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Vezelversterkt beton op N277 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is een reconstructie uitgevoerd van een gedeelte van 
de N277 (Middenpeelweg), ter hoogte van de Dr.de Quayweg nabij Elsendorp. Over een lengte 
van bijna 500 m is een betonverharding aangebracht met vezelmixbeton. Na eerdere projecten 
van onder meer Rijkswaterstaat met vezelmixbeton voor parkeerplaatsen en opstelstroken, is dit 
het eerste project waarbij vezelmixbeton in een wegverharding voor continu verkeer wordt 
aangelegd. 

De provincie Noord-Brabant wil met dit project ervaring opdoen met innovatieve, duurzame 
betonverhardingen zoals vezelmixbeton. Bij toepassing van dit materiaal kan het aantal 
krimpvoegen sterk worden beperkt en is de verharding overlaagbaar met een dunne laag asfalt. 

Variabele breedte 
In verband met de aansluiting van de Dr. de Quayweg op de N277 is de breedte van de 
betonverharding ter plaatse variabel: van 7,20 m tot 12 m met een verlopende kruin. De 
aannemer heeft ervoor gekozen om over de gehele lengte van het wegvak in een eerste fase een 
betonstrook van 4 m breedte aan te leggen.  

In de tweede fase is de strook met de resterende variabele breedte aangelegd. De stroken zijn 
onderling gekoppeld door ingeboorde koppelstaven. De dwarsvoegen zijn verdeuveld en hebben 
een onderlinge afstand van circa 60 m tot 70 m. De grootste voegafstand is 83 m1. De dikte van 
de betonverharding is 0,24 m op een funderingslaag van steenmengsel. Het vezelmixbeton met 
portlandvliegascement heeft een sterkteklasse van C35/45 (Fibricon 145/55W).  
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Monitoring 
Voordat in het voorjaar 2010 de betonverharding wordt voorzien van een dunne asfaltlaag, zal de 
verharding gemonitord worden volgens een vooraf opgesteld monitoringsplan.  

 
Daarvoor zijn vanaf de uitvoering al gegevens vastgelegd, zoals mengselgegevens, uitvoerings-
omstandigheden en materiaalbeproevingsresultaten. Tot het tijdstip van het aanbrengen van de 
asfaltlaag zal de verharding periodiek worden onderzocht op scheurvorming.  
 

 
 
Projectgegevens: 
Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant 
Aannemer:  Heijmans Wegenbouw 
Aannemer betonverharding: Heijmans Landelijke Specialismen 
Periode van aanleg:  najaar 2009 
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