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Het beste van beide
Parkeren op vezelmixbeton
Duurzame bermverharding met ‘bermcrete’
Ook dit is beton

Materiaalontwikkeling

Het beste van beide

In deze uitgave besteden we aandacht aan

Al jaren werd in Hoogerheide, gemeente

totale rondweg gekozen. Uit de MER bleek dat

materiaalontwikkelingen van beton voor de

Woensdrecht, gesproken over het verbete-

met een totale rondweg aan alle doelstellingen

wegenbouw. Als eerste in Hoogerheide de

ren van de verkeerssituatie in die plaats. Het

werd voldaan.

combinatie van een dragende betonverhar-

meeste verkeer op de N289 gaat dwars door

ding waarop een zeer dunne laag geluidsbe-

de bebouwing. Ook het zware verkeer voor de

perkend asfalt komt. Hier worden de beste

vliegbasis, de bedrijventerreinen van Fokker

eigenschappen van twee materialen bij elkaar

en De Kooi. Geluidshinder, uitstoot schadelijke

gebracht. Vervolgens zeer lange voegloze

stoffen dreigden steeds ernstiger te worden en

banen vezelmixbeton voor een verzorgings-

vooral de veiligheid voor de bewoners kwam

plaats langs de A67 bij Venlo en als derde het

steeds meer in het gedrang. In 1997 zijn de

versterken van bermen met ‘bermcrete’, een

plannen voor een rondweg definitief geworden.

duurzaam beton met open structuur.

Verschillende alternatieven werden bekeken
en beoordeeld. Op basis van een actualisatie
van het verkeersmodel in 2004 werd voor de

>>>

Cees Thielen, provincie Noord-Brabant

VERVOLG PAGINA 1
De provincie Noord-Brabant heeft in nauwe

Daarmee ontstaat een symbiose tussen het

zwaar te zijn gevochten. Met speciale detec-

samenwerking met de gemeente Woensdrecht

sterke beton en het geluidsreducerend asfalt.

tieapparatuur is het terrein afgezocht en is de

de plannen verder uitgewerkt en de rondweg

De keuze voor beton heeft alles te maken met

gevonden munitie onschadelijk gemaakt. In

wordt nu gerealiseerd. In het ruim 4 km lange

een weg die geen of nauwelijks onderhoud

het tracé werden zeven bunkers aangetroffen

tracé komen vier rotondes voor, waarvan

vergt. DGB betekent ook dat er geen werkende

waarvan er slechts twee moesten wijken, drie

één turborotonde en een met verkeerslichten

voegen in de verharding voorkomen, zodat de

zijn opgenomen in de nieuw aangelegde ge-

uitgeruste T-aansluiting ter hoogte van de

asfalt toplaag van slechts 25 mm goed hecht

luidswallen. Als de nieuwe rondweg in gebruik

Aviolandalaan.

en niet werkt.

zal zijn genomen, krijgt Hoogerheide de kans

Uit oogpunt van duurzaam veilig is de twee-

het centrum een nieuw gezicht te geven. Dan

baansweg voorzien van een dubbele onon-

‘Vanwege de nieuwe aanleg’, vertelt Cees Thie-

komt er meer samenhang tussen de gebieden

derbroken streep (80 km zone) en zijn de

len directievoerder van de provincie Noord-

langs de oude doorgaande weg en voor de be-

wegbermen versterkt zodat ze bij uitwijken

Brabant, ‘moest natuurcompensatie worden

woners zal het na al die jaren van druk verkeer,

in noodgevallen berijdbaar zijn. Daarvoor is

gevonden. Enkele aangrenzende gebieden zijn

misschien wel ‘oorverdovend’ stil worden’.

breuksteen toegepast, gemengd met ‘gebieds-

daarom extra aangekocht zodat deze als na-

Tot slot: de dunne asfalt overlaging mag niet

eigen’ materiaal (zand).

tuurcompensatie konden worden heringericht

in de winter worden aangebracht, maar pas

en voorzien van enkele poelen en waterlopen.

in het voorjaar van 2010. Dat betekent dat het

De wegverharding bestaat uit doorgaand-

De eis was 7 ha compensatie en die is met

verkeer tijdelijk op het doorgaand-gewapend

gewapend beton (DGB) met een dunne toplaag

de gerealiseerde 20 ha ruimschoots gehaald.

beton zal rijden.

van asfalt in verband met geluidshinder.

Verder bleek in dit gebied in de oorlogsjaren

Parkeren op vezelmixbeton
Wie vanuit Duitsland bij Venlo over de A67

De opdracht voor het werk is 31 juli 2009

Nederland binnenrijdt en een eerste stop

gegeven en het is de bedoeling om de ver-

maakt, kwam tot voor kort terecht op een oud

zorgingsplaats per 1 december in gebruik te

grensemplacement. “Kenmerken waren ach-

nemen. Dan voldoet het terrein aan de gel-

terstallig onderhoud, een verouderde inrich-

dende inrichtingseisen. Met de bouw van het

ting, een unheimische plek vooral vanwege

restaurant en het tankstation zal waarschijnlijk

criminaliteit zoals ladingdiefstallen. Kortom,

begin 2010 worden gestart. Een en ander is

niet bepaald een visitekaartje voor Nederland”,

afhankelijk van het vergunningentraject.

aldus Peter Berden, projectmanager van de

Voor de toekomst streeft Rijkswaterstaat naar

Rijkswaterstaat. Het lag voor de hand dit em-

duurzame maar betaalbare constructies. Voor

placement op te knappen en in te richten als

komende wegverbredingen wordt onderzoek

een moderne verzorgingsplaats.

gedaan naar een betrekkelijk nieuwe betonsoort, namelijk vezelmix. Aan een zorgvuldig

In gesprek de heren Leenders (BAM) en Berden (RWS)
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Duurzame bermverharding met ‘Bermcrete’
Een duurzaam draagkrachtige berm langs met
name secundaire wegen, levert een aanzienlijke
bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dit is de
laatste jaren af te leiden uit de afname van het
aantal éénzijdige bermongevallen. Beton als
bermverharding heeft zich de afgelopen decennia bewezen als duurzaam en veilig.
Onder de naam Bermcrete heeft Mebin een
nieuw product op de markt gebracht waarvan
naast de sterkte die eigen is aan beton, vooral
de waterdoorlatendheid een belangrijk voordeel is. Het is een open beton dat, gevuld met
grond, begroeiing mogelijk maakt. Daarmee
ontstaat een groene berm die door de weggebruiker als berm wordt ervaren en niet als
wegverbreding. Hij wordt dus niet uitgenodigd
zijn rijsnelheid op te voeren. Maar ook met
weinig begroeiing in de berm blijft de veiligheid
gewaarborgd.
Het holle ruimte percentage van Bermcrete is
circa 25%. Dankzij de open structuur beschikt

DRAINEREND

het beton over drainerende eigenschappen.
Bermcrete wordt machinaal met een slipformpaver aangebracht, en kan in verschillende

heeft uitgewezen dat op één werkdag gemak-

aanleg, als van begroeiing nog geen sprake is.

hoogtes en breedtes worden aangelegd. 40 en

kelijk 4 km bermverharding kan worden

Meer informatie: www.mebin.nl

60 cm gelden als standaardbreedtes, maar elke

aangelegd. Ter vergelijking: bij een aanleg met

gewenste maat is mogelijk. Een goed aangeleg-

grasbetontegels wordt hooguit 500 m per dag

de strook Bermcrete blijft exact op de hoogte

gehaald.

liggen van de hoofdrijbaan.
Het aanbrengen kan snel gebeuren. De praktijk

Bijgaande foto toont het resultaat kort na

samengesteld betonmengsel worden

en een dikte van 0,25 m worden

staalvezels en kunststofvezels toe-

machinaal aangelegd in twee banen

gevoegd waarmee de sterkte wordt

van 8 m, verbonden door koppel-

vergroot en het gedrag in de plasti-

staven. Het voordeel van beton in

sche fase wordt verbeterd, oftewel

deze is de hoge sterkte, vrijwel geen

het materiaal is beter bestand tegen

onderhoud, een blijvend vlakke

plastische krimp, nog afgezien van

verharding die bovendien bestand is

een verbeterde verwerkbaarheid.

tegen lekkage van olie en koelvloei-

Om vezelmix in het groot te beproe-

stoffen uit vrachtwagens.

ven, heeft de Rijkswaterstaat ervoor

Enkele getallen: er komen 108 op-

gekozen de opstelplaatsen van de

stelplaatsen voor vrachtwagens en

verzorgingsplaats aan de noordzijde

77 plaatsen voor personenauto’s,

van de A67 te voorzien van dit ma-

benevens 3000 m2 terrein voor

teriaal. Het is een alternatief voor doorgaand-

ren. Dat hebben eerdere proefnemingen op de

speciale transporten.

gewapend beton. Een voordeel is dat het in

verzorgingsplaatsen Oost en West Hoogvon-

Verdeeld over zes banen wordt 17.000 m2 ve-

grote lengten voegloos kan worden aange-

deren en de Bosserhof al aangetoond.

zelmix betonverharding aangelegd, waarvoor

legd, zonder in het gebruiksstadium te scheu-

De opstelstroken met een breedte van 16 m

ruim 4000 m3 beton nodig is.
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Agenda
• 14 januari 2010
Ahoy Rotterdam, InfraCampus 2010, thema De
infrastructuur voor het Olympisch Plan 2028
info: www.infracampus.nl
• 22 april 2010
Apeldoorn, CROW XL, Jaarcongres
info: www.crow.nl
• 13-15 oktober 2010
11e Internationale Wegencongres, Sevilla
info: www.2010concreteroads.org

Colofon

Feestelijk ingang dierentuin
Voor de diergaarde Blijdorp in Rotterdam was

toren, maar die heeft in de jaren ’70 het veld

destijds architect Van Ravenstijn de ontwer-

moeten ruimen. Onlangs heeft Blijdorp weer

per. Het Nieuwe Bouwen stond model voor het

een opknapbeurt ondergaan en is ook de

ontwerp dat licht en modern overkwam. Ooit

entree aangepakt.

stond er nog midden op het terrein een uitkijk-

Rapport Staalvezelbeton
Het eindrapport van de CROW werkgroep
‘Staalvezelbeton in de wegenbouw’ is verschenen als CROW rapport D09-05.
Het rapport beschrijft met name de technische
aspecten van het gebruik van staalvezelbeton in
de wegenbouw; van ontwerp, materiaaleigen-
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Website Betoninfra

schappen tot de uitvoeringsaspecten van het

De meest actuele informatie over betonwegen en
–verhardingen, vindt u op: www.betoninfra.nl

materiaal. In de periode 2004 t/m 2008 is een
drietal projecten opgezet, begeleid en nauwlettend gevolgd in de tijd. Het betreft een fietspad,
een industrieweg en verzorgingsplaatsen langs
een snelweg.
De resultaten en bevindingen zijn vastgelegd in
het eindrapport. In het rapport worden de suc-

Het rapport is door financiële ondersteuning

cesfactoren aangegeven, alsmede de aspecten

van het Cement&BetonCentrum gratis te down-

die een succesvolle toepassing in de weg zou-

loaden in de webshop van CROW.

den kunnen staan.

http://www.crow.nl/shop

