillende methoden mogelijk 
om ervoor te zorgen dat de randen verticaal 
blijven.

In de meeste gevallen worden de voegen in 
wegdekken van walsbeton niet gevuld. Worden 
de voegen wel gevuld dan moeten de afdich-
tingsmiddelen en -procedures voldoen aan de 
specificaties die eveneens van toepassing zijn 
voor wegen van conventioneel verdicht beton.

.

 

 
Aanleg van plattelandsweg in Polen: het zagen

van de dwarsvoegen Photos: CEMEX

Toegang tot papierfabriek in Polen: detail van het oppervlak



Hoogwaardig walsbeton: maakt betonverhardingen beschikbaar voor de hele wegenbouwindustrie 11

DE MARKT - VOORBEELDEN

Verenigde Staten

De Verenigde Staten is een van de landen waar 
het gebruik van verhardingen van walsbeton dui-
delijk is toegenomen, zowel in oppervlakte per 
jaar, het soort toepassingen en het aantal pro-
jecten	 per	 jaar.	 Om	 een	 schatting	 te	 geven:	 het	
aantal werken dat tussen 2011 en 2013 is voltooid 
(172) is bijna twee keer zoveel als tussen 2000 
en 2010 (99). De gemiddelde totale oppervlakte 
die jaarlijks wordt aangelegd, is toegenomen 
van 750 000 m² in de periode tussen 2000 en 
2010 naar 1.400.000 m² tussen 2011 en 2015. Het 
grootste type toepassing is in de industrie, maar 
ook het gebruik van walsbeton bij de aanleg van 
wegen neemt toe, soms zelfs bij wegen bestemd 
voor snelverkeer. Dit is mogelijk geworden dank-
zij verbeterde methoden om de vlakheid en de 
stroefheid te verbeteren. Grofweg is de verdeling 
tussen private en overheidsprojecten in de laat-
ste jaren 3 op 1.

Basislaag voor snelwegen en andere wegen 
voor snelverkeer

Zoals eerder al is gezegd, moet walsbeton niet 
worden verward met cementgebonden ma-
terialen voor onderlagen of funderingslaag. Bij 
wegtoepassingen geldt dat uitsluitend materia-
len met een mechanische sterkte vergelijkbaar 
met die van normaal verdicht beton walsbeton 
mogen worden genoemd en dat zij, gedurende 
de hele ontwerpperiode van de desbetreffende 
voorziening, onmiddellijk toegankelijk moeten 
zijn voor een groot aantal zware voertuigen 
(vrachtwagens, containerhandlingsystemen 
enz.).

Een aantal autowegen en autosnelwegen, waar-
bij de vlakheid van het oppervlak en/of stroef-
heid belangrijk waren (bijvoorbeeld bij wegen 
bestemd voor snelverkeer), werden voorzien van 
een asfalttoplaag van enkele centimeters dik 
om het oppervlak te verbeteren en de vereiste 
vlakheid te realiseren. In deze gevallen dienen 
reflectiescheuren in de voegen en scheuren in 

de bovenste laag te worden vermeden. Er wor-
den allerlei procedures gehanteerd om bewe-
ging van de voegen te verminderen. De meeste 
waren oorspronkelijk bedoeld voor wegen met 
een cementgebonden funderings- of onderlaag. 
Een van de procedures is bijvoorbeeld kerven 
van het verse walsbeton met een korte tussen-
afstand (3 m of minder). Laatstgenoemde proce-
dure is niet haalbaar als er asfaltspreidmachines 
worden gebruikt met een hoge voorverdichting. 
Voegen met korte tussenafstand moeten zo snel 
mogelijk worden ingezaagd.

Kort samengevat: een asfaltslijtlaag verbetert 
zowel de vlakheid als de stroefheid van het op-
pervlak en het eindresultaat hangt minder sterk 
af van de vaardigheden van de aannemer. Het 
brengt echter wel de meeste kosten met zich 
mee en het duurt langer voordat de weg in zijn 
geheel klaar is. Daarnaast vergt een asfaltopper-
vlak meer onderhoud dan een goed aangelegde 
weg van walsbeton.

Secundaire wegen en stadswegen 

De eerste moderne voorbeelden van walsbeton 
wegen zijn te vinden in Spanje, waar het walsbe-
ton in de jaren ‘70 werd gebruikt in wegen met 
een	lage	verkeersintensiteit.	Over	het	algemeen	
voldeden zij naar volle tevredenheid. Ze zijn aan-
gelegd door lokale aannemers die zich de tech-
niek zelf eigen hadden gemaakt. Dit toont aan 
dat walsbeton een techniek is die aannemers 

Aanleg van plattelandsweg in Polen Photo: CEMEX
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gemakkelijk onder de knie kunnen krijgen, te 
meer omdat de wegen worden aangelegd met 
machines die de meesten tot hun beschikking 
hebben en die ook voor andere doeleinden 
kunnen worden aangewend. Doordat walsbeton 
eenvoudig is aan te leggen, hoge productie-
snelheid heeft en er daarnaast lagere eisen aan 
arbeidskrachten vereist zijn, levert de keuze voor 
dit materiaal aanzienlijke besparingen op ten op-
zichte van andere oplossingen.

Vermeldenswaardig is de overlaging van wegen 
met weinig verkeer die voorzien waren van een 
asfaltverharding en al aanzienlijk waren verslech-
terd nadat zij 3 tot 6 jaar in gebruik waren. Dit was 
voornamelijk het geval in gebieden waar hout-
winning plaatsvond. De overlaging met walsbe-
ton met een dikte van 15 à 18 cm werd aangelegd 
door lokale aannemers. Het walsbeton werd 
vervaardig in vaste betoncentrales. Alle bestand-
delen werden gecontroleerd op gewicht. Dankzij 
het gebruik van vertragers kon het walsbeton in 
sommige gevallen tot wel 80 km van de centrale 
worden vervoerd. De maximale dagelijkse pro-
ductie die werd behaald was 430 m³, in 10 uur, 
voor de aanleg van een strook van 720 m lang. 

Door de geringere dikte en de stevige fundering 
van de bestaande asfaltverharding konden op-
merkelijke dichtheden en mechanische sterkten 
worden verkregen. Sommige wegdekken had-
den na enkele jaren gebruik een splijtsterkte van 
wel 6,2 MPa. 

Industriële en logistieke toepassingen

In verschillende landen in Europa, zoals het 
Verenigd Koninkrijk, Polen, Letland, Spanje en 
andere landen, beleeft het walsbeton een herin-
troductie, waarbij handig gebruik wordt gemaakt 
van de ruime beschikbaarheid van asfaltspreid-
machines in de markt.  Het walsbeton, met zijn 
‘natuurlijke’ afwerking, wordt waarschijnlijk het 
meest gebruik voor industriële en logistieke toe-
passingen.	Onlangs	zijn	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
grote logistieke terreinen van enkele honderd-
duizenden m2 aangelegd.

In de afgelopen jaren is er daarnaast een aan-
zienlijk aantal projecten uitgevoerd met in 
totaal duizenden m2 walsbeton voor de aan-
leg van secundaire wegen, drukke industriële 
toegangswegen, verzorgingsplaatsen, grote 

Industrieweg in walsbeton in Letland
Photo: CEMEX
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parkeerplaatsen of opslagplaatsen, lokale we-
gen en plattelandswegen. Hoewel deze toepas-
sing min of meer opnieuw in opkomst is, zijn er 
al veel voorbeelden van de ongelofelijke duur-
zaamheid van deze verhardingsoplossing, zoals 
de plattelandswegen die in de jaren ‘80 en ‘90 in 
Noord-Spanje zijn aangelegd en na 30 jaar nog 
steeds in gebruik zijn.

Walsbeton wordt ook gebruikt als basislaag voor 
wegen en straten met daarbovenop een slijtlaag 
van asfalt; niet alleen in steden, maar ook bij 
industrieterreinen.

Latvia: RCC street in an industrial area
Photo: CEMEX

Plattelandsweg in Spanje-Vizcaya: aangelegd in 1991 en na 28 jaar nog steeds in goede staat
Photo: CEMEX
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Marktontwikkeling in Turkije

Sinds 2009 is Turkije ook walsbeton gaan gebrui-
ken voor stadswegen.  Een eerste proefproject 
vond plaats in de gemeente Antalya en werd ge-
subsidieerd via het Ecolanes-project binnen het 
6e	kaderprogramma	van	de	EU.	De	hoofddoelen	
van het project waren het ontwikkelen, testen en 
valideren van staalvezelbeton.  Ecolanes was ge-
richt op het gebruik van verdichtingstechnieken 
met behulp van een wals en gerecyclede mate-
rialen om de kosten, benodigde tijd en energie-
verbruik voor de aanleg te reduceren. Hiervoor 
werden gerecyclede staalvezels van gebruikte 
autobanden gebruikt.

Walsbeton werd in Turkije voor het eerst op gro-
te schaal toegepast door de gemeente Denizli. 
Walsbeton werd gebruikt als funderingslaag voor 
uitvalswegen met een hoge verkeersintensiteit, 
met daarbovenop een slijtlaag van asfalt. De 
omvang van de aangelegde walsbeton wegen 
werd geschat op zo’n 500 000 m². Later werd 
walsbeton voor wegen een belangrijke keuze, 

Plattelandsweg in walsbeton in winters Turkije
Photo: TCMA 

met name voor plattelandswegen, vanwege be-
paalde voordelen zoals initiële kosten, de snelle 
aanleg en de snelle ingebruikname van de aan-
gelegde wegen. Nu (anno 2019) wordt walsbeton 
in meer dan 25 steden toegepast voor de aanleg 
van wegen en heeft de omvang daarvan bijna de 
1000 km bereikt. 

SPECIALE TOEPASSINGEN EN NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN

Diamantslijpen van het oppervlak

Wegen van walsbeton zijn onvoldoende vlak 
om als snelweg te kunnen dienen, vooral als er 
voor het spreiden van het materiaal materieel is 
gebruikt dat niet voor voldoende verdichting kan 
zorgen. In dat geval moet de weg nog met wal-
sen worden nabewerkt om de gewenste dicht-
heid te krijgen. Met diamantslijpen kan zowel 
de vlakheid als de stroefheid worden verbeterd. 
Bovendien wordt daarmee een geluidreductie 
gerealiseerd. Aan de andere kant wordt de uit-
voeringstijd langer en de kosten hoger..
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Nabewerking

De oppervlakstructuur van het walsbeton na het 
walsen, die vergelijkbaar is met asfaltwegen (ter-
wijl de kleur gelijk is aan dat van normaal verdicht 
beton), is niet geschikt voor verkeer dat sneller 
dan 60 km/u rijdt. Er zijn hulpstoffen beschikbaar 
waarmee de afwerking of stroefheid van het 
oppervlak van walsbeton kunnen worden verbe-
terd. Het walsbeton kan net zoals conventioneel 
verdicht beton worden nabewerkt door middel 
van vlinderenl, worden gebezemd of worden 
langsgegroefd. Bij een nabewerking door te 
vlinderen kan het oppervlak gedeeltelijk worden 
gedicht en vochtverlies worden tegengegaan. 
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CONCLUSIE

Verhardingen van walsbeton kunnen als een geschikte techniek worden beschouwd voor 
toepassingen bij lage snelheid, met als resultaat aanzienlijke besparingen bij de aanleg ten 
opzichte van conventionele betonverhardingen, vooral wanneer er geen speciaal materieel 
voor de aanleg van betonverhardingen voorhanden is. Ook bij snelwegen en autowegen is 
walsbeton een voordelig alternatief, ondanks het feit dat de normen qua vlakheid vereisen 
dat diamantslijpen wordt toegepast of dat er een slijtlaag van asfalt wordt aangebracht. 
Naar verwachting zullen de rij-eigenschappen nog verder worden verbeterd door nieuwe 
ontwikkelingen ten aanzien van afwerkmachines met een hoge voorverdichting. Dit zal het 
gebruik van walsen verminderen of zelfs overbodig maken, hetgeen er uiteindelijk toe zal 
leiden dat walsbetonoplossingen nog vaker gebruikt zullen kunnen worden..

Het bezemen en het aanbrengen van textuur 
verbeteren de stroefheid van het oppervlak.  

Vezelversterkt walsbeton

De vereiste dichtheid kan eenvoudiger worden 
bereikt als er dunne lagen walsbeton worden 
aangebracht. Een manier om de dikte te ver-
minderen is om staalvezels aan het materiaal 
toe te voegen waardoor de buigsterkte wordt 
verbeterd en scheurvorming kan worden be-
perkt. Er zijn verschillende testvakken aangelegd 
om aan te tonen dat het mogelijk is de vezels 
tijdens het mixen van het walsbeton goed in het 
walsbeton te verdelen. De resultaten waren naar 
tevredenheid..
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