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Op de fiets

Het gaat om de klant

Meer vrije tijd, meer bewegen, we pakken

Toen in de jaren ’60 de Nederlander meer

en projectleider recreatie en toerisme bij de

steeds vaker de ﬁets. De beheerders van

vrije tijd kreeg, het aantal auto’s toenam en de

RGV vertelt dat de RGV sinds het begin van

recreatiegebieden worden hiermee gecon-

recreatie een belangrijke rol in ieders bestaan

de jaren ’80 niet minder dan 550 km fietspad

fronteerd en ze reageren daarop door nieuwe

ging spelen, werden regionale samenwer-

beheert en onderhoudt. Bij de verzelfstan-

ﬁetspaden aan te leggen of bestaande

kingsverbanden opgericht waaruit de recre-

diging hadden gemeenten en provincie het

ﬁetspaden te reconstrueren.

atieschappen zijn voortgekomen. Het gaat

onderhoud van de fietspaden ‘afgekocht’

om recreatie in de open lucht. In Gelderland

maar het bleek al snel niet mogelijk om vanuit

Uit twee recreatiegebieden zijn de ervaringen

deden twee recreatieschappen hun intrede:

dit kapitaal de fietspaden duurzaam in stand

opgetekend: de Veluwe en de Kop van Schou-

Veluwe en Nijmegen e.o. In 1999 werden de

te houden en mee te groeien met de eisen

wen-Duiveland. De redenen om voor beton te

recreatieschappen verzelfstandigd en op dat

van de tijd. Veel paden waren aan vernieu-

kiezen worden toegelicht en ook ervaringen

moment is de RGV opgericht. In 2002 zijn

wing en verbreding toe, wat samenhing met

komen voor het voetlicht. Het derde hoofd-

Veluwe en Nijmegen gefuseerd tot één bedrijf

de veiligheid en het fietscomfort voor de

artikel betreft de toepassing van bermbeton

met 14 recreatiegebieden, de RGV Holding.

gebruikers, alsmede nieuwe gebruikseisen.

voor provinciale wegen in Gelderland.

De heer Gerard Beltman, senior adviseur

Het fietstoerisme is sterk gegroeid en
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we moeten volgens Beltman ook denken aan
de vele fietskarretjes, die heel wat breder
zijn dan alleen een fiets, de gevolgen van de
vergrijzing waardoor een toenemend aantal
oude mensen gaat fietsen. De RGV zocht naar
externe financiering om te kunnen investeren
in kwaliteit. Op een zeker moment hebben de
gemeenten een zogenaamd Fietstotaalplan
Veluwe opgesteld waarmee inzicht geboden
werd in de prioriteiten en de financieringsbehoefte. Vier partijen gingen hier achterstaan:
gemeenten, provincie Gelderland, EU Brussel

RGV-ﬁetspad Horst-Noord

en RGV Fietspaden.
spelen de betonnen fietspaden een belangrijke

het beheer en onderhoud van de fietspaden bij

Vanaf 2004 is het investeringsplan gaan draai-

rol. Het eerst aangelegde betonnen fietspad

de gemeenten terecht gekomen. Maar de RGV

en. RGV koos bewust voor beton als nieuw

loopt van Vierhouten naar Elspeet en ligt er

blijft betrokken bij planontwikkeling en wat de

verhardingsmateriaal voor de toeristische

intussen 10 jaar prima bij, zonder dat onder-

kwaliteitsverbetering van fietspaden betreft,

fietspaden. Belangrijke argumenten: veel fiets-

houd nodig was aan de verharding. Om de

met het gehele traject tussen subsidieverwer-

paden lopen door de bossen, soms tamelijk

Veluwe toeristisch gezien nog aantrekkelijk te

ving, vergunningen, bestek en aanbesteding,

dicht langs bomen en de wortelopdruk is met

maken, moet de fietsers alle comfort worden

tot en met directievoering en eindafrekening.

asfalt en halfverharding een groot probleem.

geboden die mogelijk is.

Volgens Gerard Beltman is er vanaf 2004 82

Verder veroorzaken de wilde zwijnen met hun

km fietspad vernieuwd en is thans nog 31 km

gewroet in de bermen beschadigingen aan

Het driegemeenten pad

in voorbereiding. De meeste twee richtingen

het asfalt. Het was vervelend aldus Gerard

Eén van de fietspaden die in 2009 in recon-

fietspaden zijn minimaal 2 m breed, ervan

Beltman dat je na enkele jaren alweer terug

structie is genomen, is het driegemeenten

uitgaande dat een fietser zo’n 75 cm breedte

moest voor herstelwerk. ‘Uiteindelijk’ zegt hij,

pad. Dit tweezijdige fietspad loopt van Ede

nodig heeft met een tussenruimte van 50 cm.

‘gaat het om duurzaam rijcomfort dat je voor

(station Ede-Wageningen) via Wolfheze en

Meer breedte mag ook, aldus Gerard Beltman,

de fietsers wil, zij zijn onze klanten. De Veluwe

Oosterbeek naar Arnhem. Het pad is in twee

maar als recreatiepad is 2 m net voldoende.

wil nummer 1 zijn op toeristisch gebied en dat

gedeelten aangelegd, beide ruim 4 km lang.

De verhardingsdikte is standaard 15 cm, bij

begint bij een goede infrastructuur en daarin

Vanwege een andere werkwijze is per 2010

in- en uitritten vergroot tot 20 cm.

Bermbeton
Langs smalle provinciale wegen worden, in

ken bermbeton aangebracht. Deze wegver-

verband met de verkeersveiligheid, de ber-

bredingen fungeren als redresseerstroken,

men regelmatig verhard. Daarvoor bestaan

ze liggen buiten de wegbelijning.

verschillende mogelijkheden en materialen.

Als minimummaten hanteert de provincie

In de provincie Gelderland valt om verschil-

een breedte van 30 cm, maar de voorkeur

lende redenen de keuze vaak op bermbeton.

gaat uit naar constructies van 40 – 50 cm.

De heren dr.ir. A.A. van Niekerk, projectleider

De dikte varieert van 20 tot 40 cm, afhanke-

realisatie en E. Bobbink, verhardingstechni-

lijk van de eigenschappen van de onder-

cus, lichten deze keuze nader toe. De meeste

grond. Maar in bochten met aanzienlijke

wegen waar deze voorzieningen worden

zijwaartse krachten, heeft de heer Bobbink

aangebracht zijn 80 km wegen waar de weg-

een voorkeur voor een dikte van minimaal

breedte onvoldoende is om een duurzaam

25 cm. Bij de uitvoering wordt de zijkant van

veilige inrichting te realiseren. In die geval-

de aanwezige verharding gefreesd of ge-

len worden naast de asfaltverharding stro-

zaagd, zodat er een rechte naad ontstaat
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Fietspad Westerschouwen
De mol verliest…
Eén van de gewaardeerde duin- en strandgebieden in ons land is wel de kop van
Schouwen-Duiveland. De Boswachterij
Westerschouwen is een natuurgebied met
uitgebreide wandelpaden. Op tal van plaatsen
kan men de oversteek maken naar het strand.
Dwars door het gebied loopt een fietspad.
Staatsbosbeheer als eigenaar van de Boswachterij is verantwoordelijk voor het fietspad.
Oorspronkelijk was het fietspad voorzien van

van betonspecie gaf wel het probleem dat het

een tegelverharding. Tijdens enkele natte win-

cunet dat daarvoor werd gebruikt, vlak voor de

ters in de jaren 98/99 bleken de mollen een

paver moest worden bijgewerkt.

droger onderkomen te zoeken en groeven zich

worden. Asfalt haalde het evenmin, gezien

De meeste verharding van het fietspad is 2 m

een baan naar het hogere duingebied, daarbij

de wortelopdruk van naast het pad groeiende

breed en 16 cm dik, gedeeltelijk 2,5 m breed

het fietspad kruisend. De heer C.H. van der

bomen, nog afgezien van de gevoeligheid voor

en 20 cm dik. Die laatste maten houden ver-

Meer van Staatsbosbeheer zegt daarover ‘het

mollen. Zo kwam men bij beton uit’.

band met het afvoeren van de houtoogst in dit

waren echt honderden mollengangen die het

gebied. Lag aanvankelijk het fietspad er zeer

tegelpad in het ongerede brachten. Had je een

Het nieuw aangelegde fietspad dat een lengte

lichtgekleurd bij, in de loop van enkele jaren is

aantal plekken opgeknapt, lagen er in no time

heeft van bijna 9 km is in twee delen aange-

het fietspad donkerder van tint geworden en

weer nieuwe gangen en moesten we weer aan

legd, met een tussentijd van 2 jaar. Eind 2007

past uitstekend in het landschap.

de gang. Deze problemen vroegen om een

was het laatste stuk gereed. Het betonnen

blijvende oplossing. De zogenaamde halfver-

fietspad telt een groot aantal bochten en de no-

Kees van der Meer was als projectleider bij dit

hardingen vielen af omdat het fietspad af en

dige niveauverschillen. Maar de aanleg met een

pad betrokken en hij is zeer content met het

toe geveegd moet worden. Niet alleen vallend

slipformpaver verliep voorspoedig. Begonnen

resultaat. De wroetende en gravende mollen

blad, ook het nodige zand komt op het fiets-

werd op het verste punt en van daaruit werd

zijn geen partij voor het beton. Ook hier kan de

pad terecht en moet regelmatig weggehaald

richting de openbare weg gewerkt. De aanvoer

fietser onbekommerd en veilig zijn weg vinden.

waar de slipformpaver tegenaan kan werken.

Een andere toepassing van beton in de pro-

Om de 50 tot 100 m worden uitzetvoegen

vinciale wegen betreft de (overrijdbare) mid-

gemaakt; krimpvoegen worden dus niet

dengeleiders waarvoor de banden machinaal

aangebracht. Na verharding van het beton

aangelegd kunnen worden en de eilandjes

wordt in langsrichting een zaagsnede aange-

worden gestort met een printmotief aan het

bracht op het grensvlak beton/asfalt.

oppervlak. Het voordeel van een gesloten

Als de hoofdrijbaan een ZOAB toplaag heeft,

betonverharding is het voorkomen van door-

wordt het beton verlaagd aangebracht zodat

groeiend onkruid, waar elementenverhardin-

het ZOAB over het bermbeton kan doorlopen

gen vaak last van hebben.

en het water ongehinderd kan weglopen. De
kleeﬂaag tussen ZOAB en beton wordt dikker

Een aansprekend voorbeeld van een gootcon-

gekozen dan gebruikelijk om mede als glij-

structie langs een provinciale weg wordt

laag te functioneren tussen beton en ZOAB.

gevonden bij de N304: Ede – Otterloo – Apeldoorn. Hier was de goot nodig om afstromend water van de weg op te vangen van-

Bij herinrichting van wegen met te weinig
breedte, kunnen ook grasbetonstenen wor-

snelheden van het verkeer; duurzaam veilig

wege het feit dat deze weg door een

den toegepast. Omdat deze begroeien leidt

dus. Ook bermverbandblokken worden ge-

waterwingebied voert en het grondwater niet

een dergelijke verbreding niet tot hogere

bruikt.

vervuild mag worden.

Betonweetjes
Uitzetting betonplaat berekenen van - 5 °C

Scheurvorming beheersen met krimpvoegen

naar + 35 °C

Een ter plaatse gestorte betonweg wordt

Elk materiaal is onderhevig aan uitzetten en

door middel van voegen opgedeeld in platen.

krimpen door verwarming en door koeling.

Dit wordt gedaan om optredende krimp-

Deze vormverandering wordt uitgedrukt in de

spanningen te concentreren in die voegen.

thermische uitzettingscoëfficiënt per °C. Voor

Voorkomen wordt dat scheurvorming op

beton is de thermische uitzettingscoëfficiënt

willekeurige plaatsen in de betonplaten gaat

afhankelijk van het gebruikte toeslagmateriaal.

ontstaan. De voegen worden gezaagd in het

voor gewoon grindbeton is deze 12 x 10-6 per

verhardende beton, meestal over 1/3 van

°C, voor beton met harde kalksteen 8 x 10

de betonhoogte. De overblijvende 2/3 is

per °C en voor beton met licht toeslagmateri-

de plaats met de kleinste doorsnede in de
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Agenda
• 23 en 24 juni 2010 CROW Infradagen Arnhem
Info: www.crow.nl
• 13 – 15 oktober 2010 Sevilla
11e Int. Congres Betonwegen

aal 7 tot 11 x 10 per °C. Hier is de variatie in

betonweg en daar zal als eerste een scheur

soort toeslagmateriaal vrij groot. Lichtbeton

ontstaan. De krimpvoeg scheurt door. Door

wordt in de wegenbouw overigens niet of

het onregelmatige patroon van zo’n scheur

nauwelijks toegepast.

treedt ‘interlock’ op, dit is de Engelse term

Colofon

Stel dat we de lengteverandering van een 10

waarmee wordt aangeduid dat links en rechts

m lange grindbetonplaat willen bepalen tussen

van de scheur het beton in elkaar blijft haken.

- 5 en + 35 °C, een temperatuurverschil van

De betonweg blijft op hoogte liggen.

40 °C. Per meter geldt: 40 (12 x 10-6) = 0,48

In zwaar belaste wegen worden tijdens het

mm. Voor de 10 meter lange betonplaat is

storten deuvels aangebracht ter plaatse

het lengteverschil 4,8 mm. Als de plaat wordt

van de krimpvoegen. Daarmee worden de

gestort bij een temperatuur van circa 15 °C

beide platen aan weerszijden van de voeg

bedraagt het temperatuurverschil + en - 20 °C.

op gelijke hoogte gehouden en worden

De verlenging en verkorting bij een 10 m

hoogteverschillen in een betonweg voorko-

lange plaat is dan 2,4 mm. De breedte van de

men. De deuvels zijn voorafgaand aan het

voegconstructie is onder meer afhankelijk van

plaatsen gecoat om hechting aan het beton

de plaatlengte en de temperatuur bij aanleg.

te voorkomen.
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Duurzaam fietspad in Kloosterveen
De gemeente Assen heeft duurzaamheid een
belangrijke rol laten spelen bij de aanbesteding
van het nieuwe fietspad Pittelose weg. Samen
met aannemer De Jong en Breunis uit Rouveen
is een pilotproject gestart waarbij de aannemer
niet alleen beoordeeld is op zijn inschrijfprijs,
maar ook op de bereidheid om het werk op een
Tankstation begint nieuw bestaan

duurzame wijze uit te voeren. Het gaat onder

De toekomst voor het oude tankstation tussen

meer om de inzet van werkzoekenden, het ge-

Den Bosch en Vught heeft er lang zorgelijk

bruik van biologisch afbreekbare hydraulische

uitgezien. Het gebouwtje stamt uit 1933,

olie, vrachtwagens met een lage CO2 uitstoot.

ontworpen door architect A.Meijlink. Met de

Het fietspad zelf is ook duurzaam: weinig inzet

aanleg van de Westelijke Randweg rond Den

van machines, weinig te verwachten onderhoud

Bosch is het gebouwtje 50 m verplaatst (zie

en weinig nieuwe grondstoffen.

BetonInfra 29 van september 2008) en daarna

Als voorbeeld wordt gegeven de samenstel-

is de restauratie gestart. De naam van het

ling van het beton: geen nieuw grind, maar

gebouw is Brabant Service Station en software-

gerecycled betonpuin. Het fietspad komt deze

bedrijf Emma Solutions is de huurder van het

zomer gereed.

pand. Het monument is gered!

Bron: www.asserjournaal.nl

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

