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1. Inleiding 
 
In dit document worden de achtergronden beschreven van de huidige Nederlandse 
dimensioneringsmethode voor ongewapende en doorgaand gewapende betonverhar-
dingen, belast door normaal wegverkeer (STET, 2004; HOUBEN et al., 2006; STET et al., 
2006). De dimensioneringsmethode is beschikbaar in de vorm van het computer-
programma VENCON2.0 (CROW, 2005) dat begin 2005 is uitgegeven door CROW. 
Het structureel ontwerp van ongewapende betonverhardingen is gebaseerd op een 
vermoeiingsanalyse voor diverse potentieel kritieke plaatsen van de verharding, nl. de 
vrije plaatrand, de langsvoeg(en) en de dwarsvoeg in het hart van het rijspoor. De 
analyse omvat de verkeerslast-spanningen (berekend met de Westergaard-formule voor 
randbelasting, rekening houdend met de lastoverdracht in de voeg of bij de rand) en de 
temperatuurgradiënt-spanningen (berekend met een gewijzigde theorie van 
Eisenmann). Het meerlagen-plaatmodel van Van Cauwelaert is gebruikt voor de 
berekening van de verkeerslast-spanningen in gebonden funderingslagen (VAN 
CAUWELAERT, 2003).  
Voor de bepaling van de dikte van een doorgaand gewapende betonverharding wordt 
deze verharding beschouwd als een ongewapende betonverharding, echter met 
gewijzigde horizontale plaatafmetingen (vanwege de aanwezigheid van dwarsscheuren 
in plaats van dwarsvoegen) en een grotere lastoverdracht ter plaatse van de fijne 
dwarsscheuren. Na berekening van de betondikte wordt de vereiste langswapening 
bepaald (om de wijdte van de dwarsscheuren te beheersen). 
Figuur 1 geeft een overzicht van de invoer en de berekeningsprocedure van de  
VENCON2.0 dimensioneringsmethode. De items 1 t/m 10 genoemd in figuur 1 worden 
achtereenvolgens besproken in de hoofdstukken 2 t/m 11 van dit document. In 
hoofdstuk 12 worden enkele berekeningsresultaten van VENCON2.0 gepresenteerd. 
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Figuur 1. Stroomdiagram voor het structureel ontwerp van ongewapende en doorgaand 
             gewapende betonverhardingen volgens VENCON2.0 (HOUBEN et al, 2006). 
 
2. Verkeersbelasting 
 
De verkeersbelasting wordt berekend als het totaal aantal aslastherhalingen per 
aslastklasse (> 20 kN) op de ontwerpstrook gedurende de gewenste levensduur van de 
betonverharding. In de berekening wordt in beschouwing genomen: 
• de verdeling van het zware verkeer per rijrichting; bij wegen met één rijbaan is de 

richtingsfactor afhankelijk van de breedte van deze rijbaan, bij wegen met twee 
rijbanen is de richtingsfactor gelijk aan 0,5;  

• in het geval dat er per rijrichting meer dan 1 rijstrook is: het percentage van het 
zware verkeer per rijrichting op de zwaarst belaste rijstrook (de ontwerpstrook); dit 
percentage varieert van 100% (1 rijstrook per rijrichting) tot 80% (4 rijstroken per 
rijrichting); 

• het gemiddeld aantal assen per zwaar voertuig (tabel 1). 
 
In het geval dat er geen aslastmeetgegevens beschikbaar zijn, kan voor een bepaald 
type weg de default aslast (wiellast) frequentieverdeling aangehouden worden die 
vermeld is in tabel 1. Deze frequentieverdelingen zijn gebaseerd op aslastmetingen op 
een groot aantal provinciale wegen in 2000 en 2001. In de dimensioneringsmethode 
worden alle vrachtauto-assen in beschouwing genomen. De hoogste aslastklasse in tabel 
1 is 200-220 kN! 
Tabel 1 geeft aan dat er ook in Nederland nogal wat overbelaste vrachtauto-assen 
voorkomen en deze moeten bij het structureel ontwerp van een betonverharding 
nadrukkelijk worden meegenomen. 
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Aslastfrequentieverdeling (%) voor verschillende typen wegen Aslast-
klasse  
(kN) 

Gemid-
delde 
wiellast 
P (kN) 

zwaar 
belaste 
auto-
snelweg 

normaal  
belaste 
auto-
snelweg 

zwaar 
belaste 
provinciale 
weg 

normaal 
belaste 
provinciale 
weg 

gemeen-
telijke 
hoofd-
weg 

platte-
lands-
weg 

bus-
baan 

20-40 15 20,16 14,84 26,62 24,84 8,67 49,38 - 
40-60 25 30,56 29,54 32,22 32,45 40,71 25,97 - 
60-80 35 26,06 30,22 18,92 21,36 25,97 13,66 - 
80-100 45 12,54 13,49 9,46 11,12 13,66 8,05 - 
100-120 55 6,51 7,91 6,50 6,48 8,05 2,18 100 
120-140 65 2,71 3,31 4,29 2,70 2,18 0,38 - 
140-160 75 1,00 0,59 1,64 0,83 0,38 0,38 - 
160-180 85 0,31 0,09 0,26 0,19 0,38 0,00 - 
180-200 95 0,12 0,01 0,06 0,03 0,00 0,00 - 
200-220 105 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 - 
Gemiddeld aantal 
assen per zwaar 
voertuig 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,1 

 
2,5 

 
Tabel 1. Default aslastfrequentieverdelingen voor verschillende typen wegen. 
 
In VENCON2.0 worden verschillende typen band in beschouwing genomen: 
• enkele band, op de vooras van zware voertuigen; 
• dubbellucht band, op aangedreven assen, en soms op assen van aanhangers en 

opleggers; 
• breedband, op de meeste assen van opleggers; 
• extra brede breedband, in de toekomst mogelijk op aangedreven assen. 
Verondersteld wordt dat het contactvlak van elke band met het wegoppervlak 
rechthoekig is. In de Westergaard-formule voor de berekening van de verkeerslast-
spanningen moet echter een cirkelvormig contactvlak gebruikt worden. De equivalente 
straal a van het cirkelvormig contactvlak van de band wordt berekend met de formule:  
 

* (0,0028* 51)a b P= +               (1) 

 
waarin:  
b = parameter afhankelijk van het type band (tabel 2) 
P = gemiddelde wiellast (N) van de aslastklasse (tabel 1) 
 
In VENCON2.0 zijn twee default frequentieverdelingen van het type band opgenomen 
(tabel 2). 
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Frequentie-
verdeling (%) 

Type band Breedte van recht-
hoekig contact-
vlak(ken) (mm) 

Waarde van 
parameter b 
in formule 1 wegen busbanen 

Enkele band 200 9,2 39 50 
Dubbellucht band 200-100-200 12,4 38 50 
Breedband 300 8,7 23 0 
Extra brede breedband 400 9,1 0 0 

 
Tabel 2. Waarde van de parameter b (formule 1) voor de verschillende bandtypen en 
   default frequentieverdelingen voor de bandtypen 
 
3. Klimaat 
 
Met betrekking tot het klimaat zijn vooral de temperatuurgradiënten in de 
betonverharding van belang. In 2000 en 2001 is de temperatuurgradiënt continu 
gemeten in de nieuwe doorgaand gewapende betonverharding op de A12 tussen 
Lunetten en Bunnik. Deze betonverharding heeft een dikte van 250 mm en de metingen 
zijn uitgevoerd voordat de ZOAB deklaag is aangebracht. Op basis van deze metingen is 
een default temperatuurgradiënt-frequentieverdeling (tabel 3) afgeleid die is opgenomen 
in VENCON2.0. 
 

Temperatuurgradiënt klasse 
(ºC/mm) 

Gemiddelde temperatuur-
gradiënt ∆T (ºC/mm) 

Frequentieverdeling              
(%) 

0,000 – 0,005              0,0025                 59 
0,005 – 0,015              0,01                 22 
0,015 – 0,025              0,02                   7,5 
0,025 – 0,035              0,03                   5,5 
0,035 – 0,045              0,04                   4,5 
0,045 – 0,055              0,05                   1,0 
0,055 – 0,065              0,06                 0,5 

 
Tabel 3. Default temperatuurgradiënt frequentieverdeling 
 
4. Onderbouw 
 
De mate van ondersteuning door de onderbouw is een belangrijke parameter bij de 
dimensionering van de betonverharding. De onderbouw omvat alle lagen onder de 
betonplaat, dus de fundering, het zandbed en de natuurlijke ondergrond. De mate van 
ondersteuning wordt uitgedrukt in de beddingconstante k aan de bovenzijde van de 
fundering. 
Startpunt voor de berekening van de k-waarde is de beddingconstante ko aan de 
bovenzijde van de natuurlijke ondergrond. Naast andere parameters zijn in tabel 4 de 
ko-waarden vermeld die in VENCON2.0 worden aangehouden voor de verschillende 
typen ondergrond die in Nederland voorkomen. 
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Ondergrond Conusweerstand 
qc (N/mm2) 

CBR-waarde 
(%) 

Dynamische elas-
ticiteismodulus  
Esg (N/mm2) 

Beddingconstante 
ko (N/mm3) 

Veen   0,1 -   0,3   1 -   2 25 0,016 
Klei   0,2 -   2,5   3 -   8 40 0,023 
Leem   1,0 -   3,0   5 - 10 75 0,036 
Zand   3,0 – 25,0   8 - 18 100 0,045 
Grind-zand 10,0 – 30,0 15 - 40 150 0,061 
 
Tabel 4. Beddingconstante ko van Nederlandse ondergronden 
 
Om de beddingconstante k aan de bovenzijde van de fundering te krijgen, moet formule 
2 toegepast worden op elke constructielaag (eerst het zandbed, daarna de fundering): 
 

4 3 5
1 2 42,7145*10 *( * * )C Ck C C e C e−= + +             (2) 

 
waarin:  
C1  = 30 + 3360*ko 
C2  = 0,3778*(hb – 43,2) 
C3  = 0,5654*ln(ko) + 0,4139*ln(Eb) 
C4  = -283 
C5  = 0,5654*ln(ko) 
ko  = beddingconstante aan de bovenzijde van de onderliggende laag (N/mm3) 
hb  = dikte van de beschouwde laag (mm) 
Eb  = dynamische elasticiteitsmodulus van de beschouwde laag (N/mm2) 
k   = beddingconstante aan de bovenzijde van de beschouwde laag (N/mm3) 
 
De randvoorwaarden voor formule 2 zijn: 
• hb ≥ 150 mm (gebonden materiaal) en hb ≥ 200 mm (ongebonden materiaal) 
• elke laag heeft een Eb-waarde die groter is dan de Eb-waarde van de onderliggende 

laag 
• log k ≤ 0,73688 log(Eb) – 2,82055 
• k ≤ 0,16 N/mm3 
 
De tweede randvoorwaarde impliceert dat in geval van toepassing van het zeer lichte 
Ge-expandeerde Polystyreen Schuim, EPS (dat een dynamische elasticiteitsmodulus Eb 
van niet meer dan 6 tot 10 N/mm2 heeft, afhankelijk van de dichtheid), deze laag 
beschouwd moet worden als de natuurlijke ondergrond bij de berekening van de 
beddingconstante k. 
 
5. Beton 
 
Voor het beton in de toplaag van betonverhardingen kunnen verschillende sterkte-
klassen worden toegepast (tabel 5). In de oude Nederlandse norm NEN 6720 (1995), 
die geldig was tot 1 juli 2004, werd de beton sterkteklasse aangeduid met een B-waarde 
die de karakteristieke (5% ondergrens) kubusdruksterkte na 28 dagen bij kortdurende 
belasting* weergaf (f’ck in N/mm2). In de nieuwe norm NEN-EN 206-1 (2001), of de 
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Nederlandse toepassingsnorm 8005 die van kracht is sinds 1 juli 2004, wordt de beton 
sterkteklasse aangeduid met C-waarden waarbij het laatste getal weergeeft de 
karakteristieke (5% ondergrens) kubusdruksterkte na 28 dagen bij kortdurende 
belasting, en het eerste getal de karakteristieke cylinderdruksterkte bij dezelfde 
condities (tabel 5). Kortdurende belasting is een belasting gedurende enkele minuten, 
langdurende belasting is een statische belasting gedurende 103 tot 106 uren of een 
dynamische belasting met ongeveer 2*106 lastherhalingen. 
 

Beton sterkteklasse 
B-waarde C-waarden 

Karakteristieke (5% ondergrens) kubusdruksterkte na 28 
dagen bij kortdurende belasting, f’ck (N/mm2) 

B35 
B45 

C28/35 
C35/45 

35 
45 

 
Tabel 5. Beton sterkteklassen gebruikt in de Nederlandse wegenbouw 
 
Voor zwaarbelaste betonverhardingen, zoals autosnelwegen en platforms van 
vliegvelden, wordt meestal beton sterkteklasse C35/45 toegepast. Voor lichtbelaste 
betonverhardingen (fietspaden, plattelandswegen, etc.) wordt veelal beton sterkteklasse 
C28/35 en soms C35/45 gebruikt. Voor doorgaand gewapende betonverhardingen wordt 
meestal beton sterkteklasse C28/35 en soms C35/45 toegepast. 
 
Volgens zowel de CEB-FIP Model Code 1990 (1993) em de Eurocode 2 (prEN 1992-1-1, 
2002) is de gemiddelde kubusdruksterkte na 28 dagen bij kortdurende belasting (f’cm): 
 

' ' 8cm ckf f= +   (N/mm2)                   (3) 

 
Voor het constructieve ontwerp van betonverhardingen is niet zozeer de druksterkte van 
belang maar de buigtreksterkte. In overeenstemming met zowel NEN 6720 (1995) als de 
Eurocode 2 (prEN 1992-1-1, 2002) is in VENCON2.0 de gemiddelde buigtreksterkte na 
28 dagen voor kortdurende belasting (fbrm) gedefinieerd als een functie van de dikte h 
(in mm) van de betonverharding: 
 

1,05 0,05*( ' 8)1600
1,3* *

1000 1,2
ck

brm

fh
f

+ +−=   (N/mm2)                    (4) 

 
De gemiddelde buigtreksterkte (fbrm) wordt gebruikt in de vermoeiingsanalyse (zie 
hoofdstuk 8). 
 
Behalve de sterkte is ook de stijfheid (de elasticiteitsmodulus) van beton belangrijk bij 
het constructief ontwerp van betonverhardingen. De elasticiteitsmodulus is enigermate 
afhankelijk van de beton sterkteklasse. Overeenkomstig NEN 6720 (1995) wordt de 
elasticiteitsmodulus Eb berekend met de formule: 
 

22250 250* 'b ckE f= +  (N/mm2)      met 15 ≤ f’ck ≤ 65                    (5) 

 
Voor de twee beton sterkteklassen die voor betonverhardingen worden toegepast, zijn in 
tabel 6 de relevante sterkte- en stijfheidswaarden opgenomen. Bovendien zijn enkele 
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andere materiaaleigenschappen vermeld, zoals het Poisson-getal (dwarscontractie-
coëfficiënt) (die een rol speelt bij de berekening van de verkeerslast-spanningen, zie 
hoofdstuk 6) en de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (die van belang is bij de 
berekening van de temperatuurgradiënt-spanningen, zie hoofdstuk 7).   
 

Beton sterkteklasse Eigenschap 
C28/35 
(B35) 

C35/45 
(B45) 

Karakteristieke* kubusdruksterkte na 28 dagen bij kortdurende 
belasting, f’ck (N/mm2) 

35 45 

Gemiddelde kubusdruksterkte na 28 dagen bij kortdurende 
belasting, f’cm (N/mm2) 

43 53 

Gemiddelde treksterkte na 28 dagen bij kortdurende belasting, 
fbt (N/mm2) 

3,47 4,01 

Gemiddelde buigtreksterkte na 28 dagen bij kortdurende 
belasting, fbrm (N/mm2): dikte beton h = 180 mm 
                                                    h = 210 mm 
                                                    h = 240 mm 
                                                    h = 270 mm                       

 
4,92 
4,82 
4,71 
4,61 

 
5,69 
5,57 
5,45 
5,33 

Elasticiteitsmodulus, Eb (N/mm2) 31000 33500 
Dichtheid (kg/m3) 2300 - 2400 
Poisson-getal ν 0,15 – 0,20 
Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt α (°C-1) 1*10-5 – 1.2*10-5 

* 5% onderschrijdingskans 
 
Tabel 6. Mechanische eigenschappen van beton voor betonverhardingen 
 
6. Verkeerslast-spanningen 
 
De optredende buigtrekspanning t.g.v. een wiellast P aan de onderzijde van de 
betonverharding bij een vrije rand, bij een langsvoeg, bij een dwarsvoeg (ongewapende 
betonverharding) en bij een dwarsscheur (doorgaand gewapende betonverharding) 
wordt berekend met de ‘nieuwe’ Westergaard-formule voor randbelasting met een 
cirkelvormig contactvlak band-wegdek (IOANNIDES, 1987): 
  

( )
( ) ( )

3

2 4

3 1 P 4 1
1,84 1,18 1 2

3 100 3 2
reken

b
P

E h a
l n

h k a l

υ υσ υ υ
π υ

+    − = + − + + +  +    
         (6) 

 
waarin: 
σP  = buigtrekspanning (N/mm²) 
Preken   = wiellast (N), rekening houdend met de lastoverdracht (formule 7) 
a      = equivalente straal (mm) van het cirkelvormig contactvlak band-wegdek 
    (formule 1 en tabel 2) 
Eb     = elasticiteitsmodulus (N/mm²) van beton (formule 5 en table 6) 
υ      = Poisson-getal van beton (meestal gesteld op 0,15) 
h      = dikte (mm) van de betonverharding 
k      = beddinggetal van de onderbouw (N/mm3) (formule 2) 
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l      = 
3

4
212(1 )

bE h

kυ−
 = relatieve stijfheidsstraal (mm) van de betonverharding 

 
De lastoverdracht (voegeffectiviteit) W bij randen/voegen/scheuren wordt bij het 
constructief ontwerp van de betonverhardingen meegenomen in de vorm van een 
reductie van de werkelijke wiellast P tot de reken-wiellast Preken (die ingevoerd moet 
worden in de Westergaard-formule) volgens: 
 

0,5*
1 * 1 *

100 200
reken

W W
P P P

   = − = −   
   

            (7) 

 
De bijdrage van de fundering aan de lastoverdracht W is berekend m.b.v. het model 
voor een plaat op een Pasternak-fundering (VAN CAUWELAERT, 2003).  
In de VENCON2.0 dimensioneringsmethode worden de volgende waarden voor de 
lastoverdracht W aangehouden: 
Vrije rand van ongewapende of doorgaand gewapende betonverharding (aan de zijkant 
van de rijbaan): 
- W = 20% in het geval dat een ongebonden fundering wordt toegepast;  
- W = 35% in het geval dat een gebonden fundering wordt toegepast;  
Langsvoegen in ongewapende of doorgaand gewapende betonverhardingen: 
- W = 20% resp. 35% bij niet-geprofileerde constructievoegen zonder koppelstaven in 

ongewapende betonverhardingen met een ongebonden resp. gebonden fundering; 
- W = 50% resp. 60% bij niet-geprofileerde constructievoegen met koppelstaven 

resp. deuvels in ongewapende betonverhardingen; 
- W = 50% bij niet-geprofileerde constructievoegen met doorlopende dwarswapening 

in doorgaand gewapende betonverhardingen; 
- W = 35% bij krimpvoegen zonder enige voorziening voor lastoverdracht in 

ongewapende en doorgaand gewapende betonverhardingen; 
- W = 70% resp. 80% bij krimpvoegen met koppelstaven resp. deuvels in 

ongewapende betonverhardingen; 
- W = 70% bij krimpvoegen met doorlopende dwarswapening in doorgaand 

gewapende betonverhardingen; 
Dwarsvoegen resp. dwarsscheuren in ongewapende resp. doorgaand gewapende 
betonverhardingen: 
- W = 90% bij scheuren in doorgaand gewapende betonverhardingen; 
- W = 20% resp. 35% bij niet-geprofileerde constructievoegen zonder deuvels in 

ongewapende betonverhardingen met een ongebonden resp. gebonden fundering; 
- W = 60% bij constructievoegen met deuvels in ongewapende betonverhardingen; 
- W = 80% bij krimpvoegen met deuvels in ongewapende betonverhardingen; 
- W volgens formule 8 bij krimpvoegen zonder deuvels in ongewapende 

betonverhardingen: 
 
     2 2(5* log( * ) 0,0025* 25)* log 20*log( * ) 0,01* 180eqW k l L N k l L= − − − + +        (8) 

 
     waarin: 
     W  = lastoverdracht (%) aan het einde van de ontwerplevensduur 
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     L   = lengte (mm) van de betonplaat 
     k    = beddingconstante (N/mm3) 
     l     = relatieve stijfheidsstraal (mm) van de betonverharding  
     Neq  = totaal aantal equivalente 50 kN standaard wiellasten in het hart van het 
    rijspoor gedurende de ontwerplevensduur, berekend met een 4e macht, m.a.w. 
    met de lastequivalentiefactor leq = (P/50)4  met wiellast P in kN 
 
7. Temperatuurgradiënt-spanningen 
 
In VENCON2.0 worden de spanningen t.g.v. positieve temperatuurgradiënten alleen 
berekend langs de randen van de betonplaat (omdat uit constructieve overwegingen 
volgt dat het zwakste punt van de verharding altijd op een rand van de betonplaat ligt 
en nooit binnenin de betonplaat). Uitgangspunt voor de berekening van de 
temperatuurgradiënt-spanningen is een balk (met eenheidsbreedte) langs een rand van 
de betonplaat (LEEWIS, 1992). 
In het geval van een kleine positieve temperatuurgradiënt ∆T is de maximale opwaartse 
verplaatsing t.g.v. de kromming kleiner dan de neerwaartse verplaatsing van de 
betonplaat t.g.v. de samendrukking van de onderbouw (gekarakteriseerd door het 
beddinggetal k) door het eigen gewicht van de balk. In dit geval blijft de balk over de 
gehele lengte ondersteund. De buigtrekspanning σT aan de onderzijde van de betonplaat 
bij de vrije rand, voeg of scheur is dan gelijk aan (figuur 2-links): 
 

*
* α *

2
bT

h T
Eσ ∆=                      (9) 

 
waarin:  
σT  = buigtrekspanning (N/mm2) aan de onderzijde van de betonplaat t.g.v. een 
    kleine positieve temperatuurgradiënt ∆T (°C/mm) 
h    = dikte (mm) van de betonplaat 
α    = lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van beton (meestal gesteld op 1*10-5  
    ºC-1) 
Eb   = elasticiteitsmodulus (N/mm²) van beton (formule 5 en tabel 6) 
 

 
Figuur 2. Effect van een kleine (links) en grote (rechts) positieve temperatuurgradiënt 
    op het gedrag van een betonverharding 
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In het geval van een grote positieve temperatuurgradiënt ∆T is de maximale opwaartse 
verplaatsing van de balk t.g.v. de kromming groter dan de neerwaartse verplaatsing 
door de samendrukking van de onderbouw t,g,v, het eigen gewicht van de balk. In deze 
situatie wordt de balk alleen ondersteund over een zekere opleglengte C aan beide 
zijden. De buigtrekspanning σT aan de onderzijde van de betonplaat bij de vrije rand, 
voeg of scheur (uitgaande van een volumegewicht van beton van 24 kN/m3) is dan 
gelijk aan (figuur 2-rechts): 
 

rand in langsrichting:  
2

5 '
1.8*10 *T

L

h
σ −=            (10a) 

 

rand in dwarsrichting:  
2

5 '
1.8*10 *T

B

h
σ −=            (10b) 

 
De overspanning van de betonplaat in langsrichting (L’) resp. in dwarsrichting (W’) is 
gelijk aan: 
 

' 2
*

3
L L C= −              (11a) 

 
' 2

*
3

B B C= −             (11b) 

waarin:  
L    = lengte (mm) van de betonplaat  
B   = breedte (mm) van de betonplaat 
C    = opleglengte (mm), die gelijk is aan (EISENMANN, 1979): 
 

    4,5*
*

h
C

k T
=

∆
     als    C << L                   (12) 

 
De daadwerkelijk optredende buigtrekspanning aan de onderzijde van de betonplaat 
t.g.v. een temperatuurgradiënt bij de vrije rand, voeg of scheur is de kleinste waarde 
volgend uit de formules 9 en 10a (vrije rand of langsvoeg) of de kleinste waarde 
volgend uit de formules 9 en 10b (dwarsvoeg of dwarsscheur). 
 
8. Dikte van ongewapende en doorgaand gewapende betonverharding 
 
In het geval van een ongewapende betonverharding voor een 2-strooks weg wordt de 
analyse van de vermoeiingssterkte uitgevoerd voor de volgende locaties van de 
ontwerp-betonplaat: 
- de wiellast exact naast de vrije rand van de betonplaat; 
- de wiellast exact naast de langsvoeg tussen de rijstroken; 
- de wiellast exact naast de dwarsvoeg. 
In het geval van meer-strooks wegen (b.v. een autosnelweg) wordt de analyse van de 
vermoeiingssterkte ook uitgevoerd voor: 
- de wiellast exact naast elke langsvoeg tussen de rijstroken; 
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- de wiellast exact naast de langsvoeg tussen de inrit of oprit en de naastgelegen 
rijstrook. 

 
In het geval van doorgaand gewapende betonverhardingen wordt de analyse van de 
vermoeiingssterkte uitgevoerd voor twee locaties van de ontwerp-‘betonplaat’: 
- de wiellast exact naast een dwarsscheur; 
- de wiellast exact naast een langsvoeg. 
 
Zowel voor ongewapende als doorgaand gewapende betonverhardingen wordt de 
buigtrekspanning (σPi) aan de onderzijde van de betonplaat t.g.v. elke wiellast (Pi) in elk 
van de genoemde locaties berekend met de Westergaard-formule (formule 6), rekening 
houdend met de van toepassing zijnde lastoverdracht (voegeffectiviteit W, formules 7 en 
8) in de beschouwde voegen/scheuren. 
 
Zowel voor ongewapende als doorgaand gewapende betonverhardingen wordt de 
buigtrekspanning (σTi) aan de onderzijde van de betonplaat t.g.v. elke 
temperatuurgradiënt (∆Ti) in elk van de genoemde locaties berekend met de formules 9 
t/m 12.  
In het geval van ongewapende betonverhardingen zijn de horizontale afmetingen van de 
betonplaat (lengte L, breedte B) vooraf gekozen.  
Bij doorgaand gewapende betonverhardingen is de breedte B van de ‘betonplaat’ vooraf 
gekozen (afstand tussen de zijkant van de rijbaan en de dichtstbijzijnde langsvoeg of de 
afstand tussen 2 naastgelegen langsvoegen), de lengte L van de ‘betonplaat’ is arbitrair 
gesteld op 1,35*B, met L ≤ 4,5 m.  
 
Zowel voor ongewapende als doorgaand gewapende betonverhardingen is het dikte-
ontwerp gebaseerd op een analyse van de vermoeiingssterkte voor alle bovengenoemde 
locaties van de betonverharding. Hierbij wordt de volgende vermoeiingsrelatie gebruikt 
(CROW, 1999): 
 

max
max

min

12,903 (0,995 / )
log 0,5 / 0,833

1,000 0,7525 /
i

i

brm
brmi

brm

f
N met f

f

σ
σ

σ
−

= ≤ ≤
−

            (13) 

 
waarin:  
Ni   = toelaatbaar aantal herhalingen van wiellast Pi c.q. de verkeerslast-spanning σPi  

      tot bezwijken, bij een temperatuurgradiënt-spanning σTi  
σmini   = minimale buigtrekspanning (= σTi) 
σmaxi  = maximale buigtrekspanning (= σPi + σTi) 
fbrm     = gemiddelde buigtreksterkte (N/mm2) na 28 dagen bij kortdurende belasting 
              (formule 4) 
 
Het ontwerpcriterium (d.w.z. er ontstaan scheuren), toegepast in elk van de 
bovengenoemde locaties van de ongewapende of doorgaand gewapende 
betonverharding, is de cumulatieve vermoeiingsschade wet van Palmgren-Miner: 
 

1,0i

i i

n

N
=∑                  (14) 
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waarin:  
ni   = optredend aantal herhalingen van wiellast Pi c.q. de verkeerslast-spanning σPi 
    gedurende de ontwerplevensduur van de verharding, in combinatie met de 
    temperatuurgradiënt-spanning σTi t.g.v. de temperatuurgradiënt ∆Ti  
Ni = toelaatbaar aantal herhalingen van wiellast Pi c.q. de verkeerslast-spanning σPi 
    tot bezwijken, bij een temperatuurgradiënt-spanning σTi t.g.v. de temperatuur-  
    gradiënt ∆Ti (formule 13) 
 
Bij de analyse van een dwarsvoeg of een dwarsscheur wordt er rekening gehouden met 
versporend rijden binnen een rijstrook, met 50% tot 100% van de verkeerslasten in het 
hart van het rijspoor. 
Bij de analyse van de vrije rand van een rijbaan of een langsvoeg is het percentage 
verkeerslasten exact naast de vrije rand of de langsvoeg beperkt tot 1% à 3% (vrije 
rand) resp. 5% à 10% (elke langsvoeg) van het total aantal (zware) verkeerslast-
herhalingen op de rijbaan (dus niet op de ontwerp-rijstrook). 
 
9. Extra toetsen voor ongewapende betonverhardingen 
 
Na de bepaling van de dikte van de ongewapende betonverharding kunnen twee extra 
toetsen uitgevoerd worden: 
- toets op robuustheid (‘unity check’); 
- toets op berijdbaarheid bij openstelling van de verharding voor verkeer. 
 
9.1. Toets op robuustheid 
De toets op robuustheid (‘unity check’) wordt uitgevoerd overeenkomstig NEN 6720 
(1995) voor de uiterste belastingtoestand. Voor het belastinggeval ‘plaatrand’ wordt 
gecontroleerd of de buigtrekspanning t.g.v. de uiterste wiellast (PUWL), rekening houdend 
met de lastoverdracht W bij de langsrand (formule7), kleiner is dan de buigtreksterkte 
bij langdurende belasting. PUWL wordt berekend met de formule: 
 

11 * * *
200UWL

W
P P y DLF = − 

 
                   (15) 

 
waarin:  
PUWL = uiterste wiellast (kN) die gebruikt moet worden bij de berekening van de 
     buigtrekspanning σUWL 
P       = werkelijke uiterste wiellast (kN) 
W      = lastoverdracht bij de langsrand (%)  
Уl       = 1,2 is de belastingfactor op de wiellast (NEN 6702, 1997)  
DLF   = Dynamische Last Factor (NEN 6702, 1997) 
 
De buigtrekspanning σUWL, berekend met de Westergaard-formule (formule 6), t.g.v. de 
uiterste wiellast PUWL moet kleiner zijn dan de gemiddelde buigtreksterkte fbrm∞ voor 
langdurende belasting: 
 

1,05 0,05*( ' 8)1600
σ < *0,9*

1000 1,2
ck

UWL

fh + +−
  (N/mm2)                 (16) 
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9.2. Toets op berijdbaarheid bij openstelling van de verharding voor verkeer 
De toets op de berijdbaarheid betreft de bepaling van die wiellast die bij de openstelling 
van de ongewapende betonverharding voor het verkeer geen vermoeiingsschade 
veroorzaakt. De berekening wordt uitgevoerd voor het belastinggeval ‘dwarsvoeg’, en de 
temperatuurgradiënt-spanning bij de dwarsvoeg wordt hierbij meegenomen. 
Voor de sterkte wordt de gemiddelde buigtreksterkte voor kortdurende belasting (fbrm, 
formule 4) aangehouden, echter met een vermoeiingsfactor λ = 1,4 voor beton onder 
trek, onderworpen aan meer dan 2*106 lastherhalingen, overeenkomstig NEN 6702 
(1997): 
 

brm

1,05 0,05*( ' 8)1600
f ~ 0,9* *

1000 1,2
ckfh + +−

  (N/mm2)                   (17) 

 
Rekening houdend met de temperatuurgradiënt-spanning σT is de toelaatbare 
verkeerslast-spanning σP: 
 

P

σ
σ  = 

1,2* *(1 )
200

brm Tf
W

veiligheidsfactor

−

−
  (N/mm2)                  (18) 

 
Op basis van de toelaatbare verkeerslast-spanning σP kan de toelaatbare wiellast P 
berekend worden met de Westergaard-formule (formule 6). 
 
10. Bepaling van de langswapening van doorgaan gewapende 
       betonverharding 
 
In eerste instantie is een doorgaand gewapende betonverharding ‘oneindig’ lang. 
Daarom is er bij dit type verharding altijd sprake van verhinderde krimp van het 
verhardende beton, soms in combinatie met temperatuurveranderingen van het  (deels) 
verharde beton. Verondersteld is dat de rekken en krommingen veroorzaakt door de 
krimp (plus de temperatuurveranderingen) volledig verhinderd worden vanwege de 
wrijving tussen de betonverharding en de onderliggende fundering. 
 
10.1. Krimp 
De berekening van de specifieke krimprek εr geschiedt overeenkomstig NEN 6720 
(1995). 
 
Bij de berekening van de optredende krimprekken is een lineair verloop over de dikte (h) 
van de betonverharding verondersteld. De optredende rekken zijn: 
bovenkant: εrb ≤ εr 
onderkant:  εro ≤ εr 
 
Het uitgangspunt is dat de optredende krimprek aan de bovenkant van de 
betonverharding (εrb) groter is dan de optredende krimprek aan de onderkant van de 
betonverharding (εro): εrb ≥ εro. 
De opgelegde vervormingen t.g.v. de krimp van het verhardende beton zijn dus: 
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gemiddelde krimprek:  εrm = (εrb + εro) / 2                       (19) 
negatieve kromming:  κr   = (εrb – εro) / h                        (20) 
Een krimp moet ingevoerd worden als een negatieve waarde, dus geldt dat in het 
algemeen εr < 0 en κr < 0. 
 
Voordat de doorgaand gewapende betonverharding scheurt resulteert de gemiddelde 
krimprek εrm in een normaalkracht Nr en de negatieve kromming κr resulteert in een 
buigend moment Mr.  
 
10.2. Temperatuurveranderingen 
In de doorgaand gewapende betonverhardingen treden spanningen op indien de 
werkelijke temperaturen (Tb aan de bovenkant en To aan de onderkant van de 
verharding) afwijken van de temperatuurverdeling waarbij de betonverharding 
spanningsloos is. Deze spanningsloze temperatuurverdeling is geschematiseerd d.m.v. 
een ‘referentietemperatuur’ aan de bovenkant (Trb) en aan de onderkant (Tro) van de 
betonverharding. De temperatuurverschillen in de betonplaat zijn derhalve: 
bovenkant: δTb = Tb – Trb                                                                     
onderkant:  δTo = To – Tro                                                                     
De hierdoor optredende rekken zijn: 
bovenkant:   εTb = α*δTb  
onderkant:  εTo = α*δTo  
 
De opgelegde vervormingen door de temperatuur in een betonverharding met dikte h 
zijn: 
gemiddelde temperatuurrek:  εT = α*(δTb + δTo)/2 = α*δT                   (21)  
kromming:                       κT = α*(δTb – δTo)/h = α*∆T                   (22) 
 
waarin:  
α   = lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van beton (ºC-1) 
δT = gemiddelde temperatuurverandering in de betonplaat (ºC) 
∆T = temperatuurgradiënt in de betonplaat (ºC/mm) 
 
Voordat in de doorgaand gewapende betonverharding scheuren optreden resulteert de 
gemiddelde temperatuurrek εT in een normaalkracht (trek of druk) NT en de kromming 
κT resulteert in een buigend moment MT.  
 
10.3. Trekstaaf model 
In VENCON2.0 (CROW, 2005) is een model voor het berekenen van de vereiste 
langswapening van een doorgaand gewapende betonverharding opgenomen dat 
hieronder wordt uiteengezet. Dit model, het gewapende trekstaaf model (figuur 3), is 
oorspronkelijk ontwikkeld door NAOKOWSKI (1985) en beschrijft de interactie tussen 
staal en beton bij verhinderde vervormingen. Het model resulteerde in een analytische 
oplossing voor zowel de overdrachtslengte als de scheurwijdte voor een niet volledig 
ontwikkeld scheurpatroon. Het in VENCON2.0 opgenomen model bevat de 
materiaaleigenschappen zoals gepubliceerd door de Sectie Betonconstructies van de 
Technische Universiteit Delft (VAN BREUGEL et al., 1996; BOUQUET et al., 2004; BRAAM 
et al., 2004).  
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Figuur 3. Trekkracht-rek relatie voor een gewapende trekstaaf (NAOKOWSKI, 1985) 
 
Er wordt van uitgegaan dat in ongescheurde toestand (fase I in figuur 3) van de 
‘oneindig’ lange gewapende betonplaat de opgelegde vervormingen door krimp en 
temperatuurveranderingen volledig worden verhinderd. 
Het uitgangspunt is de meest ongunstige situatie. Dit betekent dat niet alleen krimp in 
beschouwing wordt genomen maar ook een daling van de temperatuur van de 
betonverharding, hetgeen ’s nachts gebeurt. In elastisch ondersteunde betonplaten zal 
de scheurvorming t.g.v. de verhinderde opgelegde vervormingen dan altijd aan de 
bovenkant van de betonverharding beginnen. 
 
De verhinderde rekken en krommingen t.g.v. de krimp en temperatuurverandering 
resulteert in het buigend moment M en de trekkracht N in de betonverharding (figuur 
4). 
 

 
Figure 4. Buigend moment M en normal-trekkracht N t.g.v. verhinderde rekken en 
     krommingen in doorgaand gewapende betonverharding juist voor de 
     scheurvorming 
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Scheurvorming zal optreden indien de rek aan de bovenkant van de doorgaand 
gewapende betonverharding (εrb+εTb) de kritische waarde (εcr) bereikt: 
 
εrb+εTb = εcr = σcr/Eb                         (23) 
 
De treksterkte σcr van de betonverharding juist voordat er scheuren optreden (einde van 
fase I in figuur 3) is gesteld op 60% van de gemiddelde treksterkte na 28 dagen voor 
kortdurende belasting omdat de scheurvorming veel eerder begint dan 28 dagen na 
aanleg: 
 
σ 0,54*{1,05 0,05*( ' 8)}cr ckf= + +   (N/mm2)                       (24) 

 
In het geval van een centrale ligging van zowel de wapening als de trekkracht is de 
staalspanning σs,cr t.p.v. de scheur onmiddellijk na het ontstaan van de scheur gelijk 
aan: 
 

,

1 *ω
σ σ *

ω
s cr cr

n+=              (25) 

 
waarin:  
σcr = trekspanning in beton juist voor het ontstaan van de scheur (formule 24) 
ω   = wapeningspercentage: 
             ω = As / (B*h) 
             met: As  = dwarsdoorsnede van wapeningstaal (mm2) 
                  B   = breedte van de betonplaat (mm) 
                  h   = dikte van de betonplaat (mm) 
n    = verhouding van de elasticiteitsmoduli van staal (Es) en beton (Eb): 
             n = Es / Eb 
 
In het geval van een excentrische ligging van de wapening is de staalspanning σs,cr t.p.v. 
de scheur onmiddellijk na het ontstaan van de scheur gelijk aan: 
 

,

*(1 * ω)
σ σ *

2*d* ωs cr cr

h n+=             (26) 

 
waarin: 
h = dikte van de betonplaat (mm) 
d = afstand van het hart van de wapening tot de onderkant van de betonplaat (mm) 
 
Tijdens het scheuren neemt de staalspanning toe tot σs,cr. Als gevolg van verdere krimp 
en een daling van de temperatuur neemt de staalspanning nog een klein beetje toe, met 
∆σs, waardoor de totale staalspanning σs wordt: 
 

s ,σ  = σ ∆σs cr s+              (27) 
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De toename ∆σs van de staalspanning in de fase van het onvoltooide scheurpatroon 
(fase II in figuur 3) en in de fase van het voltooide scheurpatroon (fase III in figuur 3) 
wordt beschreven met een 2e-graads parabool: 
 

2
max

sy cr ts

(ε ε )
∆σ *

2*(ε  - ε  -∆ε )
cr

s sE
−=              (28) 

 
waarin:  
εmax  = maximale rek t.g.v. krimp en temperatuurdaling 
εcr    = rek in beton juist voor de scheur ontstaat (formule 23) 
εsy    = fs / Es = theoretische rek bij vloeien van het wapeningstaal (zie figuur 3) 
∆εts  = εs,cr – εfdc = afname van de staalrek als gevolg van ‘tension stiffening’ (zie 
    figuur 3) 
εs,cr  = σs,cr / Es 

εfdc   = (60 + 2.4*σs,cr)*10-6 = staalrek bij het bereiken van het voltooide 
    scheurpatroon (fase III in figuur 3) 
 
Na scheurvorming door de verhinderde opgelegde vervormingen komt de doorgaand 
gewapende betonverharding in het onvoltooide scheurpatroon (fase II in figuur 3). De 
gemiddelde scheurwijdte wom is dan gelijk aan (VAN BREUGEL et al., 1996; BOUQUET et 
al., 2004; BRAAM et al., 2004): 
 

0,85
om , s,cr cr

0,4*Ø
w  = 2*{ * σ *(σ - n *σ )}

' * s cr
cm sf E

          (29) 

 
waarin:  
Ø     = diameter van het wapeningstaal 
σs,cr  = trekspanning in wapeningstaal t.p.v. de scheur onmiddellijk na het ontstaan 
    van de scheur (formule 25 of 26) 
σcr    = trekspanning in de betonplaat juist voor het ontstaan van de scheur (formule 
    24) 
 
De maximale scheurwijdte wo,max in de fase van onvoltooid scheurpatroon is gelijk aan: 
 

o,max so ~ om toelw  = γ * γ *w < w             (30) 

 
waarin:  
γso   = factor voor de spreiding van de scheurwijdte; in het onvoltooide scheurpatroon 
    geldt: γso = 1,3 
γ~     = factor om langdurende of herhaalde belasting in rekening te brengen: 
             voor σs ≤ 295 N/mm2: γ~ = 1,3 
             for σs > 295 N/mm2: γ~ = 1 / (1 – 9*σs

3*10-9) 
wtoel  = maximal toelaatbare scheurwijdte 
 
Volgens NEN-EN 206-1 (2001) zijn de volgende milieuklassen van toepassing voor 
doorgaand gewapende betonverhardingen in Nederland: XC4, XD3 en XF4. Rekening 
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houdend met NEN 6720 (1995) is de toelaatbare scheurwijdte wtoel voor doorgaand 
gewapende betonverhardingen dan gelijk aan: 
 

toel cw  = 0,2*k  (mm)                         (31) 

 
waarin:  
kc = c/cmin    (1 ≤ kc ≤ 2) 
       met c    = werkelijke betondekking (mm) op het wapeningstaal 
             cmin = minimale betondekking (mm) op het wapeningstaal: cmin = 35 mm 
 
Omdat in de praktijk de werkelijke betondekking c altijd groter is dan 70 mm is de 
parameter kc gelijk aan 2 en is de toelaatbare scheurwijdte wtoel dus gelijk aan 0,4 mm. 
Het ontwerpcriterium voor de langswapening is dat deze toelaatbare scheurwijdte wtoel 
niet wordt overschreden.  
 
In de praktijk blijft een doorgaand gewapende betonverharding in het onvoltooide 
scheurpatroon (fase II in figuur 3). Toenemende verhinderde vervormingen (als gevolg 
van verdere krimp en lage temperaturen) resulteren in een groter aantal scheuren, dus 
een kleinere scheurafstand, terwijl de scheurwijdten constant blijven. 
 
Indien de doorgaand gewapende betonverharding ooit het voltooide scheurpatroon 
bereikt (fase III in figuur 3) dan resulteert een verdere toename van de verhinderde 
vervormingen in toenemende scheurwijdten terwijl het aantal scheuren, en dus ook de 
scheurafstand, niet meer verandert. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de doorgaand gewapende betonverharding nooit in fase 4 
(figuur 3) terecht moet komen, want dan leiden toenemende vervormingen tot vloeien 
van het wapeningstaal. Om dit te voorkomen moet het wapeningspercentage altijd 
groter zijn dan een zeker minimum percentage (zie paragraaf 10.5).    
 
10.4. Validatie van het trekstaaf model 
Het hierboven uiteengezette gewapende trekstaaf model is gevalideerd aan twee 
doorgaand gewapende betonverhardingen in Nederland (BRAAM et al., 2004).  
De verharding van de autosnelweg A5 bestaat uit een 250 mm dikke laag beton, 
sterkteklasse C28/35 (B35), en heeft een centrische wapening Ø 16-135 mm 
(wapeningspercentage = 0,60%). 
De verharding van de autosnelweg A50 heeft ook een 250 mm dikke laag beton maar 
sterkteklasse C35/45 (B45). Deze betonverharding heeft een centrische wapening Ø 16-
120 mm (wapeningspercentage = 0,67%). 
De resultaten van het trekstaaf model waren in goede overeenstemming met de 
resultaten van veldmetingen, zowel voor wat betreft de gemiddelde scheurwijdte als de 
variatie in scheurwijdte. Daarom is het gewapend trekstaaf model opgenomen in de  
VENCON2.0 dimensioneringsmethode voor betonverhardingen (CROW, 2005). 
 
10.5. Resultaten 
De figuren 5 en 6 tonen enkele berekeningsresultaten verkregen met het gewapend 
trekstaaf model (BOUQUET et al., 2004). Deze resultaten zijn geldig voor een 250 mm 
dikke doorgaand gewapende betonverharding met een enkele langswapening, op een 
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hoogte e (= excentriciteit) boven het midden van de betonlaag. De beton sterkteklasse 
is C35/45 (B45). De uitgangspunten voor de berekeningen zijn de krimp van het beton 
volgens NEN 6720 (1995) en een lineaire daling van de temperatuur met 25ºC. 
 
Figuur 5 toont, voor wapeningsstaven met diameter Ø = 16 mm, de maximale 
scheurwijdte wo,max als functie van het wapeningspercentage voor verschillende waarden 
van de excentriciteit e. De toelaatbare scheurwijdte wtoel = 0,4 mm, behalve voor zeer 
grote waarden van e. For centrische wapening (e = 0 mm) is het vereiste 
wapeningspercentage 0,62%. Hoe groter de excentriciteit e, des te kleiner het vereiste 
wapeningspercentage.  
Om vloeien van het wapeningstaal te voorkomen moet het wapeningspercentage altijd 
groter zijn dan een minimum percentage, dat voor beton sterkteklasse C35/45 gelijk is 
aan 0,47% (zie tabel 7). 
 

Beton sterkteklasse C28/35 (B35) C35/45 (B45) 
ωo,min (%) 0,41 0,47 

 
Tabel 7. Minimum wapeningspercentage om vloeien van het staal te voorkomen 
   (BOUQUET et al., 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5. Relatie tussen maximale scheurwijdte en percentage langswapening als functie 
    van de excentriciteit (250 mm beton C35/45, wapeningsstaven Ø = 16 mm)  
    (BOUQUET et al., 2004) 
 
Figuur 6 toont het vereiste percentage langswapening als functie van de excentriciteit e 
van de wapening, voor wapeningsstaven met een diameter Ø = 16 mm of Ø = 20 mm. 
Bij centrische wapening (e = 0 mm) is het vereiste wapeningspercentage 0,62% resp. 
0,66% voor staafdiameter Ø = 16 mm resp. Ø = 20 mm. 
In de VENCON2.0 software (CROW, 2005) is de excentriciteit gelimiteerd tot 25 mm. 
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Figuur 6. Vereist percentage langswapening als functie van de excentriciteit voor 
    wapeningsstaven Ø = 16 mm en Ø = 20 mm (250 mm beton C35/45) 
    (BOUQUET et al., 2003) 
 
11. Extra toetsen voor doorgaand gewapende betonverhardingen 
 
Na de bepaling van de dikte (zie hoofdstuk 8) en de langswapening (zie hoofdstuk 10) 
van de doorgaand gewapende betonverharding kunnen twee extra toetsen uitgevoerd 
worden: de toets op robuustheid (‘unity check’) en de toets op de berijdbaarheid bij 
openstelling van de verharding. Deze toetsen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als 
voor ongewapende betonverhardingen (zie hoofdstuk 9). 
Verder kan de expert-gebruiker van het VENCON2.0 programma het effect van een 
aantal variabelen op de scheurwijdten in de doorgaand gewapende betonverharding 
onderzoeken. Deze variabelen zijn: 
- de beton sterkteklasse; 
- de dikte van de betonverharding; 
- de diameter van de wapeningstaven en de hoogteligging van de wapening; 
- de krimp- en kruipeigenschappen van het beton; 
- de temperatuur van het beton tijdens de aanleg en tijdens koude perioden. 
 
12. Case studie met rekenresultaten 
 
In dit hoofdstuk worden, zowel voor ongewapende als doorgaand gewapende 
betonverhardingen, voor een specifieke case studie de met VENCON2.0 verkregen 
rekenresultaten gepresenteerd. De case studie betreft een 7,5 m brede 2-strooks 
provinciale weg. 
 
Omdat de verharding breder is dan 4,5 à 5 m is een langskrimpvoeg in de as van de 
weg nodig om ongecontroleerde (‘wilde’) langsscheuren te voorkomen. In het geval van 
de ongewapende betonverharding worden in deze langsvoeg koppelstaven toegepast en 
in het geval van de doorgaand gewapende betonverharding is in de langsvoeg de 
geringe (ondersteunende) dwarswapening aanwezig; in beide gevallen is de 
lastoverdracht W = 70% (zie hoofdstuk 6). 
 
De volgende ongewapende betonverharding is geanalyseerd: 
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- ongewapende betonplaten, breedte 3,75 m (gelijk aan de rijstrookbreedte) en lengte 
4,5 m (teneinde de verhouding van de lengte en breedte van de platen te 
beperken); In de dwarskrimpvoegen worden deuvels toegepast, hetgeen betekent 
dat de lastoverdracht W = 80% (zie hoofdstuk 6); 

- 250 mm dikke cementgebonden fundering (E = 6000 MPa) die niet gehecht is aan 
de betonplaten (veilige aanname); deze gebonden fundering leidt tot een 
lastoverdracht bij de vrije rand van de verharding W = 35% (zie hoofdstuk 6); 

- 500 mm zandbed (E = 100 MPa); 
- natuurlijke ondergrond met E = 100 MPa hetgeen overeenkomt met een 

beddinggetal ko = 0,045 N/mm3. 
Het beddinggetal van de onderbouw (k-waarde van ondergrond, zandbed plus 
fundering) is gelijk aan de maximale waarde k = 0,16 N/mm3 (zie hoofdstuk 4, 
formule 2). 
 
De opbouw van de doorgaand gewapende betonverharding is voor zover mogelijk 
hetzelfde gehouden: 
- doorgaand gewapende betonverharding, breedte 3,75 m (gelijk aan de 

rijstrookbreedte); de langswapening bestaat uit stalen staven, met diameter ø = 16 
mm en sterkteklasse FeB 500, in het midden van de betonlaag (excentriciteit e = 0 
mm); de lastoverdracht in de dwarsscheuren bedraagt W = 90% (zie hoofdstuk 6); 

- 50 mm dikke asfalt tussenlaag (E = 7500 MPa) die niet gehecht is aan de 
bovenliggende betonlaag (veilige aanname); 

- 250 mm dikke cementgebonden fundering (E = 6000 MPa); deze gebonden 
fundering leidt tot een lastoverdracht bij de vrije rand van de verharding W = 35% 
(zie hoofdstuk 6); 

- 500 mm zandbed (E = 100 MPa); 
- Natuurlijke ondergrond met E = 100 MPa hetgeen overeenkomt met een 

beddinggetal ko = 0,045 N/mm3
. 

Ook in dit geval is het beddinggetal van de onderbouw (k-waarde van ondergrond, 
zandbed, fundering en tussenlaag) gelijk aan de maximale waarde k = 0,16 N/mm3 (zie 
hoofdstuk 4, formule 2). 
Bij de doorgaand gewapende betonverharding wordt een asfalt tussenlaag toegepast 
omdat aldus wordt verkregen: 
- een niet-erosiegevoelige ondersteuning van de betonlaag; 
- een vlak oppervlak waarop de ondersteunende dwarswapening en de langswapening 

nauwkeurig op hoogte aangebracht kunnen worden en een betonlaag van vrij 
uniforme dikte gerealiseerd kan worden; 

- een behoorlijk uniforme wrijving met de betonlaag hetgeen belangrijk is om een zo 
regelmatig mogelijk patroon van dwarsscheuren in de betonlaag te krijgen. 

 
De default temperatuurgradiënt frequentieverdeling van VENCON2.0 is aangehouden 
(tabel 3). 
 
Met betrekking tot de verkeersbelasting is verondersteld dat er 300 dagen per jaar zijn 
met zwaar verkeer. Het zware verkeer is gelijk verdeeld over de beide rijstroken. De 
verkeersgroei bedraagt 3% per jaar. Gemiddeld heeft een zwaar voertuig 3 assen. Voor 
de bandtypen is de default frequentieverdeling van VENCON2.0 gebruikt (zoe tabel 2, 
één na laatste kolom). 
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Verondersteld is dat 50% van de zware voertuigen op een rijstrook precies in het hart 
van het rijspoor rijdt. Verder is aangenomen dat 2% van de zware voertuigen exact 
langs de zijrand van de verharding rijdt en dat 10% van de zware voertuigen exact 
langs de langsvoeg rijdt. 
 
In de berekeningen zijn de volgende parameters gevarieerd: 
- de beton sterkteklasse: C28/35 (B35) of C35/45 (B45) (zie hoofdstuk 5); 
- de aslastfrequentieverdeling op de provinciale weg: zwaar belaste provinciale weg 

(tabel 1, 5e kolom) of normaal belaste provinciale weg (tabel 1, 6e kolom); 
- het aantal zware voertuigen per dag op een rijstrook in het 1e jaar: 10, 100 of 1000; 
- de ontwerplevensduur van de verharding: 20, 30 of 40 jaar. 
 
De berekeningsresultaten (dikte van de betonlaag) voor de ongewapende beton-
verharding zijn gegeven in tabel 8. De vermelde betondikten zijn inclusief 15 mm extra 
beton bovenop de met VENCON2.0 berekende minimum betondikten.  
In deze case studie is het midden van de betonplaat bij de vrije zijrand altijd 
maatgevend voor het dikte-ontwerp van de ongewapende betonverharding. Het midden 
van de betonplaat bij de langsvoeg en het hart van het rijspoor bij de dwarsvoeg 
vereisen een geringere betondikte en zijn dus niet bepalend voor het ontwerp.   
 
Beton sterkteklasse C28/35 (B35) C35/45 (B45) 
Aslastfrequentie- 
verdeling op de 
provinciale weg 

zwaar normaal zwaar normaal 

Aantal zware 
voertuigen per dag 
per rijstrook in 1e jaar 

10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 

Ontwerplevensduur 
20 jaar 

234 247 263 224 238 253 208 221 235 199 212 227 

Ontwerplevensduur 
30 jaar 

237 250 267 227 241 258 211 225 239 202 215 231 

Ontwerplevensduur 
40 jaar 

239 254 271 230 244 262 213 227 243 205 218 234 

 
Tabel 8. Ontwerpdikten (mm) van de ongewapende betonverharding voor een 2-strooks 
   provinciale weg volgens VENCON2.0 
 
Tabel 8 laat zien dat de grootste invloedsfactoren voor het dikte-ontwerp van een 
ongewapende betonverharding zijn: 
- de beton sterkteklasse: beton C35/45 resulteert in een 25 tot 30 mm dunnere 

verharding in vergelijking met beton C28/35 (voornamelijk als gevolg van het beter 
vermoeiingsgedrag, zie table 6 en formule 13); 

- de zware aslastfrequentieverdeling (hoogste aslastklasse 200-220 kN, zie tabel 1) 
vereist een ongeveer 10 mm dikkere betonverharding dan de normale 
aslastfrequentieverdeling (hoogste aslastklasse 180-200 kN);   

- het aantal zware voertuigen: een 10 maal groter aantal zware voertuigen vereist een 
ongeveer 15 mm dikkere betonverharding; 

- de ontwerplevensduur: een 2 maal zo grote ontwerplevensduur vereist een 
betonverharding die slechts 5 tot 10 mm dikker is.   
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De berekeningsresultaten voor de doorgaand gewapende betonverhardingen zijn 
gegeven in tabel 9. De vermelde resultaten zijn achtereenvolgens: 
- de dikte van de betonverharding; de vermelde dikten zijn inclusief 10 mm extra 

beton bovenop de met VENCON2.0 berekende minimum betondikten; 
- de hart-op-hart afstand van de langswapeningstaven met diameter ø = 16 mm; deze 

afstand (in ronde getallen) is zodanig bepaald dat de optredende maximale wijdte 
van de dwarsscheuren zo dicht mogelijk ligt bij de toelaatbare scheurwijdte wtoel, die 
in alle gevallen gelijk is aan 0,4 mm omdat de excentriciteit gelijk is aan e = 0 mm 
(zie paragraaf 10.3); 

- het percentage langswapening; 
- de berekende maximale scheurwijdte wo,max (zie paragraaf 10.3). 
Ook bij de doorgaand gewapende betonverhardingen is de vrije rand van de verharding 
altijd maatgevend voor het dikte-ontwerp. De langsvoeg en het hart van het rijspoor bij 
een dwarsscheur zijn nooit bepalend voor het dikte-ontwerp.   
 
Beton 
sterkte-
klasse 

C28/35 (B35) C35/45 (B45) 

Aslastfre-
quentiever-
deling op 
provinciale 
weg 

zwaar normaal zwaar normaal 

Aantal 
zware 
voertuigen   
per dag 
per rij-
strook in 1e 
jaar 

10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 

Ontwerp-
levensduur 
20 jaar 

229 
155 

0,566 
0,391 

242 
145 

0,573 
0,379 

258 
135 

0,577 
0,371 

219 
160 

0,574 
0,377 

233 
150 

0,575 
0,375 

248 
140 

0,579 
0,368 

203 
160 

0,619 
0,390 

216 
150 

0,621 
0,387 

230 
140 

0,624 
0,380 

194 
165 

0,628 
0.373 

207 
155 

0,627 
0,376 

222 
145 

0,625 
0,380 

Ontwerp-
levensduur 
30 jaar 

232 
150 

0,578 
0,370 

245 
145 

0,566 
0,392 

262 
135 

0,568 
0,387 

222 
160 

0,566 
0,392 

236 
150 

0,568 
0,388 

253 
140 

0,568 
0,389 

206 
155 

0,630 
0,370 

220 
145 

0,630 
0,369 

234 
135 

0,636 
0,358 

197 
165 

0,619 
0,391 

210 
155 

0,618 
0,393 

226 
140 

0,635 
0,360 

Ontwerp-
levensduur 
40 jaar 

234 
150 

0,573 
0,379 

249 
140 

0,577 
0,372 

266 
130 

0,581 
0,364 

225 
155 

0,577 
0,372 

239 
145 

0,580 
0,366 

257 
135 

0,580 
0,367 

208 
155 

0,624 
0,381 

222 
145 

0,625 
0,380 

238 
135 

0,626 
0,377 

200 
160 

0,628 
0,373 

213 
150 

0,629 
0,371 

229 
140 

0,627 
0,375 

 
Tabel 9. Dikte (mm), hart-op-hart afstand (mm) tussen de langswapeningstaven ø = 16 
   mm, percentage langswapening (%) en maximale scheurwijdte (mm) van 
   doorgaand gewapende betonverharding voor 2-strooks provinciale weg volgens 
   VENCON 2.0 
 
De effecten van de verschillende invloedsfactoren op de dikte van de doorgaand 
gewapende betonverharding zijn exact hetzelfde als op de dikte van de ongewapende 
betonverharding. Sterker nog, in deze case studie zijn de geometrische en constructieve 
randvoorwaarden zodanig dat in alle gevallen met VENCON2.0 dezelfde (minimum) dikte 
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voor de ongewapende en doorgaand gewapende betonverharding wordt berekend (het 
verschil in dikte van 5 mm, zie de tabellen 8 en 9, wordt veroorzaakt door een 
verschillende extra dikte voor de ongewapende en doorgaand gewapende 
betonverharding). Voor andere randvoorwaarden kan de berekende (minimum) dikte 
van de doorgaand gewapende betonverharding 10 tot 20 mm minder zijn dan de 
berekende (minimum) dikte van de ongewapende betonverharding. 
Het percentage langswapening (ω) is 0,57% à 0,58% voor beton sterkteklasse C28/35 
(B35) en 0,62% à 0,63% voor beton sterkteklasse C35/45 (B45). 
 
Het zal duidelijk zijn dat in dit voorbeeld een doorgaand gewapende betonverharding uit 
economische overwegingen niet de meest geschikte oplossing is omdat de besparing op 
beton (5 mm) veel kleiner is dan de totale extra kosten van de langswapening en de 
ondersteunende dwarswapening. 
Dit geldt ook voor de praktijk op wegen in Nederland, gelet op de maximale reductie 
van de dikte van de doorgaand gewapende betonverharding van 20 mm t.o.v. de dikte 
van de ongewapende betonverharding. Dus in de praktijk worden altijd ongewapende 
betonverhardingen toegepast, met uitzondering van autosnelwegen. 
Met name als gevolg van de Wet Geluidshinder moet op autosnelwegen een stil wegdek 
toegepast worden ter beperking van het verkeerslawaai. In de praktijk betekent dit een 
deklaag van ZOAB dat ten minste 20% holle ruimte heeft (de doorlatendheid beperkt 
ook het opspatten van water). Indien een ZOAB deklaag wordt aangebracht op een 
ongewapende betonverharding dan zullen in de eerste winter reflectiescheuren t.p.v. 
(nagenoeg) alle dwarsvoegen optreden waarna de schade (met name rafeling) zich snel 
verder zal ontwikkelen. Om deze reflectiescheuren met vervolgschade te voorkomen, 
moet een ZOAB deklaag aangebracht worden op een doorgaand gewapende 
betonverharding. De verklaring hiervoor is dat de seizoensvariatie van de scheurwijdte 
bij doorgaand gewapende betonverhardingen veel geringer is dan de seizoensvariatie 
van de voegwijdte in ongewapende betonverhardingen.  
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