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Woord vooraf

De techniek voor de uitvoering van betonverhardingen is de voorbije twintig jaar sterk geëvolueerd. De vorige
handleiding (A55/85) dateert echter al van 1985 en was bijgevolg aan herziening toe.

Terwijl er in België minder nieuwe wegen worden aangelegd, neemt het aantal reparaties, renovaties en recon-
structies van bestaande wegen steeds toe. Een handleiding is dus steeds nuttig om de belangrijkste aandachts-
punten voor de uitvoering van een duurzame betonverharding onder de aandacht van opdrachtgevers, ontwer-
pers en aannemers te brengen. Problemen zijn vaak te wijten aan de niet-naleving van één van deze aandachts-
punten tijdens de uitvoering. De gevolgen manifesteren zich dikwijls nadien aan het materiaal beton, maar daar-
om is dit materiaal er nog niet noodzakelijk de oorzaak van. Voorkomen is ook hier beter dan genezen:
kwaliteitsbewust ontwerpen en uitvoeren is problemen vermijden.

Met het oog op kwaliteitszorg en -borging wordt in het laatste hoofdstuk een opsomming gegeven van de
belangrijkste rubrieken voor het kwaliteitsplan dat de aannemer vóór de aanvang van werkzaamheden moet
indienen. Voorts wordt in hetzelfde hoofdstuk een checklist voorgesteld die als leidraad kan dienen voor de diverse
keuringen tijdens de uitvoering van een betonverharding.

De herziening van de handleiding werd begeleid door een werkgroep met leden uit zowel de openbare (overhe-
den) als de privé-sector (aannemers en industrie). De ontwerpteksten hebben ondertussen al aanleiding tot twee
publicaties van FEBELCEM en het OCW gegeven. Zo werd de bovenvermelde checklist in een praktisch formaat
gepubliceerd.

Zoals de titel al aangeeft, handelt deze handleiding uitsluitend over de verschillende aspecten van de uitvoering
van ter plaatse gestorte betonverhardingen: materialen, betonsamenstelling, aanmaak, vervoer, aanbrenging,
openstelling voor het verkeer en keuring. Ontwerp, dimensionering, lijnvormige elementen en onderhoud van
bestaande betonverhardingen worden dus niet behandeld.

Bij de herziening is rekening gehouden met de nieuwigheden in de materialen (bindingsvertragers voor uitge-
wassen beton, voegplanken van harsgebonden kurkkorrels of polyethyleenschuim, waterafstotende impregneer-
middelen als aanvullende bescherming tegen vorst en dooizouten, enz.), inclusief de veranderingen op het vlak
van certificatie en technische voorschriften – onder andere de recentste versies van de standaardbestekken en de
invoering van diverse Europese normen, zoals die voor beton (NBN EN 206-1) en toeslagmaterialen (NBN EN
12620).

Er komen nieuwe uitvoeringstechnieken aan bod die de laatste jaren zijn ontwikkeld en in sommige gevallen
momenteel algemeen worden toegepast: gekleurd uitgewassen beton, gefigureerd beton, overlays en inlays (met
onder meer «Ultra Thin Whitetopping»), geluidarme betonverhardingen (zeer open beton, fijn uitgewassen
beton), snel verhardend beton («(Ultra) Fast Track»), samengestelde of composietverhardingen, vliegveldverhar-
dingen, gewalst beton, enz.

Dit document is geen eindfase en zal in de toekomst ongetwijfeld opnieuw moeten worden bijgewerkt. Alle
opmerkingen, suggesties en/of opbouwende kritiek zijn dus welkom, zodat hiermee bij een volgende herziening
of een eventuele cd-romversie rekening kan worden gehouden.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar iedereen die actief aan de totstandkoming van deze editie heeft bijgedragen.

Voorzitter van de werkgroep
ir. Chris Caestecker
Afdelingshoofd
Inspecteur-generaal
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1.1 Algemeen

De kenmerken en de kwaliteit van de materialen waarmee de beton-
specie wordt aangemaakt, bepalen grotendeels de kenmerken en de
kwaliteit van het beton. Voor een goede uitvoering en de uiteindelijke
kwaliteit van de verharding en toebehoren van beton is het bovendien
belangrijk dat die kenmerken standvastig zijn.

Het systematisch gebruik van gecertificeerde materialen biedt in dit
opzicht tal van voordelen.

Producten met het BENOR-keurmerk worden tijdens het hele
productieproces voortdurend gekeurd. Dat gebeurt volgens schrif-
telijke procedures die door de fabrikant zijn vastgelegd en in een
technisch dossier zijn beschreven. Een onafhankelijke en onpartij-
dige certificatie-instelling gaat de geldigheid van de procedures en
de werkelijke toepassing ervan na.

Producten met het BENOR-keurmerk worden bovendien aan een
systematische eigen keuring door de fabrikant onderworpen. Die eigen
keuring gebeurt zo vaak als de certificatiereglementen voorschrijven.
Steunend op nauwkeurige statistische regels in de
certificatiereglementen verklaart de certificatie-instelling de eigen
keuring geldig.

Door de statistische toetsing van de resultaten van de eigen keuring,
schept het BENOR-certificatiesysteem een vermoeden van overeen-
komstigheid voor gecertificeerde materialen. Uitgaande van dat
vermoeden kunnen opdrachtgevers beslissen deze materialen vrij te
stellen van afnamekeuring.

Het BENOR-merk wordt toegekend aan producten zoals zij op de
leveringspunten van de fabrikant worden bezorgd. Zij behouden hun
overeenkomstigheid en kwaliteit uiteraard slechts als tijdens het laden,
het vervoer en de opslag alle voorzorgen worden genomen om
verontreiniging, vermenging of aantasting van de kenmerken te
voorkomen.

Hoofdstuk 1
Materialen

Materialen

1

Hoofdstuk 1

1) Nationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch
onderzoek der cementnijverheid,
Voltastraat 10, 1050 Brussel 
Tel.: 02 645 52 51, fax: 02 645 52 61, website: www.cric.be

2) Organisme voor de Controle van Betonstaal,
Montoyerstraat 47, 1040 Brussel 
Tel.: 02 509 14 11, fax: 02 509 14 00,
website: www.ocab-ocbs.com

Het BENOR-merk

De bovenstaande principes gelden voor alle grondstoffen
waarvoor een BENOR-merk bestaat (granulaten, cement, vliegas,
hulpstoffen, wapening), evenals voor betonsoorten die aan
prestatie-eisen moeten voldoen en die in BENOR-betoncentrales
worden geproduceerd. De lijst van gebruikers van het BENOR-merk
in de branche van beton en bestanddelen van beton is
verkrijgbaar bij het OCCN1), die van de gecertificeerde staal-
producten bij het OCBS2).
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1.2 Materialen voor het aanmaken van betonspecie

1.2.1 Granulaten

Granulaten (korrelvormige toeslagmaterialen) voor het vervaardigen
van beton voor wegen worden verkregen door het breken van gezond,
niet-schilferig en vorstbestendig natuurlijk gesteente. Onconventionele
granulaten zijn niet verboden, maar moeten aan initiële proeven
worden onderworpen om te bewijzen dat zij geschikt zijn voor de
bereiding van betonspecie en dat zij de duurzaamheid van het beton
niet in gevaar brengen.

De geldende benaming van granulaten volgens de norm 
NBN EN 12620 «Toeslagmateriaal voor beton» verwijst naar de aard en
de intrinsieke fabricagekenmerken ervan. Bij bestellingen van toeslag-
materialen voor betonmengsels verdient het aanbeveling de genorma-
liseerde benamingen te gebruiken. Ook is het nuttig de afleverings-
bons na te kijken, om er zeker van te zijn dat wel degelijk wordt
geleverd wat besteld is.

De gekozen granulaten waarmee het beton zal worden samengesteld,
moeten afzonderlijk worden opgeslagen. De grootst mogelijke zorg
moet worden besteed aan het behoud van kwaliteit tussen de afhaling
bij de producent en de toepassing in de betonspecie.

Vooral de netheid van de gebruikte vervoermiddelen moet geregeld
worden nagegaan. De voorraden die van de verschillende geleverde
granulaten worden aangelegd, moeten volkomen gescheiden worden

CE-markering

Sommige bestanddelen van beton moeten een CE-markering dra-
gen om tot de Europese markt te worden toegelaten. Dit geldt
voor hulpstoffen, cement en granulaten3).

De CE-markering bevestigt de gebruiksgeschiktheid van
producten, maar het is geen kwaliteitsmerk.

Om een CE-markering te mogen aanbrengen, moet de fabrikant
initiële proeven op zijn producten verrichten om na te gaan of zij aan
de Europese geharmoniseerde normen voldoen. Hij moet bovendien
een productiecontrolesysteem opzetten om deze overeenkomstig-
heid voortdurend te waarborgen.

Over het niveau van de CE-markering beslist de Europese Commissie.
Naar gelang van de soort van product kan de CE-markering alle of
slechts enkele kenmerken omvatten die in de Europese productnorm
zijn opgenomen. De CE-markering steunt minimaal op een eenvoudi-
ge overeenkomstigheidsverklaring van de fabrikant of maximaal op
een volledig systeem van productcertificatie door een aangemelde
certificatie-instelling. Dit laatste is het geval voor de CE-markering
voor cement.

Voor een gebruiker die niet goed met deze materie vertrouwd is, is
het echter niet eenvoudig om te weten tot welk niveau de CE-mar-
kering van het aangekochte product reikt.

3) Sinds 1 juli 2004 moeten granulaten een CE-markering
dragen. Bij het ter-perse-gaan van deze handleiding was
nog niet bekend wanneer dat ook voor vliegas in beton
zal gelden.
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gehouden; vermenging of verontreiniging met andere materialen, of
van verschillende opgeslagen granulaten met elkaar, is ontoelaatbaar.

De vloer van de opslagruimten is bij voorkeur verhard, om vermenging
met aarde te voorkomen.

In ieder geval moet erop worden toegezien dat geen van de toeslag-
materialen bestanddelen bevat die door hun aard, vorm, afmetingen of
gehalte schadelijk kunnen zijn voor de aanmaak van de betonspecie.
Voorbeelden van zulke bestanddelen zijn kleiklonters, steenkool,
bruinkool, cokes, plantaardige stoffen, organisch afval, oplosbare of
onoplosbare schadelijke zouten, leisteen, enz.

Geen van de granulaten mag meer dan 0,5 % organische stoffen bevat-
ten; deze hebben een nadelige invloed op de binding van het cement.

De fijne bestanddelen (kleiner dan 0,080 of 0,063 mm) van het
betonskelet nemen het meeste water op. Het best kunnen daarom
granulaten worden gekozen waarmee het totale gehalte aan fijne
bestanddelen van het inerte skelet kan worden beperkt tot minder
dan 5 %.

Bij toepassing van granulaten van bouw- en slooppuin of van
staalslakken in betonmengsels voor verhardingen of toebehoren van
wegen is, gezien het gebrek aan voldoende ervaring, voorzichtigheid
geboden.

Voorts moet rekening worden gehouden met de gevoeligheid van
granulaten voor alkali-silicareactie, hoewel de toepassing van cement
met een beperkt alkaligehalte («LA-cement») in de betonspecie dit
probleem ondervangt.

Granulaten van maritieme herkomst kunnen chloriden of schelpresten
bevatten, die schadelijk zijn voor de kwaliteit van het materiaal.
Chloriden bevorderen corrosie van staal in gewapend beton en
kunnen de binding van cement beïnvloeden. Schelpresten hebben een
ongunstige invloed op de verwerkbaarheid van betonspecie en op de
microstroefheid van wegdekken. Van toeslagmaterialen uit de zee
mogen alleen die worden gebruikt met gecertificeerd minder dan
0,01 % chloriden en schelpresten.

Om de betonkenmerken constant te houden, wordt aanbevolen
tijdens de uitvoering van een werk niet van aanvoerbron te veranderen
en dus dezelfde granulaten te blijven gebruiken als de samenstelling
eenmaal in alle opzichten (verwerkbaarheid, sterkte) voldoening
schenkt.

De verschillende korrelmaten van de granulaten in de betonspecie
moeten zo worden gekozen, dat het inerte betonskelet een continue
korrelgrootteverdeling vertoont.

Toepassing van onconventionele toeslagmaterialen (gerecyclede
granulaten, gebroken hoogovenslak, enz.) mag slechts worden
overwogen nadat volledige geschiktheidsproeven de sterkte, de
duurzaamheid en de stabiliteit van het met deze granulaten samen-
gestelde beton hebben aangetoond.

Hoofdstuk 1
Materialen
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1.2.1.1 Stenen

Het polijstgetal («PSV» van «Polished Stone Value») van de stenen in
wegverhardingen van beton heeft een rechtstreekse invloed op de
stroefheid van het wegdek. Deze PSV dient bijgevolg te zijn aangepast
aan de aard van het verkeer en de categorie van de betrokken weg.
Voor wegen met druk verkeer komen alleen stenen in aanmerking uit
de categorieën PSV50 en hoger volgens NBN EN 12620.

De vorm van de stenen is van groot belang voor de verwerkbaarheid,
die bij wegbetonspecies bijzonder belangrijk is. «Platte» stenen vermin-
deren de verwerkbaarheid, terwijl meer «kubusvormige» stenen als
balletjes werken en ze verbeteren. Wat dat betreft, gaat de voorkeur
dus naar steenslag met een afplattingscoëfficiënt van minder dan 15
(categorie FI15 volgens NBN EN 12620). De volgende tabel geeft de
aanbevolen categorie voor de afplattingscoëfficiënt van steenslag
volgens de korrelmaat.

Daartegenover staat dat met ronde stenen moeilijker beton met hoge
sterkte te verkrijgen is dan met steenslag. De toepassing van gerold
grind in betonverhardingen moet dus worden beperkt tot wegen met
weinig verkeer, zoals landbouwwegen. Deze grindsoorten kunnen ook
worden gebruikt voor toebehoren van wegen.

Het best kunnen verscheidene steenmaten worden gecombineerd, om
de gradering van het steenskelet continu te houden. Zo geeft de toe-
passing van verscheidene afzonderlijke steenmaten (2/6, 6/14, 14/20) in
een betonmengsel een constantere korrelgrootteverdeling dan één
samengestelde steenmaat 2/20, die meer variatie vertoont doordat zij
meer aan ontmenging onderhevig is.

1.2.1.2 Zand

De keuze van het zand is bijzonder belangrijk. Zij beïnvloedt
fundamenteel de kenmerken van de mortel en bijgevolg de
verwerkbaarheid van de betonspecie en de sterkte van het verharde
beton.

Zoals bij het steenskelet moet ook bij het mortelskelet naar een
continue korrelgrootteverdeling worden gestreefd.

Grof natuurzand (0/2 tot 0/4) heeft een brede, continue korrel-
grootteverdeling; fijn natuurzand (0/1) daarentegen is smaller
gegradeerd.

Grof zand is bevorderlijk voor de betonsterkte, doordat met lagere water-
gehalten kan worden gewerkt dan bij fijn zand. Bovendien kan hierdoor
de hygrometrische krimp van het beton worden beperkt, en bijgevolg
het gevaar voor scheurvorming in zowel het onverharde als het verharde

Korrelmaat D
(mm)

Aanbevolen categorie
afplattingscoëfficiënt

D ≤ 8
8 ≤ D ≤ 16

D > 16

FI15
FI20
FI25
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beton. Grof zand is tevens gunstig voor de microtextuur en dus ook voor
de stroefheid van het wegdek.

Daarentegen kan met behulp van wat fijn zand een betere continuïteit
van het mortelskelet worden verkregen dan wanneer alleen grof zand
wordt gebruikt, zonder fijne bestanddelen. Er dient hier dus naar het
beste compromis te worden gezocht. Soms wordt dan ook aangeraden
een beperkte hoeveelheid middelgrof of fijn zand toe te voegen, om
de cohesie van de specie te verbeteren zonder de uiteindelijke eigen-
schappen van het beton nadelig te beïnvloeden.

Natuurzand uit een zandgroeve, een baggerinrichting of een hydrau-
lisch ontgonnen geologische laag bevordert door zijn ronde korrel-
vorm de verwerkbaarheid van de betonspecie. Brekerzand heeft
hoekige korrels en behoeft voor dezelfde verwerkbaarheid meer
aanmaakwater.

In sommige bestekken is ook sprake van kunstzand, maar het gebruik
van dit materiaal in betonspecie voor verhardingen van wegen en
lijnvormige elementen verdient geen aanbeveling.

1.2.2 Cement

Alle courante cementsoorten op de Europese markt dragen een CE-
markering, niveau 1+, als teken dat zij voldoen aan de norm 
NBN EN 197-1. De cementsoorten kunnen daarenboven het BENOR-
merk dragen, meer in het bijzonder de speciale cementsoorten
(cement met hoge bestandheid tegen sulfaten «HSR», cement met
begrensd alkali-gehalte «LA», cement met hogere sterkte op jonge
ouderdom «HES»).

Om alkali-silicareactie tegen te gaan, dient voor verhardingen en lijnvor-
mig toebehoren van beton cement met een beperkt alkaligehalte
(cementsoorten met de letters «LA» in hun benaming) te worden gebruikt.

De meest gebruikte cementsoorten voor het aanmaken van wegbeton
zijn portlandcement (CEM I) en hoogovencement met ten hoogste 65 %
hoogovenslak (CEM III/A).

Het cement waarmee wegbeton wordt aangemaakt behoort meestal
tot de sterkteklasse 42,54) (CEM I 42,5 N, CEM I 42,5 R en CEM III/A 42,5 N).
Dit kenmerk wordt bij de CE-markering van cement vanzelfsprekend
mee gecertificeerd.

CEM I wordt doorgaans beschouwd als sneller (bindend en
verhardend) dan CEM III en krijgt soms de voorkeur als de betonspecie
bij koud weer moet worden gestort. De cementfabrikant beschikt
terzake over nauwkeurige informatie.

Verwerking van te warm cement kan tot snelle binding leiden, met
gevaar voor scheurvorming. Aanbevolen wordt cement te gebruiken
waarvan de temperatuur beneden 70 °C ligt. Deze parameter is welis-
waar moeilijk te beheersen, maar mag niet worden verwaarloosd als
de betonspecie bij hoge temperatuur moet worden gestort.

Volgens de norm NBN B 15-001 moet de temperatuur van betonspecie
in de tijdspanne tussen menging en verwerking steeds tussen 5 en 30 °C
liggen.

Hoofdstuk 1
Materialen

1

1.1 Bron: OCW

4) Het getal dat de sterkteklasse van cement aangeeft,
stemt overeen met de druksterkte na 28 dagen van een
genormaliseerde mortel die met het beschouwde
cement is bereid (NBN EN 196-1). De letter N staat voor
cement dat na 2 dagen een «normale» sterkte geeft 
(> 10 MPa voor cementklasse 42,5) en de letter R voor
cement dat na 2 dagen een «hoge» sterkte geeft 
(> 20 MPa voor cementklasse 45,5).
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1.2.3 Aanmaakwater

Water is onmisbaar om betonspecie aan te maken; bij overmaat wordt
het echter de grootste vijand ervan. Een teveel aan water vergroot
inderdaad het gevaar voor scheurvorming in het beton en vermindert
de sterkte en duurzaamheid ervan.

Aanmaakwater moet schoon zijn. Het mag geen stoffen bevatten die de
binding en verharding van het beton kunnen beïnvloeden of die de
wapening kunnen aantasten. Sporen van olie, zuur, alkaliën, diverse
zouten, organische stoffen, klei, suikers, vetten, enz. zijn ontoelaatbaar.

Leidingwater wordt als geschikt voor het bereiden van beton
beschouwd, zonder dat een voorafgaande analyse nodig is.

Diverse redenen kunnen de betonfabrikant ertoe bewegen water van
andere herkomst – waterweg, vijver, put, recycling, regenwater, enz. – te
gebruiken. Bij twijfel of dit water geschikt is voor het aanmaken van beton
moeten keuringsproeven worden uitgevoerd5).

Het is mogelijk een vergelijking te maken tussen de sterkten na 
28 dagen van twee gelijke beton- of mortelmengsels, waarvan er een
met leidingwater en een ander met het beschouwde water is aange-
maakt. Als het beton of de mortel met het te beproeven water geen
aanzienlijk sterkteverlies lijdt (10 % geldt als absoluut maximum), mag
dat water worden gebruikt. De proef moet worden overgedaan als de
kenmerken van het gebruikte water of cement veranderen.

1.2.4 Hulpstoffen

Er zijn op de markt vele soorten van hulpstoffen voorhanden om de
kenmerken van beton te beïnvloeden. De norm NBN EN 934-2
omschrijft de verschillende soorten van hulpstoffen voor beton. Zij ligt
ten grondslag aan de CE-markering (niveau 2+) van deze hulpstoffen. In
wegbeton worden voornamelijk de volgende toegepast:

- plastificeerders / waterreduceerders;
- superplastificeerders / sterk waterreducerende producten;
- luchtbelvormers;
- bindingsvertragers;
- bindingsversnellers.

Hulpstoffen mogen in geen geval worden gebruikt om een gebrekkige
betonsamenstelling te corrigeren. Wel kunnen zij de kenmerken van
een correct samengesteld betonmengsel beter helpen afstemmen op
bijzondere verwerkingsomstandigheden of duurzaamheidseisen.

Een goede kennis van betontechnologie en volledige informatie over
de doseringen en mogelijke bijwerkingen van hulpstoffen zijn vereist
om ze doelmatig te kunnen toepassen.

Hulpstoffen beïnvloeden de binding en verharding van cement. Een
gegeven combinatie van cement en hulpstof kan zich grillig gedragen.
Er moet steeds worden nagegaan of de hulpstof en het cement waar-
mee een betonspecie zal worden bereid, met elkaar te verenigen zijn. Een
hulpstof die in combinatie met een bepaalde cementsoort van een
bepaalde herkomst opmerkelijk doeltreffend is, zal met cement van
dezelfde soort maar uit een andere fabriek misschien maar een gering
effect hebben. En wat als dan ook nog van cementsoort wordt veranderd?

5) Zie NBN EN 1008 «Aanmaakwater voor beton».
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Vooraleer met een betonproductie begonnen wordt, moeten daarom
steeds in gelijksoortige omstandigheden als op de bouwplaats
proeven worden verricht, waaruit blijkt of de hulpstof doeltreffend is.
Deze proeven gebeuren in het laboratorium op referentiebeton-
mengsels met en zonder hulpstof, bereid met het cement dat werkelijk
zal worden gebruikt, in dezelfde hoeveelheid als in de werkelijkheid,
met dezelfde granulaten en hetzelfde watergehalte. In bijzonder
moeilijke gevallen kan ook worden nagegaan in hoeverre de tempera-
tuur en het tijdsverloop tussen aanmaak en verwerking (vervoertijd)
van invloed zullen zijn op de verwerkbaarheid van de betonspecie.

De concentratie van de hulpstof in het beton speelt een zeer grote rol. De
doseringen die de fabrikant voorstelt of die bij het laboratorium-
onderzoek zijn vastgesteld, moeten dus nauwgezet worden gevolgd.
Eenzelfde hulpstof kan, naar gelang van de concentratie in het beton, een
bedoeld of een geheel daaraan tegengesteld effect hebben; zo kan een
hulpstof die normaal de binding vertraagt bij verdubbelde concentratie
de binding versnellen!

Als overwogen wordt verscheidene hulpstoffen tegelijk te gebruiken,
moet het soms verrassende effect van een dergelijke combinatie in het
beton op voorhand nauwlettend worden nagegaan in het laboratorium.

Met het oog op de homogeniteit van het mengsel worden hulpstoffen
bij voorkeur in de betonmenger aan het aanmaakwater toegevoegd.
Bij sterk waterreducerende producten gebeurt de toevoeging in de
trommel van een truckmixer. In dit laatste geval moet de mixer de
specie nog verscheidene minuten namengen voordat ze gestort wordt.
De trommel van een truckmixer mengt immers veel minder doelmatig
dan de menger van een betoncentrale.

1.2.4.1 Plastificeerders / waterreduceerders

Plastificeerders maken het mogelijk de vloeibaarheid van de beton-
specie te verbeteren zonder het watergehalte te verhogen, of het water-
gehalte te verlagen en toch dezelfde verwerkbaarheid te behouden.

Door middel van plastificeerders kan het watergehalte van beton-
specie met een tiental liters per m3 worden verlaagd, wat zuivere winst
betekent voor de water-cementfactor (W/C-factor) en bijgevolg voor
de uiteindelijke sterkte van het beton. Deze hulpstoffen worden dus
vaak toegepast in beton waarvan een hoge sterkte wordt geëist.

1.2.4.2 Superplastificeerders / sterk waterreducerende producten

Zoals de naam het aangeeft, hebben superplastificeerders hetzelfde
effect als plastificeerders, maar veel krachtiger. Zij hebben het nadeel
dat zij duurder zijn, en vooral ook dat zij duidelijk minder lang werken.
Daarom worden zij meestal pas bij de aankomst van de truckmixer op
het werk aan de betonspecie toegevoegd. Het spectaculaire vloeibaar-
makende effect van superplastificeerders kan snel verdwijnen. Hoe
lang zij werkzaam blijven, hangt van de temperatuur af: hoe hoger de
temperatuur, hoe korter de werkingstijd.

Superplastificeerders kunnen worden gebruikt om bij gelijkblijvend
watergehalte de verwerkbaarheid van betonspecie sterk op te drijven;
dit maakt de specie vloeibaar en dus gemakkelijk te verwerken met
beperkte verdichtingsmiddelen.

Hoofdstuk 1
Materialen

1
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Superplastificeerders bieden ook de mogelijkheid de W/C-factor van
beton drastisch te verlagen en toch een normale verwerkbaarheid te
behouden; de sterkte van het beton neemt hierdoor spectaculair toe.
Op die manier kan bijvoorbeeld bij reparaties aan verhardingen de
duur van de afsluiting voor het verkeer tot 72 of zelfs tot 36 uren
worden beperkt (zie hoofdstuk 6, § 6.9).

In feite benut de aannemer meestal de twee voordelen tegelijk: hij
verlaagt licht het watergehalte van de betonspecie en voegt een
superplastificeerder toe, wat hem een zeer vloeibare specie oplevert.

1.2.4.3 Luchtbelvormers

Luchtbelvormers zijn hulpstoffen die worden toegevoegd terwijl de
specie gemengd wordt. Zij doen in het mengsel microscopisch kleine,
stabiele luchtbelletjes ontstaan, die gelijkmatig in het beton verdeeld
zitten en na verharding aanwezig blijven.

In tegenstelling met toevallig ingesloten luchtbellen, zijn kunstmatig
gevormde luchtbelletjes uiterst klein (10 tot 1 000 µm in diameter). Zij
moeten zich gelijkmatig in de cementlijm (mengsel van cement, water
en lucht) verdelen en tijdens het vervoer en de verwerking van de
betonspecie stabiel blijven. Controle op de kenmerken, de stabiliteit en
de verdeling van de belletjes kan nuttig blijken; dit gebeurt door
middel van tellingen onder een stereoscopische microscoop.

Kunstmatig gevormde luchtbelletjes maken het beton beter bestand
tegen vorst-dooicyclussen en tegen vorst in aanwezigheid van wegen-
zouten. Luchtbelvormers zijn dus bijzonder nuttig in betonspecie voor
verhardingen en lijnvormige elementen.

Kunstmatig gevormde luchtbelletjes hebben nog andere effecten op
onverhard en verhard beton.

Als zij goed verdeeld zijn, werken zij als kussentjes tussen de zand-
korrels en maken zij de betonspecie beter verwerkbaar. Daarentegen
neemt de mechanische sterkte van het verharde beton af naarmate het
luchtbelgehalte toeneemt; bij sommige samenstellingen is gebleken
dat het beton per extra percent luchtbelgehalte tot 5 MPa druksterkte
kan verliezen.

Tal van factoren kunnen de doelmatigheid van luchtbelvormers
beïnvloeden: de soort van luchtbelvormer, de toepassing van andere
hulpstoffen in het beton, het cement (verenigbaarheid met de hulp-
stof ), de aanwezigheid van vliegas in het beton, het watergehalte van
het beton, de W/C-factor, de korrelgrootteverdeling van de «mortel»-
fractie van het beton, de menging van de specie, de wijze van
verwerken, de temperatuur, enz. Bij beton met luchtbelvormer is dus
vaak een vooronderzoek nodig om zeker te zijn van de doelmatigheid
van de luchtbelvormer in de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Luchtbelvormers hebben een bijzonder gunstige invloed op de
duurzaamheid van wegverhardingen die moeilijk in beton met zeer
hoge sterkte kunnen worden uitgevoerd.

Op te merken valt dat vliegas de werking van luchtbelvormers nadelig
beïnvloedt.
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1.2.4.4 Bindingsvertragers en -versnellers 6)

Deze hulpstoffen worden soms toegepast in bijzondere
omstandigheden.

Bij zeer warm weer kan aan de betonspecie een bindingsvertrager
worden toegevoegd, om ze langer verwerkbaar te houden.

Bij koud weer daarentegen kan een bindingsversneller de specie doen
opstijven voordat het gaat vriezen.

1.2.5 Andere toevoegingen

1.2.5.1 Toevoegsels

Bij de toevoegsels, bestaande uit fijn verdeeld anorganisch materiaal,
onderscheiden we doorgaans twee soorten: inerte, zogenoemde
«type I»-toevoegsels en puzzolane of latent hydraulische, zogenoemde
«type II»-toevoegsels. Deze laatste hebben een positief effect op de
mechanische sterkte van het beton.

Vulstoffen en pigmenten (zie § 1.2.5.2) zijn type I-toevoegsels, terwijl
vliegas en microsilica tot de type II-toevoegsels behoren. Vliegassen
voldoen aan NBN EN 450 en hebben een BENOR-certificaat (zie voet-
noot 3 op blz. 2).

In wegbeton worden toevoegsels nauwelijks toegepast.

1.2.5.2 Kleurstoffen (pigmenten)

Om esthetische of verkeerstechnische redenen (fietspaden,
verkeerseilanden, enz.) wordt soms een kleuring van het beton
voorgeschreven.

Er bestaan twee soorten kleurstoffen: organische en anorganische.

Anorganische kleurstoffen worden het meest gebruikt, doorgaans in
hoeveelheden van ongeveer 3 tot 5 massapercent naar gelang van de
gewenste kleur. Boven 5 % gedoseerd kunnen deze pigmenten de
sterkte van het beton aanzienlijk naar beneden halen, doordat zij veel
water vragen.

Met organische kleurstoffen moet zeer omzichtig worden
omgesprongen. De kleuring is minder stabiel dan met anorganische
kleurstoffen en zij kunnen zelfs bij het zeer lage aanbevolen gebruiks-
percentage (maximaal 1 %) tot aanzienlijk verlies van vorstbestendig-
heid van het beton leiden.

De werking van pigmenten wordt voornamelijk door de kleur van de
fijne bestanddelen in het beton beïnvloed: hoe helderder deze kleur,
hoe groter het effect van de pigmenten. Gekleurde granulaten (stenen
en zand) gebruiken, is een middel om de werking van pigmenten te
versterken.

De voornaamste anorganische kleurstoffen zijn:
- grijs tot zwart: magnetisch ijzeroxide (Fe3O4 - magnetiet);
- rood: ijzeroxide (Fe2O3 - hematiet);
- wit: titaandioxide (TiO2);

Hoofdstuk 1
Materialen
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6) Deze paragraaf handelt over hulpstoffen die in de beton-
massa worden verwerkt. Bindingsvertragers die aan het
betonoppervlak worden toegepast, worden in § 1.6
behandeld.
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- geel tot bruin: gehydrateerd ijzeroxide;
- groen: chroomoxide (Cr2O3);
- blauw: oxide op kobaltbasis.

1.2.5.3 Kunststofvezels

Kunststofvezels worden in de wegenbouw slechts zeer beperkt toe-
gepast. Ze vinden toepassing in dunne overlagingen, voornamelijk om
het ontstaan van krimpscheuren te voorkomen. Er worden verschillende
soorten van kunststofvezels gebruikt: polypropyleen, polyolefine,
polyethyleen. Het verschil met staalvezels is de flexibiliteit van de vezel
zelf. Het vezelversterkte materiaal vertoont na scheurvorming een
sterker gedrag: de scheursterkte is aanvankelijk – tot het ontstaan van
de eerste scheur – betrekkelijk laag, maar neemt vervolgens toe. Dit
geeft een metaalachtig gedrag. Een volumegehalte van 1,5 % 
polyethyleenvezels kan reeds aanleiding geven tot dit gedrag.

1.2.5.4 Polymeeremulsies

In het algemeen worden polymeeremulsies toegevoegd bij de
uitvoering van drainerende betonverhardingen. Deze bijzondere
toepassing wordt behandeld in hoofdstuk 6.

1.3 Staal

1.3.1 Deuvels

Deuvels zijn ronde staven van glad staal van de kwaliteit BE 220, met
bijvoorbeeld een lengte van 60 cm en een diameter van 25 mm. Zij
worden aangebracht ter plaatse van de dwarsvoegen (krimp- of uitzet-
voegen), op halve hoogte in de betonplaat, met een hartafstand van
meestal 30 cm.

Deuvels moeten ervoor zorgen dat de lasten ter hoogte van de voegen
van de ene plaat op de andere worden overgedragen, terwijl deze
voegen ten volle hun rol (krimp, uitzetting) moeten kunnen spelen. Zij
moeten dan ook volkomen recht zijn en mogen aan de uiteinden geen
bramen of vervormingen vertonen die de relatieve beweging tussen
beton en deuvel kunnen belemmeren, waardoor in de nabijheid van de
voeg scheuren zouden kunnen ontstaan. Zij moeten zo worden
aangebracht, dat zij volkomen evenwijdig lopen – en blijven – met
elkaar, met het verhardingsoppervlak en met de wegas (bij dit laatste
wordt ervan uitgegaan dat de voeg haaks op de wegas staat, wat
meestal het geval is).

Traditioneel werden deuvels ingestreken met een langzaam drogende
bitumineuze emulsie of vernis, om ze tegen corrosie te beschermen en
aanhechting van het verharde beton te verhinderen. Door de ontwik-
keling van nieuwe materialen wordt tegenwoordig aanbevolen deuvels
met harscoating te gebruiken.

Er zijn twee manieren om deuvels aan te brengen, namelijk door ze op
ondersteuningsconstructies (stoelen) te plaatsen die op de fundering
zijn vastgemaakt, of door ze in het verse beton in te trillen.

In uitzetvoegen worden de deuvels daarenboven aan één uiteinde
voorzien van een 6 tot 8 cm lange, metalen of plastic dop, die op de
deuvel wordt geschoven (de diameter van deze dop is ongeveer 1 mm

1.2 Bron: OCW
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groter dan die van de deuvel). Tussen de deuvel en de bodem van de
dop wordt een ruimte van ongeveer 2 cm gelaten en opgevuld met
samendrukbaar materiaal (houtzaagsel, katoen, papier, polystyreen-
schuim), om dichtgaan van de voeg door uitzetting van het beton
mogelijk te maken.

1.3.2 Ankerstaven

Ankerstaven voor langsvoegen zijn ronde stalen staven van de kwa-
liteit BE 220 met verbeterde aanhechting, doorgaans met een lengte
van 1 m en een diameter van 12 mm of van 16 mm. De laatste worden
voornamelijk bij druk bereden wegen gebruikt. Ankerstaven moeten
beletten dat de langsvoeg opengaat. Zij worden op halve hoogte van
de betonplaat aangebracht, meestal op 75 cm van elkaar of van een
dwarsvoeg.

Door op de centrale 20 cm van de staaf een anticorrosielaag van
kunsthars aan te brengen, verbetert meestal het gedrag en de
duurzaamheid.

1.3.3 Wapening voor een doorgaand gewapende 
betonverharding

De hoofdwapening van doorgaand gewapend beton bestaat uit langs-
staven, meestal van de kwaliteit BE 500 met verbeterde aanhechting.

De dwarsstaven, die onder de langsstaven onder een hoek van 60°
moeten worden aangebracht zodat zij niet met dwarsscheuren kunnen
samenvallen, zijn eveneens van BE 500-kwaliteit. Zij liggen 70 cm uit
elkaar en hebben een diameter van 12 mm. De staven worden
geassembleerd tot ter plaatse gebonden netten of in de fabriek gelaste
panelen.

Meestal wordt de wapening aangebracht op stalen steunen, die in de
fabriek aan de dwarsstaven zijn gelast en voldoende stijf moeten zijn
om tijdens de betonstorting niet te worden vervormd.

Wapeningsstaven mogen geen loskomend roest vertonen; is dat wel het
geval, dan moet dat roest bijvoorbeeld door middel van zand- of water-
stralen worden verwijderd. Gelaste panelen worden vlak opgeslagen
zodat zij niet vervormen voordat zij verwerkt worden.

Soms worden ook strengen als wapening gebruikt.

1.3.4 Staalvezels

Toevoeging van staalvezels aan wegbeton heeft een gunstige invloed
op de dynamische eigenschappen. De grotere taaiheid van het vezel-
versterkte beton verhoogt zowel de schokweerstand als de weerstand
tegen scheurvorming en tegen scheurvergroting. In plaats van enkele
grote scheuren wordt een verspreid patroon van kleine scheuren ver-
kregen. Bij dunne overlagingen is dat zeker gunstig.

De hoeveelheid vezels die aan het mengsel moet worden toegevoegd,
hangt vooral van de soort van vezel af. In de wegenbouw wordt 
30 kg/m3 verwerkt beton gebruikt. Hoe meer vezels zij bevat, hoe
stugger en minder verwerkbaar de specie wordt.
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De soort van vezel wordt bepaald door de vorm, de lengte en de
slankheid van de vezel. Er bestaan rechte, gehaakte en gegolfde
vezels, vezels met conische uiteinden, enz. Voor hechting in het
beton zijn gehaakte vezels zeer efficiënt. De slankheid van de vezel is
de verhouding tussen de lengte en de diameter van de vezel. Hoe
slanker de vezel, hoe efficiënter zij is, maar hoe meer de verwerkbaar-
heid eronder lijdt.

Om de efficiëntie van de vezels te bevorderen, moet de maximale
korrelgrootte van het beton worden beperkt tot 20 mm. Als vuistregel
geldt dat de maximale vezellengte ongeveer gelijk is aan driemaal de
maximale korreldiameter. Sterkteproeven in het laboratorium zijn
aangewezen om de juiste samenstelling te bepalen.

In de betoncentrale worden de vezels tegelijk met de andere materia-
len in de menger gebracht door ze bijvoorbeeld gelijkmatig te
spreiden op de transportband die de materialen naar de menger
voert. Voor de homogeniteit van het mengsel moet iets langer dan
normaal worden gemengd. Vermeden moet worden dat de vezels bij
het inbrengen of tijdens het mengproces samenballen. Een oordeel-
kundige vezelkeuze en een aangepaste vullingsgraad van de menger
kunnen dit ondervangen. Voorts hebben vezels die met wateroplosbare
lijm zijn samengekleefd veel minder neiging tot samenballen in het
verse betonmengsel.

1.4 Materialen voor voegen

1.4.1 Voegplanken voor uitzetvoegen

Klassieke voegplanken bestaan uit zacht hout of vezelplaat.
Tegenwoordig worden voegplanken ook gemaakt van kunststof zoals
polyethyleenschuim (met een volumieke massa van ongeveer 45 of 60
kg/m3), of van geperst en met kunstlijm gebonden kurkafval. Zij zijn
duurder dan de klassieke planken maar hebben betere eigenschappen
(zie verder). Omdat voor één bouwplaats maar een beperkte hoeveel-
heid planken nodig zijn, weegt de kwaliteit en niet de kostprijs door, en
zijn de «moderne» voegplanken aan te raden. Polystyreen of «styropor»
is door zijn kenmerken (beperkte duurzaamheid en mechanische sterk-
te) minder geschikt als voegplankmateriaal om de volgende redenen:

- gevaar voor beschadiging zolang het beton niet is verwerkt.
Beschadigde voegplanken veroorzaken betonbruggen, wat bij
uitzetting van de betonverharding tot zware beschadiging leidt;

- het materiaal is slechts temperatuurbestendig tot 70 °C; bijgevolg
smelt het weg als het in contact komt met de warme voegvul-
lingsmassa en loopt de voeg tot beneden vol. Dit leidt bij zomer-
weer tot grote vlekken bitumen op het betonoppervlak en bij
winterweer tot lege voegopeningen;

- op termijn verteert het materiaal zodat het voegmateriaal volledig
verdwijnt;

- het materiaal heeft geen enkele elastische veerkracht en de voeg
schuift toe zonder de minste tegendruk van de voegplank.

In het geval van gedeuvelde platen worden in de voegplanken vooraf
gaten aangebracht waar de deuvels doorheen kunnen worden
gestoken. Deze gaten mogen niet meer dan 1 tot 2 mm groter zijn dan
de diameter van de deuvels.
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De planken hebben een lengte die overeenstemt met de betonstort-
breedte, zodat langs de randen geen «betonbruggen» ontstaan. De
dikte ervan wordt bepaald in de aanbestedingsstukken (gewoonlijk
tussen 10 en 20 mm) en de breedte is gelijk aan de aan te brengen
verhardingsdikte, verminderd met 3 cm.

Tot de planken verwerkt worden, worden ze zo gestapeld dat ze tegen
zon en slecht weer beschut zijn. Kromgetrokken of gespleten planken
mogen niet worden gebruikt.

1.4.1.1 Klassieke voegplanken van hout of vezelplaat

De klassieke voegplanken voor uitzetvoegen zijn van zacht hout, zoals
grenen- of sparrenhout, of van half geperste vezelplaten, en gezaagd
op 15 of 20 mm dikte. Het is aan te raden zulke planken te drenken in
een rotwerend middel. Andere klassieke voegplanken zijn de in
bitumen gedrenkte kartonnen vezelplaten van 20 mm dik. Deze
voldoen wel aan de waterdruktest maar zijn niet veerkrachtig genoeg.
De houten plank is wat dit betreft beter maar nog steeds niet voldoende
veerkrachtig. Beide materialen zijn ook niet goed bewerkbaar als ze
samen met het betonoppervlak gefreesd moeten worden om een voeg-
sponning ter afdichting te realiseren. Zowel diamantzagen als korund-
snijschijven schampen af zodat de beschadigde voegplaat met beitel
en breekhamer moet worden verwijderd met risico tot beschadiging
van de voegranden als gevolg.

Voor eenvoudige toepassingen en beperkte belastingen (bijvoorbeeld
voor en na bochten bij fietspaden) kunnen geïmpregneerde halfharde
vezelplaten samengesteld uit eikenhout en suikerrietvezels gebruikt
worden. De elastische veerkracht bedraagt 80 % na 50 % samendruk-
king, de platen zijn rotvrij en zijn op 10, 15, 20 en 25 mm dikte verkrijg-
baar in lengten van 2,5 m. Ze kunnen met een gewone houtzaag
bewerkt, met een scherp mes gekerfd en op de bouwplaats gebroken
worden.

1.4.1.2 Voegplanken van harsgebonden kurkkorrels

De laatste decennia wordt meer en meer gebruik gemaakt van
bepaalde mengsels van natuurlijke kurkkorrels met speciale
harsbindmiddelen die geperst worden tot ideale veerkrachtige voeg-
planken in diverse afmetingen. Zulke voegplanken hebben een
voldoende druksterkte en zijn zeer veerkrachtig zodat ze een goede
economische en technische oplossing bieden.

Op aanvraag kunnen speciale voegplanken met een waterzwellend bind-
middel vervaardigd worden, zodat de planken brandstofbestendig zijn.

1.4.1.3 Voegplanken van polyethyleenschuim

Voegplanken van polyethyleenschuim worden niet alleen het meest
gebruikt, ze zijn ook de meest geschikte kunststofsoort. Het materiaal
heeft een zeer grote weerstand tegen mechanische en/of chemische
belasting. Om voldoende druksterkte en veerkracht te bekomen, is het
raadzaam om voegplanken met een minimale dichtheid van 60 kg/m3

te gebruiken.

Deze voegplanken zijn te verkrijgen in alle dikten en breedten die
noodzakelijk zijn voor een degelijk gebruik. De lengte is beperkt tot 
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2 m. De platen kunnen op de bouwplaats met een scherp mes
nabewerkt en met een betonzaagmachine verzaagd worden om een
voegsponning te realiseren.

1.4.2 Voegstrips als scheuraanzetten in onverhard beton

De bovenaanzet tot scheurvorming in een krimpvoeg kan worden
gegeven door in het verharde beton een zaagsnede of in het onverhar-
de beton een voegstrip aan te brengen. In beide gevallen bedraagt de
diepte van de uitsparing 1/3 van de plaatdikte. De methode met aanzet
in het onverharde beton is niet aan te bevelen voor wegen met veel
verkeer, omdat de vlakheid van het oppervlak hierdoor enigszins kan
worden verstoord. De aanzet kan bestaan uit:

1. een stijve voegstrip van waterbestendige houtvezels met een
dikte van 3 tot 5 mm en een lengte die gelijk is aan de betonstort-
breedte; of

2. een flexibele voegstrip, bestaande uit een polyethyleenfolie met
een dikte > 1 mm en een massa > 90 g/m2. Deze strip wordt over
de volle breedte van het beton aangebracht en met een trilmes
ingedreven, zodat de randen van de strip ongeveer 1 cm boven
het oppervlak uitsteken. De breedte van de strip is dus gelijk aan
het dubbele van de aanzetdiepte plus 2 cm.

1.4.3 Voegvullingsproducten

De kenmerken van deze producten worden uitvoerig beschreven in
hoofdstuk 5.

1.5 Materialen voor de bescherming van onverhard
beton 

1.5.1 Nabehandelingsmiddelen

Het nabehandelingsmiddel dat onmiddellijk na het betonstorten over
het oppervlak wordt gespoten, moet een beschermend membraan
vormen, voornamelijk om uitdroging van het beton tegen te gaan. Een
slechte bescherming kan een verharding opleveren met talrijke gebreken,
die ofwel onmiddellijk (bijvoorbeeld windscheuren, ongecontroleerde
scheurvorming, te hoge porositeit, sterkteverlies, uitspoeling door regen),
ofwel achteraf (bijvoorbeeld vroegtijdige slijtage van de oppervlaktextuur,
afschilfering door de inwerking van vorst of chemische smeltmiddelen)
zichtbaar kunnen worden.

Nabehandelingsmiddelen bestaan uit een bindmiddel (bijvoorbeeld
hars), een draagstof (oplosmiddel of water) en eventueel een mineraal
vulmateriaal (pigment). Zij moeten hoofdzakelijk aan de volgende
kwaliteitscriteria voldoen:

1. een ondoorlatend membraan vormen, dit wil zeggen een volgens
PTV 501 bepaalde doeltreffendheid tegen waterverdamping van
meer dan 75 % bezitten. Emulsieachtige middelen of met paraffine
blijken meestal een dergelijke doeltreffendheid niet te kunnen
waarborgen en moeten dus omzichtig worden toegepast;

2. in staat zijn de zonnestraling te reflecteren, om de spanningen
door temperatuurschommelingen te beperken. Dit is mogelijk
door wit of metalliek gepigmenteerde nabehandelingsmiddelen
te gebruiken;
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3. een droogtijd van minder dan een uur bezitten en een voldoende
stevig membraan vormen, om te voorkomen dat het oppervlak
door regen wordt uitgespoeld. Zolang dit membraan nog niet
gevormd is, moet het verhardingsoppervlak bij regenweer worden
beschermd met andere middelen, zoals tentconstructies of plastic-
folie;

4. gemakkelijk verspuitbaar zijn;
5. niet uitvlokken of neerslaan in aanwezigheid van water en

calciumionen; dat zou er immers op wijzen dat het middel
onverenigbaar is met water en cement;

6. vlug door het verkeer worden weggesleten, om geen
gladheidsproblemen te geven.

Vaten nabehandelingsmiddel worden bij voorkeur liggend opgeslagen
om bezinking van de pigmenten te voorkomen, en op een vorstvrije
plaats, omdat vorst de kwaliteit van bepaalde middelen kan aantasten.
Ook langdurige opslag kan nadelig zijn voor de kwaliteit en daarom
moet op de vaten een uiterste gebruiksdatum vermeld zijn. Voorts
worden de nodige voorzorgen genomen ten aanzien van de
ontvlambaarheid en giftigheid van bepaalde middelen.

Gezien het gevaar voor kwaliteitsverlies is geregelde controle op de
geleverde middelen noodzakelijk. Een recent beproevingsverslag
(minder dan een jaar oud) van een erkend laboratorium met betrek-
king tot de doeltreffendheid van deze producten dient steeds te
worden geëist.

Bij het bestellen van nabehandelingsmiddel voor een gegeven werk
dient de aannemer de benodigde hoeveelheid te ramen op grond van
de minimale dosering die de fabrikant aanbeveelt en het bestek voor-
schrijft, vermeerderd met een bepaalde hoeveelheid om rekening te
houden met verliezen (vooral wegblazen door de wind).

1.5.2 Plasticfolies

Plasticfolie kan worden toegepast:
- tussen het baanbed of de fundering en de wegverharding, om

waterverlies door aanzuiging van de fundering te voorkomen. De
folie moet dan minimaal 100 µm dik zijn;

- op het pas afgewerkte betonoppervlak, om het te beschermen
tegen uitdroging of regen. Voor deze toepassing is een
minimumdikte van 50 µm vereist. De plasticfolie is breder dan het
betonoppervlak zodat ze kan worden vastgelegd na het aanbrengen.

De folie wordt geleverd op rollen, die worden opgeslagen op een
zuiver oppervak dat bij voorkeur tegen de zon beschut is.

1.6 Bindingsvertragers voor uitgewassen beton

1.6.1 Soorten van bindingsvertragers

Men onderscheidt voornamelijk 2 soorten van bindingsvertragers voor
uitgewassen beton:

- organische bindingsvertragers op basis van een suikeroplossing;
- chemische (anorganische) bindingsvertragers, meestal op basis

van citroenzuur of andere chemicaliën.
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Om bij ongunstige weersomstandigheden een regelmatige spreiding
te waarborgen, worden de producten in een minimale dosering van
100 g/m2 toegepast. De dosering is evenwel moeilijk te controleren.
Een homogene spreiding is echter wel controleerbaar indien de nodige
kleurpigmenten aan het product zijn toegevoegd.

Een filmvormend, solventvrij nabehandelingmiddel kan samen met de
bindingsvertrager worden aangebracht. In dit geval moeten nabehan-
delingsmiddel en bindingsvertrager verenigbaar zijn.

1.6.1.1 Organische bindingsvertragers

Organische vertragers zijn uiteraard milieuvriendelijk zodat de nood-
zakelijke voorzorgen voor het milieu beperkt zijn. Door hun eenvoud
en goede prijs kan men ze voldoende doseren (dosering > 250 g/m2),
en goed en homogeen spreiden. Om uitdroging tegen te gaan, wordt
de betonverharding onmiddellijk na het aanbrengen van de bindings-
vertrager met een plasticfolie afgedekt. De wachttijd vóór het
uitwassen bedraagt doorgaans 24 uren bij een omgevingstemperatuur
tussen 15 °C en 25 °C (zie ook hoofdstuk 4).

1.6.1.2 Chemische bindingsvertragers

Chemische bindingsvertragers zijn schadelijk voor de gebruiker en het
leefmilieu. Daarom moeten de nodige voorzorgen worden genomen.

Door de hoge kostprijs (met een te zuinig verbruik als gevolg) en de
beperkte dosering (100 tot 200 g/m2 naargelang van het product) is
het gevaar voor onvoldoende dosering en onvoldoende uitwasdiepte
reëel, vooral wanneer het gebruikt wordt bij sterke wind.

Een voordeel van chemische bindingsvertragers is dat zij dankzij de
membraanvorming het beton ook tegen uitdroging beschermen, zodat
een plasticfolie overbodig is. Zij kunnen in bepaalde omstandigheden
zeer goede diensten bewijzen, zoals bij de uitvoering van rotondes of
fietspaden waar een folie noch eenvoudig, noch doeltreffend kan
worden aangebracht. In dit geval moet worden nagegaan in hoeverre
het product doeltreffend verdamping van het water in het beton
voorkomt (zoals bij curing compounds – zie § 1.5.1).

Een nadeel van chemische bindingsvertragers is dat de tijd tussen het
aanbrengen en uitwassen korter is dan bij organische vertragers.
Daarom moet men niet alleen meestal 's nachts starten met uitwassen,
maar moet het verse beton ook sneller worden bereden en dat is niet
aan te bevelen. Als men een chemische bindingsvertrager kiest, moet
men dus rekening houden met de minimale wachttijd vóór het uitwassen.

1.6.2 Eigenschappen

1.6.2.1 Fysische eigenschappen

Vloeibare bindingsvertragers hebben de volgende fysische eigen-
schappen:

- beperkte bezinking;
- klontervrij;
- voldoende viscositeit zodat het product bij normale sproeidruk

homogeen kan worden verspreid, zonder verstoppingsgevaar;

1.7 Bron: OCCN
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- voldoende kleurintensiteit, zodat een visuele controle van de
dosering en verspreiding van het product mogelijk is;

- geen afvloeiing bij toepassing op de maximale resultante van
langs- en dwarshelling van het betonoppervlak.

1.6.2.2 Chemische eigenschappen

Om na nat staalborstelen een uniform, mooi en gecontroleerd
uitgewassen betonoppervlak te bekomen, hebben bindingsvertragers
de volgende chemische eigenschappen:

- gecontroleerde dieptewerking op het betonoppervlak;
- gegarandeerde vertraging van de betonuitharding;
- geen nadelige invloed op de intrinsieke eigenschappen van het

verharde beton (buig- en drukweerstand, vorstbestendigheid,
stroefheid);

- filmvormende vertragers vormen na maximum 15 tot 20 minuten
aan het oppervlak een membraan die het beton tegen regen en
uitdroging beschermt;

- milieuvriendelijke producten, solventvrij en onschadelijk,
verdienen de voorkeur.

1.7 Waterafstotende middelen

Een betonverharding die voldoet aan de eisen van de standaard-
bestekken heeft voldoende weerstand tegen de werking van vorst en
dooizouten. Een aanvullende vorm van bescherming bestaat in het
aanbrengen van een waterafstotend impregneermiddel op het
afgewerkte oppervlak. Dit kan zowel op nieuw aangelegde als op
oude betonverhardingen. Meestal wordt dit toegepast op vliegvelden
die uitzonderlijk worden blootgesteld aan diverse soorten van
dooimiddelen (op basis van formaat en acetaat voor het wegdek, en
glycoloplossingen voor het ijsvrij maken van de vliegtuigvleugels).

In België worden meestal silanen en siloxanen gebruikt. Silanen zijn
producten op basis van water, siloxanen op basis van water of een
oplosmiddel (white spirit). Producten op basis van oplosmiddelen
werken in principe doeltreffender omdat zij het oppervlak beter
bevochtigen en beter in de structuur dringen. Zij kunnen echter
bitumineuze voegvullingsmassa's oplossen en daardoor zwarte
vlekken veroorzaken op het betonoppervlak. Om die reden is het
aangewezen het waterafstotend product vóór het vullen van de
voegen aan te brengen.

De concentratie van het waterafstotende product in het oplosmiddel
bedraagt gemiddeld 10 %. De volumemassa van een waterafstotend
middel op waterbasis is ongeveer 1,0 kg/l, die van een waterafstotend
middel op solventbasis ongeveer 0,8 kg/l. Gewoonlijk wordt
aanbevolen het impregneermiddel te verstuiven in twee lagen van
elk 200 ml/m2 (dit betekent 200 g/m2 voor een middel op basis van
water en 160 g/m2 voor een middel op basis van een oplosmiddel).

Vooraleer het impregneermiddel wordt aangebracht, wordt indien
nodig het nabehandelingsproduct (curing compound) met een
metalen stijve borstel zo goed mogelijk verwijderd. De tweede laag
wordt binnen twee uren na de eerste aangebracht voor een product
op waterbasis en binnen 24 uren voor een product op solventbasis.
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Voor alle productsoorten mag de omgevingstemperatuur niet lager
dan 5 °C zijn en moet het oppervlak volledig droog zijn op het
moment van het verstuiven. De droogtijd bedraagt enkele uren.

Het impregneermiddel maakt de weg niet glad omdat het in het
beton dringt en niet als een film aan het oppervlak blijft. Onder
invloed van het verkeer zou deze film immers snel verdwijnen.
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2.1 Basisregels voor betonsamenstellingen

2.1.1 Algemeen

In de standaardbestekken wordt de keuze van de eigenlijke samen-
stelling van beton voor wegen en lijnvormige elementen aan de
aannemer overgelaten, voor zover die samenstelling aan de eisen voor
het cement-, water- en luchtgehalte voldoet. Deze ogenschijnlijke
vrijheid maakt het mogelijk om met de aangevoerde materialen een
betonspecie samen te stellen die in de heersende klimaatomstandig-
heden, met het beschikbare materieel en volgens het beoogde
rendement optimaal verwerkbaar is, en aan de gestelde sterktecriteria
(minimale en karakteristieke druksterkte na een vastgesteld aantal
dagen) voldoet. De kwaliteit van de betonspecie bepaalt in belangrijke
mate de duurzaamheid van het verharde beton. Voor deze duurzaam-
heid is dicht beton vereist dat slechts een beperkte hygrometrische
krimp ondergaat. Een dergelijk beton beperkt zowel het gevaar voor
wilde scheurvorming (op voorwaarde dat een degelijke nabehandeling
heeft plaatsgevonden en de voegen correct zijn uitgevoerd) als het
gevaar voor latere afschilfering door de inwerking van dooizouten.

In het algemeen is dan ook een vooronderzoek naar de beton-
samenstelling in het laboratorium nodig. Enkel als de vereiste
referenties over de conformiteit van de gebruikte materialen
voorhanden zijn, kan voldoende op bij vroegere werken toegepaste
betonsamenstellingen worden vertrouwd. In de beginfase van het
werk zijn echter meestal nog kleine correcties nodig, om de
samenstelling aan de reële verwerkingsomstandigheden aan te passen.

2.1.2 Principes voor de samenstelling

Beton is een homogeen korrelmengsel van stenen en zand dat door
middel van een gepaste hoeveelheid cementpasta (mengsel van
cement, water en lucht) van goede kwaliteit wordt samengekit.

Het is duidelijk dat de cementpasta de zwakste schakel in het skelet
vormt. Hij is bovendien verantwoordelijk voor het krimpverschijnsel. In
eerste instantie kan worden gesteld dat het steenskelet zo weinig
mogelijk holten mag bevatten, omdat die holten door de mortel
(mengsel van zand en cementpasta) moeten worden gevuld om een
dicht beton te verkrijgen. Het relatief grote soortelijk oppervlak van de
zandfractie in verhouding tot de steenfractie is immers bepalend voor
de hoeveelheid water die nodig is om alle korrels te bevochtigen.

2.1.3 Opbouw van het steenskelet

De dichtste opbouw van het steenskelet wordt verkregen door twee
steenfracties met duidelijk gescheiden korrelverdeling (bijvoorbeeld
2/6 en 20/32) met elkaar te mengen. Een dergelijke discontinue korrel-
verdeling vergt echter zeer veel verdichtingsenergie en is bovendien
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onderhevig aan ontmengingsverschijnselen tijdens het vervoer en de
verwerking. Daarom worden discontinue mengsels in de wegenbouw
praktisch niet meer gebruikt.

Een dicht steenskelet kan ook worden verkregen door een continue en
regelmatige korrelopbouw van aaneensluitende fracties (bijvoorbeeld
2/6, 6/20 en 20/32). Deze continue mengsels zijn gemakkelijker te
verwerken en minder gevoelig voor ontmenging; daarom worden zij
meestal toegepast.

2.1.4 Betonskelet en korrelverdeling van de zandfractie

Een dicht betonskelet wordt uiteindelijk verkregen door aan het steen-
skelet een optimale hoeveelheid mortel (cementpasta en zand) toe te
voegen. De kwaliteit en het gehalte van de mortelfractie zijn bepalend
voor zowel de dichtheid en mechanische kenmerken als de verwerk-
baarheid van de verkregen betonspecie. Hiertoe is een continue en
brede korrelverdeling van het zand nodig, evenals een aangepaste
hoeveelheid cementpasta.

Ook het zandgehalte speelt een belangrijke rol. Een laag zandgehalte
vraagt weliswaar weinig cementlijm (dus weinig water en principieel
een hoge sterkte), maar vergt veel verdichtingsenergie. Als deze
energie in onvoldoende mate voorhanden is (omwille van de beperkte
aanwezige verdichtingscapaciteit of uit rendementsoverwegingen),
wordt een middelmatig beton verkregen. Te veel zand levert
daarentegen een gemakkelijk verwerkbare betonspecie op (weinig
verdichtingsenergie), op voorwaarde dat er voldoende cementlijm
aanwezig is. Het extra watergehalte zal echter de sterkte en de water-
absorptie van het verharde beton nadelig beïnvloeden als tegelijkertijd
niet meer cement wordt toegevoegd, en zal ook een grotere hygrome-
trische krimp veroorzaken. De optimale hoeveelheid zand wordt dus
bepaald door het sterktecriterium, de aanwezige verdichtingscapaciteit
en het krimpverschijnsel.

Vooral bij verwerking met glijbekisting wordt al te vaak dezelfde fout
begaan: om de betonspecie gemakkelijker te kunnen verwerken, wordt
het zandgehalte aanzienlijk verhoogd. Als de hoeveelheid cementpasta
echter niet overeenkomstig wordt verhoogd, neemt de verwerkbaar-
heid af en wordt uiteindelijk een minder gesloten oppervlaktextuur
verkregen. Water biedt dan de uitkomst… met aanzienlijke sterktever-
mindering tot gevolg!

Het is ook belangrijk dat de zandfractie een continue korrelverdeling
heeft. Een voldoende hoeveelheid fijn materiaal (< 0,250 mm) is nodig
voor de dichtheid, verwerkbaarheid en inwendige cohesie van de
specie. De NBN EN 13877-1 legt de volgende grenswaarden op:

Dmax
(mm)

Hoeveelheid korrels < 0,25 mm,
inclusief cement (kg/m3)

minimum maximum

8 520 600

16 450 520

32 400 460
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Grof zand kan in bepaalde gevallen om toevoeging van een beperkte
(en gelijkmatig verdeelde) hoeveelheid fijn zand vragen. Het
genoemde cohesie-effect, dat nodig is om ontmenging en uitzweten te
voorkomen, veronderstelt tevens continuïteit van de korrelverdeling
tussen zand en grof granulaat.

In het betonskelet vervult de cementpasta verschillende functies:
- de cementpasta is bepalend voor de betonsterkte; de betonsterkte

wordt met name verkregen door een minimaal cementgehalte, dat
van de te bereiken sterkte afhangt;

- de cementpasta moet elke aanwezige inerte korrel kunnen
omhullen en de holten tussen de aldus omhulde korrels volledig
opvullen;

- de cementpasta moet ervoor zorgen dat de korrels zodanig
kunnen bewegen dat een optimale verwerkbaarheid wordt
verkregen, terwijl de ingesloten lucht maximaal wordt verdreven.

De karakteristieke druksterkte die in het bestek wordt geëist, de
sterkteklasse van het cement en de voor de aanleg vereiste verwerk-
baarheid bepalen samen de toegestane maximale W/C-factor.
Rekening houdend met de Belgische sterkte- en dichtheidseisen aan
wegbeton, schommelt de waarde van deze factor tussen 0,45 en 0,50.
Voor speciale toepassingen, zoals snel verhardend beton voor snelle
reparaties (zie hoofdstuk 6, § 6.9), bedraagt de W/C-factor zelfs 0,38.

2.1.5 Verwerkbaarheid / consistentie van de betonspecie

Afhankelijk van de verwerkingswijze en de gebruikte machines is een
bepaalde gemiddelde betonconsistentie vereist. Metingen van deze
consistentie zijn dan ook essentieel, vooral bij de start en in de eerste
dagen na de aanvang van het werk.

Richtwaarden zijn:

De optimale verwerkbaarheid hangt ook af van de klimaatomstandig-
heden tijdens de uitvoering. Bij warm en droog zomerweer zal een
machine met glijbekisting bijvoorbeeld een hogere verwerkbaarheid
(meer plastische betonspecie) vereisen.

Op te merken valt hier dat glijbekistingsmachines een grotere
hoeveelheid zand in de betonspecie vergen dan machines die tussen
vaste bekisting en met oppervlaktrilling werken. Deze lichte overdosis

Hoofdstuk 2
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Verwerkingswijze beton
Consistentieklasse beton bij verwerking (1)

Zetmaat (slump) (mm) Vebe-meting (s)

Machinaal

Glijbekisting (*)

(inwendig trillen) S1 - 10 tot 40 V4 - 5 tot 3 of
V3 - 10 tot 5

Vaste bekisting
(oppervlaktrilling)

S1 - 10 tot 40 of
S2 - 50 tot 90

V4 - 5 tot 3 of
V3 - 10 tot 5

Manueel S1 + SP (2) � S3
S1 + SP (2) � S4 (3) -

(1) S en V: consistentieklassen volgens NBN EN 206-1.
(2) SP: superplastificeerder/sterk waterreducerende hulpstof.
(3) S4: consistentieklasse volgens NBN EN 206-1, met bovengrens 210 mm.
(*) Zetmaat S voor geleiderailconstructies (New Jersey): bij voorkeur 10 tot 30 mm.
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in verhouding tot het zandgehalte dat volstaat om de holle ruimte in
het steenskelet op te vullen, is niet alleen nodig om een vlotte extrusie
van het beton mogelijk te maken, maar ook omdat machines met
glijbekisting minder verdichtingsenergie aan het oppervlak leveren. De
overmaat aan zand moet dan voor een gesloten oppervlaktextuur
zorgen.

Naast de kwaliteit speelt ook de hoeveelheid van de cementpasta
(W/C-factor) een belangrijke rol. Zij hangt af van de dichtheid van het
inerte skelet, evenals van de vorm en het soortelijke oppervlak van de
granulaten. Hoekige, gebroken granulaten vergen meer mortel om de
korrels tijdens het verdichten onderling in beweging te brengen dan
bijvoorbeeld rolgrind. Om dezelfde reden wordt de verwerkbaarheid
sterk geremd door een groot gehalte aan stenen met een onvoldoende
kubieke vorm (slecht korrelvormcijfer en/of groot gehalte aan platte
stenen).

2.1.6 Waterbehoefte van het mengsel - Hulpstoffen

De experimenteel bepaalde optimale consistentie legt de water-
behoefte van het mengsel vast. Hulpstoffen zoals plastificeerders en
superplastificeerders verlagen de oppervlakspanning van het water en
verbeteren zo in zekere mate de «smeereigenschappen» van de
cementlijm. Vandaar dat zij:

- bij gelijkblijvend water- en cementgehalte de verwerkbaarheid
verbeteren;

- door vermindering van de hoeveelheid water bij gelijkblijvend
cementgehalte de sterkte opdrijven;
of

- bij een lager water- en cementgehalte de sterkte handhaven.

Ook het inbrengen van microluchtbellen in de betonspecie door
«luchtbelvormers» laat toe de hoeveelheid water te verminderen en de
verwerkbaarheid te verbeteren. Zij verbeteren de duurzaamheid van
het beton maar leiden tot een vermindering van de druksterkte.

Het is dus uit den boze de W/C-factor op te drijven door het beton
overdreven nat te maken in de hoop zo de verwerking te vergemak-
kelijken. Om de sterkte niet in gevaar te brengen, is dan immers een
overdreven hoeveelheid cement nodig (hogere krimp!). Bovendien
wordt zo de vloeineiging van het beton verhoogd. Dat bemoeilijkt
onder andere de aanbrenging van voegen in het verse beton. Het
brengt ook de correcte stand van de deuvelstoelen of ingetrilde
deuvels in gevaar en kan tot golvende oneffenheden aan het
betonoppervlak leiden.

2.2 Bepaling van de betonsamenstelling

2.2.1 Criteria voor een geschikte betonsamenstelling

Rekening houdend met:
- de eisen in het bijzondere of standaardbestek voor onder meer

(karakteristieke en minimale) druksterkte, waterabsorptie, weer-
stand tegen vorst-dooicyclussen, minimaal cementgehalte, maxi-
male W/C-factor, maximale korrelmaat van de stenen, eventuele
toevoegingen (luchtbelvormer, kleurstoffen, vezels, …), enz.;

- de milieu- of omgevingsklasse;
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- de verwerkingsomstandigheden (materieel, verwerkings-
temperatuur, enz.);

- de aanvoermogelijkheden;
- de beschikbare menginstallatie;
- de kenmerken van de beschikbare grondstoffen;

moet een betonmengsel worden samengesteld met:
- een minimaal cementgehalte;
- een oordeelkundig gekozen W/C-factor;
- een optimale korrelopbouw van de beschikbare materialen;
- een gepaste hoeveelheid fijne materialen (cement en eventueel

fijne zandfractie);
- eventueel een oordeelkundig gekozen hulpstof.

Opdat kleine variaties in de gebruikte bestanddelen geen
noemenswaardige invloed op het eindproduct zouden hebben, moet
hierbij, voor zover mogelijk, een voldoende veiligheidsmarge worden
genomen.

2.2.2 Grondstoffen (zie hoofdstuk 1)

In de praktijk zijn vooral geografische en economische factoren door-
slaggevend voor de materiaalkeuze. In eerste instantie bepalen die
gekozen materialen de korrelopbouw van het inerte skelet (zand en
stenen).

Een representatief monster voor een onderzoek van de granulaten
bestaat uit ongeveer 100 kg 20/32, 50 kg 6/20, 25 kg 2/6 en 5 kg van
elke zandfractie. Van elk materiaal worden vooreerst de korrelverde-
lingskromme en het gehalte aan fijne deeltjes (< 63 µm) bepaald.
Indien nodig, kunnen ook de volgende kenmerken worden nagegaan:
korrelvormcijfer, gehalte aan platte stenen, gehalte aan ronde stenen,
polijstgetal, enz.

Als aan de kwaliteit van het aanmaakwater wordt getwijfeld, wordt
best een vergelijking uitgevoerd met een standaardbeton dat met
leidingwater is aangemaakt. Ook als hulpstoffen worden gebruikt,
wordt best vooraf in het laboratorium een vergelijkend onderzoek met
een referentiebeton uitgevoerd.

2.2.3 Eigenlijke betonsamenstelling

Bij de bepaling van de betonsamenstelling waarmee op de bouwplaats
kan worden gestart – en die eventueel nog wordt bijgestuurd – wordt
in de eerste plaats uitgegaan van de korrelopbouw van de
verschillende beschikbare fracties.

Het gewichtsaandeel van het gedeelte 0/2 van het gebruikte zand zou
voor beton 0/32 normaal ± 26 % van het skelet moeten bedragen en
voor beton 0/20 ± 33 %. Een tekort aan fijne deeltjes (< 0,250 mm) kan
soms worden aangevuld door fijn zand bij te mengen. Zand omvat een
hoeveelheid 0/2 (voor de mortelfractie in het beton) en een hoeveel-
heid groter dan 2 mm, bijvoorbeeld grof zand met 15 % groter dan 
2 mm. De zandfractie groter dan 2 mm wordt verrekend door de fractie
2/6 te verminderen.

De verhouding tussen de fractie 6/20 en 20/32 zal op haar beurt vaak
afhangen van de korrelverdeling van de fractie 6/20. Het totale

Hoofdstuk 2
Betonsamenstellingen en specificaties voor wegbeton
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gewichtsaandeel zal meestal tussen 1 000 en 1 100 kg droge materia-
len per m3 verwerkt beton bedragen. In elk geval wordt naar een zo
continu mogelijke opbouw van het inerte skelet gestreefd.

De figuren 1 en 2 geven een praktijkvoorbeeld van de korrelopbouw
van de inerte materialen.

Figuur 1 geeft een voorbeeld van de korrelopbouw van de zandfractie
met grof zand 0/4 (11 % > 2mm) en fijn zand 0/0,5. Als voorbeeld en
steunend op praktische gegevens is een karakteristieke zandzeefband
voor wegbeton getekend. Hieruit blijkt dat grof zand beter binnen de
korrelverdelingsgrenzen kan worden gehouden door er 13,5 % fijn
zand bij te mengen.

Figuur 2 stelt de korrelopbouw voor van het inerte betonskelet dat,
naast het volgens figuur 1 samengestelde zand, twee steenfracties
bevat met ± 39 % deeltjes kleiner dan 2 mm en ± 1 100 kg granulaten
groter dan 2 mm (61 % van 1 800 kg).

2.2.4 Vooronderzoek in het laboratorium

Uitgaande van de korrelverdelingsanalysen van de materialen en
rekening houdend met de eisen in het bijzonder bestek, de
verdichtingswijze, de betonverwerkingsmachine, de vereiste
oppervlaktextuur, enz. wordt in het laboratorium naar een optimale
betonsamenstelling gezocht.
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Figuur 1: korrelverdelingskromme fijn granulaat
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Met een uitgebreider laboratoriumonderzoek kunnen de kenmerken
van het verse en verharde beton worden bepaald. Dat gebeurt met een
hoeveelheid materialen die nodig is voor de bereiding van ongeveer
0,25 m3 beton. Om een hulpstof of andere doseringen te beproeven, is
telkens een aangepaste hoeveelheid materialen nodig.

2.2.5 Voorbeelden van betonsamenstellingen

Voor de volgende zeven voorbeelden geven wij hierna de beton-
samenstelling in kg (droge massa) en een korrelverdelingskromme:

- beton 0/32 voor autosnelwegen en gewestwegen;
- beton 0/32 voor gemeentewegen;
- beton 0/20 voor gemeentewegen;
- beton 0/32 voor landbouwwegen;
- beton 0/20 voor geleiderailconstructies (New Jersey);
- beton 0/20 voor straatgoten;
- beton 0/20 voor geluidarm beton.

Hoofdstuk 6 behandelt betonsamenstellingen voor bijzondere
toepassingen.
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Beton 0/32
Autosnelwegen en gewestwegen

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag 20/32 660
Steenslag 7/20 (*) 375
Steenslag 2/7 (*) 315
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 525
Cement CEM III/A 42,5 N LA 385
Water (W/C ≤ 0,45) ± 170 (W/C = 0,44)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)

± 2 430

Beton 0/32
Autosnelwegen en gewestwegen

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 1
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

De oranje lijn geeft de korrelverdelingskromme van een betonsamenstelling die – ook aan
de randen – beter kan worden aangebracht.
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Beton 0/32
Gemeentewegen

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag 20/32 375
Steenslag 7/20 (*) 590
Steenslag 2/7 (*) 360
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 540
Cement CEM III/A 42,5 N LA 375
Water (W/C ≤ 0,50 of 0,45) ± 180 (W/C = 0,48)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)

± 2 420

Voorbeeld 2
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

Beton 0/20
Gemeentewegen

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag 7/20 (*) 930
Steenslag 2/7 (*) 260
Rivierzand 0/2 600
Cement CEM III/A 42,5 N LA 375
Water (W/C ≤ 0,50 of 0,45) ± 175 (W/C = 0,47)
Plastificeerder (functie van de soort van product)
Luchtbelvormer (afhankelijk van de eis voor het 

minimale luchtgehalte)

± 2 340

Beton 0/20
Gemeentewegen

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 3
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

Beton 0/32
Landbouwwegen

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag 20/32 425
Steenslag 7/20 (*) 590
Steenslag 2/7 (*) 155
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 670
Cement CEM III/A 42,5 N LA 350
Water (W/C ≤ 0,55 of 0,50) ± 185 (W/C = 0,53)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)

± 2 375

Beton 0/32
Landbouwwegen

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 4
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

Beton 0/20
Geleiderailconstructies (New Jersey)

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag of grind 7/20 (*) 765
Steenslag of grind 2/7 (*) 275
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 575
Zand voor cementbeton 0/0,5 145
Cement CEM III/A 42,5 N LA 360
Water (W/C ≤ 0,55 of 0,50) ± 160 (W/C = 0,44)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)
Luchtbelvormer (afhankelijk van de eis voor het 

minimale luchtgehalte)

± 2 280

Beton 0/20
Geleiderailconstructies (New Jersey)

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 5
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(*) De tabel geeft een praktisch voorbeeld: korrelmaat 7 komt in de Europese norm
(NBN EN 12620) niet meer voor en wordt meestal vervangen door korrelmaat
6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

Beton 0/20
Straatgoten

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag of grind 7/20 (*) 790
Steenslag of grind 2/7 (*) 345
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 510
Zand voor cementbeton 0/0,5 125
Cement CEM III/A 42,5 N LA 360
Water (W/C ≤ 0,55 of 0,50) ± 160 (W/C = 0,44)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)
Luchtbelvormer (afhankelijk van de eis voor het 

minimale luchtgehalte)

± 2 290

Beton 0/20
Straatgoten

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 6
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6,3 (aangeduid met het cijfer 6)

Beton 0/20
Geluidarm beton

Betonsamenstelling (kg/m3)

Steenslag 14/20 350
Steenslag 7/14 (*) 350
Steenslag of grind 4/7 (*) 390
Rivierzand 0/4 (10 % > 2 mm) 680
Cement CEM III/A 42,5 N LA 400
Water (W/C ≤ 0,50 of 0,45) ± 175 (W/C = 0,44)
Plastificeerder (afhankelijk van de soort van product)
Luchtbelvormer (afhankelijk van de eis voor het 

minimale luchtgehalte)

± 2 340

Beton 0/20
Geluidarm beton

Korrelverdelingskromme

Voorbeeld 7
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2.3 Specificaties voor wegbeton

De tabellen op de volgende bladzijden geven een samenvatting van
de bijzondere kenmerken en aanvullende eisen aan beton voor de
verschillende soorten van wegen en lijnvormige elementen volgens de
standaardbestekken SB250 (2005)7) en RW99 (2004).

Daarnaast geven de tabellen indicatief de omzetting van de voor-
geschreven karakteristieke druksterkten op geboorde cilinders (buiten-
temperatuur en minimum 90 dagen) naar de gelijkwaardige sterkte-
klassen volgens de norm NBN EN 206-1. Een voorbeeld: 60 N/mm2 op
cilinders, geboord na 90 dagen of later, stemt overeen met C 35/45
(sterkteklasse volgens NBN EN 206-1) of een karakteristieke
druksterkte van 45 N/mm2 na 28 dagen en op proefkubussen met
een zijde van 150 mm. De omzettingscoëfficiënt 0,75 steunt op een
theoretische berekening en werd met een reeks praktische
vergelijkingsproeven (geboorde kernen en proefkubussen)
getoetst. Niettemin is het raadzaam voorzichtig om te springen met
zulke empirische omzettingen, omdat niet alle mogelijke gevallen
werden bestudeerd.

2

Hoofdstuk 2
Betonsamenstellingen en specificaties voor wegbeton

7) Bij het ter-perse-gaan van deze handleiding was de
nieuwe versie van het Standaardbestek 250, waarin deze
specificaties verwerkt zijn, nog niet verschenen. De tabel
moet dus met het nodige voorbehoud gehanteerd
worden.
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2.4 Appendix: minimale eis voor droge volumieke
massa

De bestekken leggen een bepaalde minimale druksterkte voor verhard
beton op. Met een geschikte betonsamenstelling kan een beton-
centrale aan die eis voldoen. Bij het bepalen van de samenstelling gaat
men er echter van uit dat de betonspecie op correcte wijze en
voldoende wordt verdicht. Deze appendix stelt een minimale eis voor
de droge volumieke massa (DVM) van gestort beton voor, waaraan het
beton moet voldoen om de vereiste druksterkte te bereiken. Daarbij
wordt rekening gehouden met:

- de gebruikte granulaten;
- het eventuele gebruik van luchtbelvormers.

Men vertrekt hierbij van de gemiddelde betonsamenstelling op basis
van porfier (zie tabel 2.1), waarvoor de minimale eis voor de DVM 
2 300 kg/m3 bedraagt voor een maximale korreldiameter Dmax van 
32 mm en 2 280 kg/m3 voor een Dmax van 20 mm.

Uitgaande van deze eis en rekening houdend met de specifieke massa
(zie tabel 2.2) kunnen we ook voor andere granulaten de minimale
DVM berekenen.

Het volume porfier in de bovenvermelde gemiddelde betonsamen-
stelling bedraagt:

1 245 kg/m3 ÷ 2,72 kg/l = 457,7 l/m3 beton

De massa kalksteen, zandsteen of grind die nodig is om hetzelfde
volume beton te bekomen, wordt als volgt berekend:

- voor kalksteen of zandsteen:
457,7 l x 2,70 kg/l = 1 235,8 kg

In vergelijking met porfier is dus ongeveer
10 kg minder kalksteen of zandsteen nodig
en kan de minimale DVM bijgevolg in
dezelfde mate worden verminderd;

- voor grind:
457,7 l x 2,65 kg/l = 1 212,9 kg

In vergelijking met porfier is dus ongeveer
30 kg minder grind nodig en kan de
minimale DVM met 30 kg/m3 worden
verminderd.

Dit wordt samengevat in tabel 2.3.

Bij gebruik van luchtbelvormers wordt de eis
eveneens verminderd (zie tabel 2.4).
Toevoeging van ± 3 % lucht betekent immers
dat de massa van 1 m3 beton met ongeveer 
70 kg vermindert (3 % van 2 440 kg is ongeveer
70 kg). Voor dezelfde consistentie van de
betonspecie kan de hoeveelheid
aanmaakwater met ongeveer 10 l worden
verminderd.

Gemiddelde betonsamenstelling
per m3 op basis van porfier

Porfier 1 245 kg

Zand 650 kg

1 195 kgCement 375 kg

Water 170 kg

Totaal 2 440 kg

Specifieke massa's

Porfier 2,72 kg/l

Kalksteen of
zandsteen 2,70 kg/l

Grind 2,65 kg/l

Minimale DVM van gestort beton (kg/m3)
(zonder luchtbelvormer)

Beton met: Dmax = 32 mm Dmax = 20 mm

porfier ≥ 2 300 ≥ 2 280

kalksteen of
zandsteen ≥ 2 290 ≥ 2 270

grind ≥ 2 270 ≥ 2 250

Minimale DVM van gestort beton (kg/m3)
(met 3 % ingesloten lucht)

Beton met: Dmax = 32 mm Dmax = 20 mm

porfier ≥ 2 230 ≥ 2 210

kalksteen of
zandsteen ≥ 2 220 ≥ 2 200

grind ≥ 2 200 ≥ 2 180

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4
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3.1 Opmerking vooraf

Dit hoofdstuk steunt voornamelijk op paragrafen van de oude Belgische
norm NBN B15-001 van 1992 met betrekking tot de uitvoering van
betonverhardingen, en bevat daarnaast ook aanvullende inlichtingen.

3.2 Inleiding

Goede materialen en een geschikte, in het laboratorium bepaalde
betonsamenstelling bieden nog geen voldoende waarborg voor een
goede kwaliteit van het beton in de wegconstructie. Ook de eigenlijke
bereiding en het vervoer van de betonspecie naar de bouwplaats zijn
belangrijke fasen in het productieproces. Daarom worden zij hierna
uitvoerig besproken.

De bereiding in de centrale omvat voornamelijk drie handelingen:
- de opslag van de materialen; hierbij moeten ontmenging en

vervuiling voorkomen worden; bovendien moet ervoor worden
gezorgd dat het water in de opgeslagen materialen – en voor-
namelijk in het zand – kan wegvloeien;

- de dosering van de verschillende bestanddelen; hierbij moeten de
W/C-factor en het watergehalte van de bestanddelen – en voorna-
melijk van het zand – goed in de hand worden gehouden;

- de eigenlijke menging; die moet voldoende lang gebeuren om
een homogeen mengsel te verkrijgen.

Zowel voor stortklaar als voor op de bouwplaats bereid beton vormt
het vervoer van de betonspecie de laatste schakel, die betoncentrale
en verwerkingsmachines op een soepele manier met elkaar moet
verbinden.

3.3 Bereiding van de betonspecie

3.3.1 Personeel en uitrusting

3.3.1.1 Personeel

Het personeel dat betrokken is bij de bereiding en keuring van de
betonspecie beschikt over passende kennis, training en ervaring voor
zijn specifieke taak.

Op de plaats van productie wordt een persoon, met passende kennis
en ervaring, aangesteld die verantwoordelijk is voor de beton-
bereiding en in het geval van stortklaar beton ook voor de levering.
Deze persoon of zijn vakbekwame vertegenwoordiger moet
aanwezig zijn tijdens de productie.

Bovendien wordt ook een persoon belast met de productiecontrole. Hij
bezit passende technische kennis over en ervaring met betontechnolo-
gie, -productie, -beproeving en -keuring.

Hoofdstuk 3
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3.3.1.2 Uitrusting

a) Opslag van materialen

Er is voldoende materiaalaanvoer – cement, granulaten, hulpstoffen en/of
toevoegsels – om het geplande productie- en leveringsritme te kunnen
handhaven.

Alle materialen worden zo vervoerd en opgeslagen dat er geen
vermenging, verontreiniging of kwaliteitsvermindering kan optreden:

- tijdens het vervoer en de opslag worden cement en toevoegsels
tegen vocht en onzuiverheden beschermd. De verschillende
soorten van cement en toevoegsels zijn duidelijk gemerkt en
worden zo opgeslagen dat verwarring uitgesloten is;

- granulaten worden zo opgeslagen dat de verschillende soorten
en korrelmaten gescheiden blijven en dat elke korrelfractie
homogeen blijft;

- de nodige maatregelen worden genomen opdat het water in de
opgeslagen materialen – en voornamelijk in het zand – kan
wegvloeien;

- hulpstoffen worden zo vervoerd en opgeslagen dat hun
kwaliteit niet beïnvloed wordt door fysische of chemische
invloeden (vorst, hoge temperaturen, enz.). Zij zijn klaar en
duidelijk gemerkt en worden zo opgeslagen dat verwarring
uitgesloten is.

Er zijn ook de nodige uitrustingen voor monsternemingen,
bijvoorbeeld uit voorraden, silo's en bunkers.

Bij de (meestal beperkte) keuze van de plaats voor de installatie van de
betoncentrale spelen de beschikbare oppervlakte en de afstand tot de
bouwplaats een belangrijke rol.

Een voldoende ruime opslagplaats maakt het mogelijk de
materiaalfracties duidelijk van elkaar gescheiden te houden, waardoor
vermenging en daaruit voortvloeiende onnauwkeurigheden in de
samenstelling worden vermeden. Bij plaatsgebrek moeten stevige
scheidingswanden worden aangebracht.

Een gestabiliseerde ondergrond en een goede afwatering beperken
materiaalverlies en voorkomen verontreiniging.

Bij de opslag van grove granulaten moet vooral eventuele ontmenging
(door overdadig afrollen van de grootste elementen) worden voor-
komen. Daarom moeten de storthoogte (bijvoorbeeld bij het lossen
van schepen door middel van een transportband) en de hoogte van de
hopen worden beperkt. Regelmatige steekproeven op korrelverdeling
hebben hier zeker hun nut.

Om het vochtgehalte van de zandfractie binnen redelijke grenzen te
houden, worden de materialen best in horizontale lagen opgeslagen
en afgenomen. Zo’n werkwijze is logischerwijze alleen bij grote
opslagoppervlakten mogelijk.

Vanzelfsprekend wordt ook voor een voldoende grote opslagcapaciteit
voor cement gezorgd. De cementaanvoer wordt bovendien zorgvuldig
gepland om te voorkomen dat de productie stilvalt. Hetzelfde geldt
voor de watervoorziening: de aanvoerleiding moet een toereikend

3.1 Bron: OCW
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debiet kunnen realiseren en een voorraadtank is – vooral op grote
werken – vrijwel onmisbaar.

b) Doseerinstallatie

De doseerinstallatie werkt terdege om de nauwkeurigheden 
(zie tabel § 3.3.2) in de praktische werkomstandigheden te bereiken.
De nauwkeurigheid van de meetinstallatie voldoet aan de volgende
minimumwaarden:

Elke schaalverdeling of stap van de digitale indicator mag geen grotere
massa vertegenwoordigen dan 1/500 van de capaciteit van de schaal
of het bereik van de digitale meetinstallatie.

c) Menginstallatie

De menginstallatie bezit een voldoende capaciteit om de
verwerkingsmachines continu te kunnen bevoorraden.

Het aantal trechters is groter dan of gelijk aan het aantal granulaten-
fracties in de betonsamenstelling. Zij hebben verhoogde randen om
vermenging van materialen te voorkomen. De machines voor het laden
van de materialen verkeren in goede staat en hebben voldoende
vermogen om de trechters continu te kunnen bijvullen. Hun laadbak is
niet breder dan de trechters. De inhoud van de cementsilo’s en de water-
tank is aangepast aan de productiemogelijkheden.

Voor een goede werking van de menginstallatie zijn vooral de
volgende factoren van belang:

- de verschillende weeginstallaties (granulaten, cement) zijn correct
geijkt, en de schuiven in de trechters en cementverdeler gaan
goed open en dicht;

- de installaties voor de aanvoer en dosering van water en eventuele
hulpstoffen werken correct;

- de transportbanden zijn in goede staat;
- de kuip van de menginstallatie is schoon, de schoepen zijn in

goede staat en de sluiting is volledig;
- de automatische en/of manuele bedienings- en controle-inrichtingen

werken correct;
- de onderdelen van het drijfwerk van de installatie werken correct.

De mengers (zie ook § 3.3.3) kunnen – met de toegepaste mengtijd
en -capaciteit – voor een gelijkmatige verdeling van de bestanddelen
en een gelijkmatige verwerkbaarheid van het mengsel zorgen.

De mengwagens zijn zo uitgerust dat ze een homogeen gemengde
betonspecie kunnen afleveren. Als op de bouwplaats water of
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Positie op de schaal of bereik van de
digitale indicator

Nauwkeurigheid

bij de opstelling in het gebruik

van 0 tot 1/4 van de maximumwaarde
van de schaal of van het meetbereik

0,5 % 1,0 %

van 1/4 van het schaalbereik of 1/4 van het meetbereik

van 1/4 tot 4/4 van de maximumwaarde
van de schaal of van het meetbereik

0,5 % 1,0 %

van de afgelezen waarde
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hulpstoffen moeten worden toegevoegd, beschikken de mengwagens
bovendien over een aangepaste meet- en verdeelinstallatie.

Voor het vervoer van wegbeton worden meestal platte wagens / kip-
wagens gebruikt.

3.3.2 Dosering van de bestanddelen

Voor alle te bereiden betonmengsels is een schriftelijke menginstructie
beschikbaar met details over de soort en de hoeveelheid van de
bestanddelen.

Voor de dosering van de bestanddelen gelden de volgende
nauwkeurigheden:

Cement, granulaten en toevoegsels in poedervorm worden in gewicht
gedoseerd. Andere werkwijzen zijn toegestaan, op voorwaarde dat de
vereiste doseernauwkeurigheden kunnen worden nageleefd.

Water kan in gewicht of volume worden gedoseerd.

Hulpstoffen en toevoegsels in vloeibare vorm mogen in gewicht of
volume worden gemeten.

3.3.2.1 Dosering en kwaliteitsbeheersing

Het goed in-de-hand-houden van de W/C-factor in de betoncentrale is
bepalend voor de uiteindelijke duurzaamheid van het beton.
Eigenschappen van het verharde beton zoals verdichtingsgraad en
sterkte worden er gunstig door beïnvloed, terwijl de betonspecie
optimaal kan worden verwerkt. Kwaliteitsbeheersing van de productie,
dat wil zeggen het nastreven van een zo groot mogelijke homogeniteit
in de eigenschappen van het verse beton, heeft immers een gunstige
invloed op de spreiding van de resultaten van de keuringsproeven.

Een constante betonkwaliteit wordt ook door de ploeg bij de
verwerkingsmachines sterk op prijs gesteld. Een goede, in onderling
overleg eventueel gecorrigeerde betonsamenstelling die tussen enge
consistentiegrenzen kan worden gehouden, vergt weinig bijregeling
van de machines, terwijl plaatselijk pleisterwerk (opengetrokken
oppervlak, uitzakking of moeilijke extrusie van de randen van de
glijbekisting, enz.) werkelijk tot een strikt minimum beperkt kan
blijven. Ook de laatste fase, de aanbrenging van de voorgeschreven
oppervlaktextuur (met uitzondering van eenvoudig borstelen), is sterk
afhankelijk van de gelijkmatigheid in consistentie. In een stugge beton-
specie met weinig mortel kunnen bijvoorbeeld moeilijk groeven
worden getrokken; bij mechanisch uitwassen wordt op plaatsen waar

Bestanddeel Nauwkeurigheid

Cement

± 3 % van de vereiste hoeveelheid
Water

Totaal granulaten

Toevoegsels

Hulpstoffen ± 5 % van de vereiste hoeveelheid
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de betonspecie te slap is te veel mortel weggeveegd; bij begrinding
«verdrinken» de ingedreven steentjes in een overmatige paplaag, enz.

3.3.2.2 Bepaling van de mengverhouding

Het spreekt dan ook vanzelf dat de werkelijk in de betoncentrale
gerealiseerde mengverhouding van alle bestanddelen (en hier staan water
en zand op de eerste plaats) zo nauwkeurig mogelijk moet zijn.

Het heeft immers geen zin een correctie op bepaalde fracties te over-
wegen als de dosering zelf aanzienlijke fouten vertoont.

In dit opzicht is dosering van de granulaten in volumedelen niet
toegestaan. Het is immers zo dat, vooral bij het fijne granulaat (de
zandfractie(s)), de wisselingen in volumieke massa onder invloed van
aanzienlijke schommelingen in het watergehalte en van de daarmee
samenhangende variaties in pakkingsdichtheid sterk kunnen oplopen.
Het aanpassen van de mengverhouding aan deze veranderlijke
toestand stuit in de praktijk op talrijke moeilijkheden.

Omwille van het grote risico dat deze doseermethode inhoudt, is zij
ongeschikt voor de dosering van wegbeton van hoge kwaliteit en
wordt ze hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten.

Dosering in gewicht daarentegen is veel nauwkeuriger. De maximaal
toegestane afwijking bedraagt 2 %. Meestal worden zand en granulaten
op een weegschaal cumulatief na elkaar afgewogen. Na elke fractie moet
er evenwel voldoende tijd beschikbaar zijn om de tussengewichten te
verifiëren (digitale aflezing van elk gewichtsgegeven met eventuele
registratie). Water en cement moeten natuurlijk volledig afzonderlijk
worden gewogen.

Bij een grote productiecapaciteit is het rendement in alle fasen van
belang. De fracties worden dan zowel afzonderlijk als cumulatief
gewogen. Nauwkeurigheid wordt bereikt door het grootste materiaal-
aandeel snel uit de wachtsilo te laten stromen, waarna het resterende
gedeelte door langzaam bijpassen onder controle wordt gehouden. Ook
bij half- of volautomatische weging is een regelmatige visuele controle in
de stuurcabine van fundamenteel belang.

Als een weegbak om een of andere reden onvolledig wordt geledigd,
moet de installatie worden geblokkeerd en moet de nulstand kunnen
worden afgelezen.

3.3.2.3 Watergehalte van de bestanddelen

Bij dosering in gewicht moet uiteraard ook rekening worden
gehouden met onvoorspelbare variaties in het watergehalte van de
bestanddelen. Vooral de onderste lagen (afhankelijk van de water-
afvloeiing) en de buitenste lagen van de opgeslagen hopen zijn onder-
hevig aan vochtwisselingen door regen, wind, zonnestraling en weinig
oordeelkundige afneming. Deze schommelingen in vochtigheidsgraad
hangen bovendien nauw samen met de hoeveelheid aanwezige fijne
deeltjes en liggen grosse modo tussen:

- 3 en 6 % voor rivierzand;
- 5 en 10 % voor fijn groefzand;
- 0 en 2 % voor steenslag (soms ongeveer 4 % voor bijvoorbeeld

gewassen grind 2/6).
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Het vochtgehalte van het zand kan echter tussen 2 en 10 %
variëren, naargelang van de weersgesteldheid. Zeer poreuze steen-
slag (bijvoorbeeld sommige zandsteensoorten) bevat in de regel
meer water, maar vergt er ook meer voor de verwerkbaarheid. Bij
langdurige droogte kan permanent besproeien nodig zijn.

Van het opgegeven watergehalte van de voorgestelde optimale beton-
samenstelling (normaal tussen 160 en 180 l/m3) moet dus het in de
granulaten aanwezige water worden afgetrokken. De mengeenheid
hangt af van de nuttige inhoud van de betonmolen, die door de
fabrikant wordt verstrekt. Overschrijding van dit gegeven brengt de
homogeniteit van het mengsel in gevaar. Te kleine hoeveelheden, die
op het einde van de dag kunnen voorkomen, moeten aandachtig
worden gevolgd; doorgaans wordt dan iets langer gemengd (dit geldt
voornamelijk voor trommelmengers).

Het is vooral belangrijk het watergehalte van de zandfractie te kennen.
Snelle meetmethoden daarvoor zijn drogen met alcohol of door
uitdamping (op een hitteplaat of in een microgolfoven).

Sommige betoncentrales beschikken over een systeem waarbij het
vochtgehalte van een monster bij elke zandafneming uit de wachtsilo's
automatisch wordt bepaald. Met de aldus systematisch opgespoorde
vochtvariaties als uitgangspunt worden indien nodig het water- en
zandgehalte bijgestuurd.

Tijdens langdurige werkonderbrekingen bij wisselvallig weer kan zich in
de gevulde wachtsilo's water ophopen. Door afdekken, of beter nog door
preventief ledigen van de verdeelbakken of verwijderen van de eerste
weging, kan dit euvel worden vermeden.

Sommige betoncentrales zijn bovendien uitgerust met een inrichting
die het opgenomen vermogen van de menger continu registreert,
waarbij aan de hand van de verkregen krommen nog lichte
correcties in het watergehalte kunnen worden aangebracht. Het
vermogen dat door de motoren die de menger aandrijven wordt
opgenomen, hangt immers rechtstreeks af van de weerstand die
het mengsel in de kuip biedt en dus van de consistentie.

Terloops zij hier aangestipt dat een lichte overmaat van water, dus een
meer plastische betonspecie, het begin van elke dagtaak aanzienlijk
kan vergemakkelijken. Dit geldt zeker voor machines met glijbekisting,
waar aldus enig «inlopen» van alle machineonderdelen wordt bewerk-
stelligd.

3.3.2.4 Rendement van de samenstelling

Ten slotte moet nog rekening worden gehouden met een kleine
correctie die vrijwel alleen op het cementgehalte betrekking heeft. De
natte volumieke massa van het in de weg verdichte betonmengsel
bedraagt ongeveer 2 400 kg/m3, naargelang van de aard van de
gebruikte materialen (grind, kalksteen, porfier, enz.). Als de volumieke
massa van het gestorte beton bijvoorbeeld 2 440 kg/m3 bedraagt en er
wordt een mengsel van 2 400 kg (voor 1 m3 en met 400 kg cement)
bereid, dan is het volume te klein en het cementgehalte te hoog:

- per menging van bijvoorbeeld 1,0 m3 zal dus niet 1,0 m3 beton
worden gestort, maar wel:

2 400 kg ÷ 2 440 kg/m3 = 0,984 m3;
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- het cementgehalte per m3 gestort beton bedraagt dus niet 
400 kg/m3, maar wel:

400 kg/m3 x (1,0 m3 ÷ 0,984 m3) = 406,5 kg/m3.

3.3.3 Menging

Het mengen heeft tot doel, de verschillende gedoseerde grondstoffen
zo homogeen mogelijk over het hele mengsel te verdelen. Om een
goede cementlijm te vormen, zou elk afzonderlijk cementdeeltje in
aanraking moeten komen met water. Deze lijm moet op zijn beurt de
stenen en het zand gelijkmatig omhullen.

Het mengen van de bestanddelen moet gebeuren in een mechanische
betonmolen (mengmachine) en voortgezet worden tot een homogeen
mengsel bereikt wordt. Als begin van het mengen nemen we het
ogenblik waarop alle te doseren materialen zich in de mengmachine
bevinden. Betonmolens mogen niet boven hun nominale meng-
capaciteit gevuld worden. Na het verlaten van de betonmolen mag de
samenstelling van het verse beton niet meer gewijzigd worden.

We onderscheiden twee hoofdsoorten van menginstallaties:
- trommelmengers met horizontale as, zoals kantelmengers en

schelpen met centrale lediging. Deze mengers zorgen voor een
zeer homogene betonspecie door middel van een
tegenstroomeffect van de schoepen op de vrije val van de
materialen;

- dwangmengers omvatten een schoepenstelsel met schrapers, dat
onafhankelijk van de (al of niet draaiende) kuip roteert. Zij leveren
na een korte mengtijd een zeer homogene specie. Wel moet met
een grotere slijtage rekening worden gehouden. De mengeenheid
is doorgaans betrekkelijk klein.

Soms worden ook truckmixers als menginstallatie gebruikt. Omdat zij
geen voldoende homogeen mengsel opleveren, mag dit echter niet
worden toegestaan, behalve als op de bouwplaats superplastificeerder
aan de betonspecie moet worden toegevoegd.

De volgorde waarmee de verschillende materialen in de menger
worden gebracht, hangt nauw samen met de soort van menger.
Wanneer de optimale cyclus eenmaal is vastgelegd, moet hij steeds
worden aangehouden.

Bijvoorbeeld bij trommelmengers moeten de verschillende materialen
zoveel mogelijk tegelijkertijd worden ingebracht. Zand en granulaten
vormen een «sandwich» op de transportband; zij moeten zich volledig
in de kuip bevinden vooraleer de wateraanvoer beëindigd is. Eventuele
hulpstoffen worden in ieder geval gelijktijdig met het water aan-
gevoerd; hiertoe dient een pomp met voldoende debiet voorhanden
te zijn. Ook het cement wordt gelijktijdig met de granulaten ingebracht
(we beginnen met de granulaten en onmiddellijk daarna volgt het
cement); de cementaanvoer is slechts beëindigd even voor de kuip
gevuld is. Te veel cement bij het begin of het einde van de vultijd kan
immers aanleiding geven tot een te grote spreiding in de beton-
kwaliteit van eenzelfde mengeenheid.

Als hulpstoffen worden toegevoegd, mag de totale hoeveelheid niet
meer dan 50 g/kg cement (5 %) bedragen en zou niet minder dan 
2 g/kg cement (0,2 %) in het mengsel aanwezig mogen zijn. Kleinere
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hoeveelheden hulpstof zijn alleen toegestaan als ze vermengd zijn met
een deel van het aanmaakwater. Bij de berekening van de W/C-factor
moet rekening worden gehouden met vloeibare hulpstoffen als ze
meer dan 3 l/m3 beton bedragen.

De mengtijd gaat in op het ogenblik dat alle bestanddelen van het
mengsel in de kuip ingebracht zijn. Een optimale mengtijd zorgt voor
een homogene betonspecie in een zo kort mogelijke tijd. Samen met
de tijd voor het vullen en ledigen van de trommel, vormt de mengtijd
de volledige cyclus, die bepalend is voor het te verwachten rendement
van de betoncentrale. In de mate van het mogelijke wordt de homoge-
niteit van de betonspecie in de mengkuip op verschillende plaatsen
nagegaan; dit geldt zeker voor mengcapaciteiten van meer dan 3 m3.
De ideale mengtijd hangt af van de soort van menger en de kwaliteit
van het beton. Als vuistregel kan voor dwangmengers 30 tot 60 s, en
voor trommelmengers 45 tot 90 s worden genomen.

Het ledigen van de betonmolen moet snel en met een minimale
valhoogte gebeuren. Met een stortgoot kan de invloed van een te
grote valhoogte (ontmengingsverschijnselen) tot een minimum
worden beperkt.

3.4 Vervoer van de betonspecie

3.4.1 Personeel

Het personeel dat betrokken is bij het vervoer, de verwerking en de
nabehandeling van beton beschikt over passende kennis, training en
ervaring voor zijn specifieke taak. Op de bouwplaats is een persoon,
met passende kennis en ervaring, belast met de ontvangst van het
beton. Hij is bovendien verantwoordelijk voor het vervoer, de
verwerking en de nabehandeling. Hij of zijn vertegenwoordiger met
een geschikte opleiding, moet tijdens het storten van het beton
aanwezig zijn.

3.4.2 Vervoer

Er worden passende maatregelen genomen om tijdens het vervoer en
het lossen van de betonspecie ontmenging, verlies van bestanddelen
of verontreiniging te vermijden. De maximaal toegestane vervoertijd
hangt voornamelijk af van de betonsamenstelling, de weersomstandig-
heden en het gebruikte transportmiddel (truckmixers of kipwagens).

Niet alleen de capaciteit van de betoncentrale, maar ook de soort en de
frequentie van de ingezette vervoermiddelen moeten aangepast zijn aan
de gemiddelde uurproductie van de aanwezige verwerkingsmachines.
De tussenschakel, namelijk de vloot kipwagens of truckmixers, moet de
verbinding op een vlotte en alleszins voldoende wijze realiseren. Het
aanvoermaterieel moet zoveel mogelijk rijden; oponthoud bij de beton-
centrale drukt het rendement, terwijl oponthoud op de bouwplaats
bovendien de kwaliteit van de betonspecie bedreigt, waaruit onvermijde-
lijk bijkomend rendementsverlies voortvloeit. Vooral bij glijbekistingen
moet onvoldoende aanvoer van betonspecie op de bouwplaats worden
vermeden. Opeenvolgende stilstanden van het verwerkingsmaterieel
kunnen immers oneffenheden in het oppervlak veroorzaken, die later
tegen hoge kosten moeten worden gecorrigeerd.
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Het aantal transporteenheden hangt af van het rendement van het
werk, van de soort van vrachtwagen (kipwagen of truckmixer) en het
laadvermogen, de af te leggen weg (heen- en terugreis niet nood-
zakelijk over hetzelfde traject), het gemiddelde verkeer op de uitgestip-
pelde reisweg, de laad- en lostijden, de noodzakelijke tussentijdse
schoonmaakbeurten, onvoorziene omstandigheden die de tijd van een
cyclus kunnen verlengen en het inzetten van één of meer extra een-
heden vereisen. Het laadvermogen en de soort van de te gebruiken
vrachtwagens zijn afhankelijk van de kenmerken van het werk, de
toegangswegen en de aard van de betonverwerkingsmachines (zie
verder).

Tijdens het eigenlijke vervoer moeten ontmenging en voorverdich-
ting van de betonspecie worden vermeden. Een goede korrel-
opbouw in de samenstelling van de specie, een optimaal 
watergehalte en een beperkte vervoersafstand over «goede»
wegen zullen dit gevaar tot een minimum beperken.

Hieruit volgt dat een oordeelkundige keuze van de inplanting van de
betoncentrale in verhouding tot de bouwplaats zeer belangrijk is.
Vooral in de zomermaanden mag de gemiddelde vervoertijd met
kipwagens niet meer dan 30 minuten bedragen.

Om het watergehalte tijdens het vervoer zo constant mogelijk te
houden, moeten de vrachtwagens bij hevige regenval met waterdichte
zeilen, en bij warm weer met rijkelijk bevochtigd jute worden afgedekt.
In moeilijke omstandigheden, en vooral bij een onderbreking van de
betonverwerking, zullen deze maatregelen de betonkwaliteit zeker ten
goede komen.

De soort van vrachtwagen hangt ook af van het verwerkingsmaterieel
(vaste bekisting of glijbekisting) en/of de soort van aan te brengen
verharding (ongewapend beton, beton met deuvels of doorlopend
gewapend beton). Bij vaste bekistingen moet doorgaans zijdelings
worden gekipt. Ook deuvelstoelen of een wapeningsnet maken het
uitkippen van de betonspecie in of voor de machines onmogelijk.

Als met grote glijbekistingsmachines wordt gewerkt, wordt het beton
zijdelings vanuit een «side feeder» of met een kraan (bufferbak)
gestort. De betonspecie mag niet te snel worden gelost, om schade
aan de transportband te voorkomen. Het storten kan daarom met een
kraan worden geregeld.

Als er geen deuvels of wapening zijn, of als de deuvels door trillen
worden ingebracht, kunnen de vrachtwagens principieel in de
rijwegsleuf voor de verwerkingsmachine rijden. Uiteraard mogen zij de
onderliggende laag niet beschadigen. Eventuele wielsporen in een niet
gestabiliseerde laag moeten niet alleen door aanvulling weggewerkt,
maar ook zorgvuldig terug worden verdicht.

Wegbeton wordt bij voorkeur met kipwagens vervoerd. Het gebruik
van truckmixers moet beperkt blijven tot bijzondere gevallen, zoals het
vervoer van kleine hoeveelheden voor herstellingen, kleine werken of
als aanvoer met kipwagens niet mogelijk is. Het is dan aangewezen de
kuip op roersnelheid te laten draaien. Net vóór het storten moet de
kuip gedurende ten minste 2 minuten op mengsnelheid draaien, om
de betonspecie opnieuw homogeen te maken. Het storten van een
lading wegbeton (dat meestal stug is en grotere stenen bevat dan
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beton voor kunstwerken of gebouwen) uit een truckmixer verloopt
soms moeilijk, vooral als de schoepen in de kuip versleten zijn.

Bij de keuze van het vervoermiddel (kipwagen of truckmixer) moet
rekening worden gehouden met het gemak waarmee het beton
gezien de geëiste consistentie zal kunnen worden gestort. Vervoer van
betonspecie in aluminiumtanks, die met een verflaag voorzien zijn,
wordt afgeraden. Overvloedig gebruik van producten om te voor-
komen dat de betonspecie in de tank gaat kleven, wordt eveneens
afgeraden om de betonspecie zo zuiver mogelijk te houden. Water in
de kuip gieten om ze gemakkelijker te kunnen ledigen, is niet
toegestaan. Als toch water moet worden toegevoegd, moet de kuip
gedurende ten minste 2 minuten op mengsnelheid draaien.

3.4.3 Levering

3.4.3.1 Afleveringsbon voor stortklaar beton

Vóór het storten van een lading betonspecie verstrekt de fabrikant de
gebruiker een afleveringsbon, waarop ten minste de volgende
informatie gedrukt, gestempeld of geschreven staat:

- naam van de betoncentrale;
- serienummer van de bon;
- datum en tijdstip van de menging, zijnde het tijdstip van het

eerste contact tussen cement en aanmaakwater;
- vrachtwagennummer;
- naam van de gebruiker;
- naam en ligging van de bouwplaats;
- specificatie, details of verwijzingen naar specificaties 

(bijvoorbeeld codenummer, bestelnummer);
- hoeveelheid beton in m3 (1 m3 stortklaar beton is de hoeveelheid

betonspecie die na verdichting, volgens de geldende procedures
voor het verdichten van beproevingsmonsters, een volume van 
1 m3 inneemt);

- indien van toepassing, naam of merk van de certificatie-instelling
(BENOR-beton).

Voor een mengsel met gespecificeerde kenmerken vermeldt de
afleveringsbon ook de volgende informatie:

- sterkteklasse;
- milieu- en omgevingsklasse of overeenkomstige beperkingen

voor de betonsamenstelling;
- consistentieklasse;
- categorie en sterkteklasse van het cement;
- indien aanwezig, soort van hulpstoffen en toevoegsels met

vermelding van de plaats van toevoeging (betoncentrale of bouw-
plaats), de hoeveelheid en de duur van het extra mengen die
nodig is als de toevoeging op de bouwplaats gebeurt;

- bijzondere eigenschappen.

3.4.3.2 Levering van op de bouwplaats bereid beton

Bij grote werken of als er met verscheidene betonsoorten wordt
gewerkt, kunnen de bovenvermelde eisen (§ 3.4.3.1) ook voor op de
bouwplaats bereid beton van nut zijn.
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3.4.4 Consistentie bij de levering

Voor bepaalde toepassingen is het aangewezen de consistentie bij
de levering te controleren, bijvoorbeeld door middel van een een-
voudige Abrams-kegel [foto 3.6] ter bepaling van de zetmaat. Als de
consistentie van het geleverde beton niet met de gespecificeerde
consistentie overeenstemt, moet het beton afgekeurd worden. Als de
betonspecie een lagere consistentieklasse heeft en zich nog in de
truckmixer bevindt, mag de consistentie tot de vereiste waarde
worden opgevoerd. Dit kan door er water en/of hulpstof aan toe te
voegen (sterk waterreducerende hulpstoffen), op voorwaarde dat dit
toegelaten is door het bestek en dat de gespecificeerde maximaal
toegestane W/C-factor niet overschreden wordt8). Deze toevoegin-
gen moeten op de afleveringsbon worden vermeld, evenals de
hoeveelheid, het uur, de naam en de handtekening van de
verantwoordelijke persoon die de toevoeging heeft toegestaan.
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4.1 Inleiding

Voor alle wegcategorieën gebeurt de betonverwerking doorgaans met
glijbekistingsmachines. Zij beantwoorden immers zowel aan de
kwaliteitseisen als aan het nagestreefde uitvoeringstempo.
Conventionele betonverwerkingstreinen die over tevoren aangelegde
rails lopen, worden in ons land voor wegenwerken haast niet meer
gebruikt. Ze worden in deze handleiding dan ook niet meer besproken.
Handmatige aanbrenging van beton tussen bekistingen wordt wel nog
toegepast in bepaalde gevallen zoals rotondes met een kleine straal,
aansluitingen, reparaties of als door de omstandigheden geen
glijbekistingsmachine kan worden gebruikt. Dit gebeurt steeds meer in
stedelijke omgevingen voor verhardingen van uitgewassen en
eventueel gekleurd beton.

4.2 Voorbereiding

4.2.1 Baanbed of fundering

Het baanbed waarop de verharding wordt aangebracht, moet grondig
worden voorbereid om overal een toereikende en gelijkmatige
nominale verhardingsdikte te kunnen realiseren. Zo is een homogene
hechting tussen betonlaag en draagvlak mogelijk. Dat is immers van
belang voor het latere gedrag van de verharding.

Bij wegen met een fundering moet ervoor worden gezorgd dat:
- het water uit het baanbed wordt afgevoerd,
- onzuiverheden (slijk, bladeren, enz.) die zich op het baanbed

kunnen bevinden, worden verwijderd.

Bovendien is het aangewezen de fundering met water te besproeien
om:

- bij een doorlatende fundering te voorkomen dat water aan het
beton wordt onttrokken door zuiging;

- een ondoorlatende fundering bij warm weer af te koelen
(bijvoorbeeld als de betonverharding op een tussenlaag van dicht
asfaltbeton wordt aangebracht).

Bij wegen zonder fundering zijn de volgende punten van belang:
- alle oppervlaktewater moet worden afgevoerd;
- het baanbed moet goed worden verdicht. Daarom is een kleine

trilwals vrijwel onmisbaar;
- eventuele rijsporen van het werkverkeer moeten worden

uitgevuld en het beton moet opnieuw worden verdicht;
- een zandlaag aanbrengen om het baanbed te effenen, is niet

toegestaan; als het baanbed geëffend moet worden, is het raad-
zaam daarvoor een korrelvormig materiaal te gebruiken: slakken
of steenslag met een korrelmaat van bijvoorbeeld 0/20;

- er moet eventueel een extra breedte voor meer zijdelingse steun
worden aangebracht.
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Om te voorkomen dat aanmaakwater uit het beton in de onderbouw
of de fundering wordt gezogen, kan het baanbed matig worden
bevochtigd of kan een plasticfolie op de onderbouw van de verharding
worden aangebracht. Dit laatste moet zorgvuldig gebeuren, om te
voorkomen dat de folie scheurt of door de wind wordt losgerukt.

4.2.2 Vaste bekisting

Op de bouwplaats moeten voldoende bekistingselementen en
verankeringspennen met toereikende diameter en lengte beschikbaar
zijn. De bekistingselementen zijn voldoende stijf en verkeren in goede
staat, zodat zij bij de betonverwerking niet kunnen vervormen. De
bovenrand van de bekisting is recht, om de verharding gave randen te
bezorgen. Enkele korte elementen zijn voorhanden om bochten te
kunnen uitvoeren.

Om de vaste bekisting juist te kunnen opstellen, moet in de eerste
plaats het wegtracé zorgvuldig zijn uitgezet. Dit uitzetten geschiedt
meestal door middel van ijzeren piketten die met tussenafstanden van
ten hoogste 5 m stevig in de grond of in de fundering worden
gedreven. Nadat de peilmerken, die met de bovenrand van de
bekisting overeenstemmen, zijn aangebracht, worden zij verbonden
met een richtsnoer dat de hoogte van de bekisting aangeeft. De
bekistingselementen moeten overal goed op de bodem rusten en de
binnenvlakken moeten op één lijn en verticaal staan. In bochten
worden kortere of gebogen bekistingselementen gebruikt, zodat de
vorm van de bocht beter kan worden gevolgd.

Als de bekistingselementen over een bepaalde afstand zijn uitgelijnd,
worden zij met bekistingspennen vastgezet. Aangezien de bekisting als
referentie dient voor de geleiding van de trilbalk, mogen de toleranties
ten aanzien van de vlakheid geenszins worden overschreden.

Voor het nauwkeurig opstellen van de bekisting moet op de bouw-
plaats een stijve mal beschikbaar zijn met dezelfde breedte als de
betonverharding, zodat steeds kan worden nagegaan of de bekistings-
elementen evenwijdig liggen.

Ten slotte moet de binnenzijde van de bekisting zorgvuldig met olie of
een ontkistingsproduct worden ingesmeerd, om afbrokkeling van het
beton bij de ontkisting te voorkomen en het schoonmaken van de
bekistingselementen te vergemakkelijken alvorens ze opnieuw worden
gebruikt.

4.2.3 Rijen straatstenen als verloren bekisting

In de bebouwde kom wordt de bekisting dikwijls vervangen door rijen
straatstenen. Ze worden geplaatst op een bed van mortel of beton met
een cementgehalte van ten minste 350 kg/m3. De rijen straatstenen
delen de verharding in rechthoekige vakken op; ze worden enkele
dagen vóór het betonneren aangebracht. Als het oppervlak van de
stenen onregelmatigheden vertoont, wordt er een dunne plaat op
gelegd om het glijvlak voor de trilbalk zo effen mogelijk te maken.

4.2.4 Rijsporen voor de glijbekistingsmachines

De kwaliteit van het oppervlak waarover de rupsbanden lopen, vormt
ongetwijfeld één van de factoren die tot de verwezenlijking van een
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vlak wegdek kunnen bijdragen. In dit verband moet aan de volgende
criteria worden voldaan:

- het oppervlak heeft een toereikend draagvermogen, zodat de
machine zich kan voortbewegen zonder vervormingen te
veroorzaken;

- het oppervlak vertoont een goede stroefheid, om te verhinderen
dat de rupsbanden slippen (vooral bij werken op een helling);

- het oppervlak is vlak, om te voorkomen dat de besturings-
systemen tijdens het werk te grote hoogteverschillen moeten
compenseren. De rijsporen zijn maatgevend voor de besturing en
moeten bijgevolg minstens even vlak zijn als de uiteindelijke
betonverharding. Ze moeten altijd worden schoongemaakt
vooraleer er rupsbanden overrijden.

De rijsporen zijn voldoende breed. Hierbij moet rekening worden
gehouden met:

- de grootste breedte van de machine plus een extra breedte
(vooral bij ophogingen);

- de benodigde ruimte om de geleidedraden te stellen.

Bij een langshelling van 4 % of meer moeten de rijsporen bovendien
worden gestabiliseerd, om slippen te voorkomen. Ook kunnen in dit
geval de rupsbanden met platen of haken worden uitgerust, of kan de
betonverwerking bij voorkeur in neerwaartse richting gebeuren.

4.2.5 Geleidedraden

Bij draadgeleiding moeten piketten, geleidedraad en hulpmiddelen
voor het stellen van de draden in goede staat en in voldoende
hoeveelheden voorhanden zijn. De geleidedraad is van staal of nylon.
De lengte van de piketten is aangepast aan de aard van de fundering,
zodat een stabiel geleidingssysteem wordt verkregen.

De opstelling van de geleidedraden met piketten vormt, samen met de
voorbereiding van de rijsporen, één van de belangrijke voorwaarden
om een vlak wegdek te realiseren.

Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn:
- voor een baanbed op een ophoging worden de piketten op

voldoende afstand van de rand van de ophoging (kruinlijn)
geplaatst, om voldoende zijdelingse stabiliteit te verkrijgen;

- alleen piketten met verstelbare arm mogen worden gebruikt;
- houten piketten zijn af te raden, omdat ze na een ongeval (bruusk

aanlopen of aanrijden van de draad of het piket) moeilijk opnieuw
te regelen zijn;

- de piketten worden diep genoeg in de ondergrond of de
fundering gedreven, zodat ze wrikvast staan;

- tussen de piketten moeten bepaalde afstanden worden
gerespecteerd:

- in rechte wegvakken maximaal 7 m;
- in horizontale bogen wordt deze afstand aangepast aan de

kromtestraal, om het bochtverloop zo goed mogelijk te
volgen en te voorkomen dat de taster van de draad
afspringt. Tevens moet rekening worden gehouden met de
kleinste kromtestraal die met de machine kan worden
gerealiseerd;

- bij verticale overgangsbogen moet eveneens rekening
worden gehouden met de kleinste kromtestraal die de
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machine aankan, en moet, indien nodig, een dubbele rij
geleidedraden worden aangebracht: één voor de tasters
vooraan en één voor de tasters achteraan;

- nagegaan moet worden, of het geleidesysteem van de
machine compatibel is met de stralen van de horizontale en
verticale overgangsbogen die in de aanbestedingsstukken
zijn voorgeschreven;

- de draden moeten bij het opstellen en bij het voortschuiven van
de taster op de draad (optrekken of neerdrukken van de draad
door de taster) zo weinig mogelijk doorbuigen, om
profielvervormingen te vermijden. Zij kunnen daartoe zo worden
gespannen, dat de doorbuiging onder een massa van 50 g,
aangebracht op gelijke afstand tussen twee opeenvolgende
piketten, niet groter dan 3 mm is;

- temperatuurschommelingen doen de draad uitzetten of krimpen,
waardoor de spanning van de draad verandert. Bij warm weer
moet de draad worden aangespannen en bij koud weer moet hij
worden gevierd;

- de verankeringen waarmee de draden worden gespannen,
moeten stevig in de ondergrond of de fundering zijn geplaatst;

- de hoogte van de draden moet zorgvuldig volgens het voor-
geschreven profiel worden ingesteld. Dit gebeurt met behulp van
topografische instrumenten; daarbij moet rekening worden
gehouden met de oneffenheden van de fundering of de
onderbouw, om de voorgeschreven minimale verhardingsdikten
te verkrijgen en te voorkomen dat de onderranden van de
glijdende bekisting in de fundering haken, waardoor de rups-
banden zouden doorslaan. Deze perfecte hoogte-instelling is
tevens nodig om bijregeling van de machine tijdens de beton-
verwerking (speling van de tasters) te vermijden;

- de afstelling van de draden moet voortdurend worden
gecontroleerd om fouten en verschuivingen onmiddellijk te
ontdekken. Men mag nooit bijregelen met een metselaars-
waterpas of op zicht. Alle eventueel nodige correcties worden met
behulp van topografische instrumenten verricht;

- tussen de piketten en ongeveer ter hoogte van de draad moet
een felgekleurde plasticstrook van 2 tot 3 cm breedte worden
aangebracht om de aandacht op de gespannen draad te
vestigen en zo aanlopen of aanrijden te vermijden. Als de weg
tijdens de werken openblijft, is het soms beter de draden 
's avonds weg te nemen en ze 's morgens weer aan te brengen.
In elk geval moet bij het begin van elke werkdag de afstelling
van de draden worden gecontroleerd vooraleer de beton-
verwerking te hervatten.

4.2.6 Deuvels, ankerstaven en wapening

4.2.6.1 Deuvels

Hoofdstuk 1 behandelt de eisen voor deuvels en deuvelstoelen. Hierna
vermelden we enkele regels voor de opslag en plaatsing ervan:

- de deuvelstoelen worden langs de weg in aanleg op een vlak (dus
niet op taluds) en schoon oppervlak gelegd, om vervorming of
bevuiling te voorkomen. Als de deuvelstoelen vaste verbindings-
staven bevatten die de voeg overbruggen, moeten die vóór het
betonstorten worden doorgeknipt, om de goede werking van de
voeg niet in gevaar te brengen;

- als de verharding op een gebonden fundering (van schraal beton4. 7 Bron: OCCN
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of asfaltbeton) wordt aangebracht, kunnen de deuvelstoelen met
krammen in de fundering worden verankerd. In de richting van de
betonverwerking gezien, moeten deze krammen vóór de dwars-
staven van de deuvelstoel komen. De stoelen en deuvels moeten
hoe dan ook tijdens het betonstorten op hun plaats blijven en
mogen zich niet vervormen, welke methode ook wordt gebruikt.
In het bijzonder moet rekening worden gehouden met de
voorwaartse druk die het beton aan de voorkant van de machine
uitoefent. De stevigheid van de verankeringen moet worden
gecontroleerd bij het begin van de betonverwerking, als de
machine over de eerste deuvelstoelen gaat;

- de deuvels worden zo aangebracht, dat zij volkomen evenwijdig
zijn en blijven – met elkaar, het verhardingsoppervlak en de wegas
(bij die laatste wordt ervan uitgegaan dat de voeg haaks op de
wegas staat, wat meestal ook het geval is). Slecht geplaatste
deuvels blokkeren de voegwerking, met scheurvorming nabij de
voeg tot gevolg.

Als de verharding geen fundering of enkel een ongebonden fundering
heeft, kunnen de deuvelstoelen zeer moeilijk of zelfs helemaal niet
worden vastgezet. Als de aannemer niet over materieel beschikt om de
deuvels in te trillen, kan als volgt tewerk worden gegaan:

- de stoelen met deuvels worden met behulp van een kraan, een
motorschop of een grijper met betonspecie bedekt, waarbij de
specie voorzichtig wordt gestort zodat de deuvelstoelen niet
kunnen verschuiven. De betonspecie wordt over een voldoende
grote afstand verdeeld, zodat de deuvelstoelen bij de aantocht
van de verwerkingsmachine reeds met beton bedekt zijn. Ten
hoogste twee of drie voegen mogen op die manier op voorhand
worden klaargemaakt en de machine moet binnen dertig minuten
volgen;

- als met een glijbekistingsmachine wordt gewerkt, moet er
bijzonder op worden toegezien dat de deuvels tijdens het
overrijden van de machine op hun plaats blijven.

Ter hoogte van het midden van de deuvels worden duidelijke merk-
tekens [foto 4.9] aangebracht in het verse beton, op de fundering of op
de naastliggende verharding, om de toekomstige zaagsnede op de
juiste plaats te kunnen realiseren. Als het zagen 's nachts gebeurt,
wordt een duidelijk zichtbare verfmarkering aangebracht.

Het intrillen van deuvels in het verse beton wordt besproken in 
§ 4.3.2.3.

4.2.6.2 Ankerstaven

De aanbrenging van ankerstaven in de langsvoegen wordt behandeld
in § 4.5.2. Als de staven op metalen stoelen worden aangebracht,
worden dezelfde voorzorgen genomen als bij de aanbrenging van
deuvels.

4.2.6.3 Wapening

Wapening voor verhardingen van doorgaand gewapend beton wordt
meestal in pakken op de bouwplaats geleverd en ter plaatse samenge-
vlochten:

- dwarsstaven met aangelaste steunen;
- langsstaven.
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Net als voor gewapende betonplaatverhardingen, kan de wapening
ook worden geleverd in de vorm van panelen die in de fabriek zijn
voorgelast.

a) Ter plaatse gebonden wapeningsnetten

Langs- en dwarswapeningen moeten volgens bepaalde regels
vervoerd, en op de bouwplaats gelost en opgeslagen worden:

- ze worden geleverd in bundels [foto 4.12] die precies het aantal sta-
ven bevatten dat nodig is om over de volle betonstortbreedte een
wapeningsnet te maken;

- de bundels worden gelost met behulp van een kraan met dwars-
balk, om blijvende vervorming van de staven te voorkomen;

- de staven worden op niet beslijkte plaatsen opgeslagen.

Als de steunen in de fabriek aan de dwarsstaven zijn gelast, moet
ervoor worden gezorgd dat de staven en de steunen niet in elkaar
verward raken.

De dwarsstaven worden op de fundering geplaatst, op tussen-
afstanden die met mallen worden nagemeten. Daarna worden de
langsstaven op de dwarsstaven gelegd en met twee binddraden per
overlapping [foto 4.13] aaneengebonden, waarbij de overlappingsleng-
ten moeten afwisselen en verspringen volgens een hoek [foto 4.14] die
afhangt van de breedte van de verharding.

De langsstaven worden vastgemaakt aan de dwarsstaven met ten
minste één bevestiging per twee kruisingen. Dit gebeurt met bind-
draad of door de daartoe bestemde haken van de dwarsstaven om te
buigen.

Bij kleine kromtestralen (bocht, rotonde, enz.) worden de langsstaven
zo gebogen dat ze de bocht zo goed mogelijk volgen.

b) Voorgelaste panelen

Als gelaste panelen worden gebruikt, zijn de volgende maatregelen
aangewezen:

- de panelen worden op de bouwplaats geleverd in pakken waar-
van de grootte is afgestemd op de verdeling van de losplaatsen;

- als de panelen met aangelaste steunen worden geleverd, worden
deze steunen beschermd, bijvoorbeeld met houten balken
(baddings) die onder de panelen zijn vastgemaakt;

- om de pakken op de juiste manier te lossen, wordt een
hefwerktuig met voldoende vermogen en een dwarsbalk met
heflussen (lengen) gebruikt. De pakken worden opgetild en langs
de weg neergelegd in de richting waarin ze zullen worden
geplaatst, op tussenafstanden die gelijk zijn aan de lengte die met
één pak panelen van wapening kan worden gerealiseerd;

- de binddraden van de pakken worden doorgeknipt. Elk paneel
wordt afzonderlijk door de kraan opgetild – met behulp van de
dwarsbalk om blijvende vervorming te voorkomen – en op zijn
definitieve plaats op de fundering gelegd;

- bij een doorgaande wapening worden de panelen zo verschoven,
dat de langs- en dwarsstaven op elkaar aansluiten en de voor-
geschreven overlappingslengten worden verkregen.
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Gelaste panelen kunnen worden gebruikt in het bijzondere geval waar-
in de betonspecie wegens gebrek aan beschikbare werkbreedte niet
van opzij kan worden aangevoerd en in één arbeidsgang moet worden
verwerkt.

4.3 Verwerking van het beton

4.3.1 Materieel

4.3.1.1 Keuze van het materieel

Bij de keuze van het materieel voor de bereiding (zie hoofdstuk 2), het
vervoer (zie hoofdstuk 3) en de verwerking van betonspecie moet
rekening worden gehouden met de soort van weg, de plaatselijke
werkomstandigheden, het verwachte rendement, de te verwerken
betonsoort en de vereiste kenmerken van het verharde beton.

Vóór de aanvang van de werken moet zorgvuldig worden nagegaan of
het nodige materieel voor de uitvoering zowel kwantitatief als kwalitatief
in orde is en of de nodige middelen voor het onderhoud voorhanden
zijn. Vooral bij grote werken moet ervoor worden gezorgd dat van bij de
aanvang het nodige materieel en reserveonderdelen beschikbaar zijn,
zodat eventuele reparaties snel kunnen worden verricht.

4.3.1.2 Spreid- en afwerkmachines

a) Materieel voor betonstorten tussen vaste bekisting

Alle benodigdheden voor de aanbrenging van de verharding moeten
aanwezig zijn en degelijk werken:

- trilnaalden en trilbalk;
- materieel voor de oppervlakafwerking;
- materieel voor de aanbrenging van het nabehandelingsproduct;
- materieel voor het zagen van de voegen;
- enz.

De profileerelementen zijn recht om een goede vlakheid te verkrijgen.
Hun rechtheid kan worden nagegaan door aan beide uiteinden van de
te controleren balk een stelblokje (wig) te plaatsen, daartussen een
draad te spannen en in verscheidene punten de afstand tussen draad
en balk te meten. De vlakheid kan ook met een waterpas en baak
worden gecontroleerd. De trillende elementen moeten gelijkmatig
trillen, met de juiste frequentie en amplitude.

b) Glijbekistingsmachine (slip form) [foto 4.15]

Een glijbekistingsmachine steunt op het volgende principe:
- de machine bestaat uit een frame dat via vijzels op twee tot vier

rupsbanden steunt;
- de hoogte en richting [foto 4.16] worden geregeld door middel van

tasters en een referentielijn. Deze laatste bestaat uit:
- twee aan weerszijden van de machine gespannen draden; of
- één draad en de aangrenzende betonplaat; of
- één draad en een hellingsregelaar; of
- de fundering zelf (in dit geval werkt de machine met

vastgezette vijzels);
- naar gelang van de soort van machine kan zij één of meer van de

volgende taken uitvoeren:
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- verdeling van de betonspecie over de volledige
werkbreedte;

- trilling en profilering van de betonspecie;
- afwerking van het betonoppervlak.

De afstelling en het onderhoud van glijbekistingsmachines gebeurt
volgens de voorschriften van de constructeur. Bovendien moet op de
volgende punten worden toegezien:

- de toevoer en verdeling van de betonspecie is zo geregeld dat
vóór de glijbekistingsmachine een gelijkmatige spreiding plaats-
vindt. Naar gelang van het geval wordt hiervoor een kraan, een
afzonderlijke spreidmachine of een «side feeder» gebruikt;

- het vlak van de profileerelementen dat met de betonspecie in
aanraking komt, is in goede staat;

- de bekistingshoogte is afgestemd op de te realiseren
verhardingsdikte. Als deze dikte veranderlijk is (bijvoorbeeld bij
een overlaging), wordt de bekisting speciaal uitgerust om verlies
van betonspecie tegen te gaan;

- de bekisting is vlak, op het juiste niveau en de juiste spoorbreedte
afgesteld, en correct opgespannen;

- de geleide-elementen (tasters, vijzels) zijn correct afgesteld voor
een goede werking. Het is nuttig minstens één hoogtetaster en
één richtingstaster in reserve te houden;

- de stand en tussenafstand van de trilnaalden is correct geregeld
voor een goede werking [foto 4.17]; de tussenafstand bedraagt
maximum 35 cm, de afstand tot de randen is maximum 15 cm
en de trillingsfrequentie bedraagt 8 000 tot 12 000
cyclussen/minuut); de nodige reserve-elementen zijn beschik-
baar;

- de rupsbanden en het drijfwerk van de machine zijn in goede
staat;

- er zijn één of meer aparte trilnaalden beschikbaar om het beton
langs de dwarse of langse constructievoegen te verdichten;

- er zijn lichte bekistingselementen en bevestigingspennen
beschikbaar om, indien nodig, het beton te ondersteunen of
opnieuw te bekisten;

- er is een loopbrug [foto 4.18], van waarop, indien nodig, na het
voorbijkomen van de machine nog correcties kunnen worden
uitgevoerd.

4.3.1.3 Materieel voor oppervlakbehandeling en bescherming van
vers beton

a) Bezemen

Wanneer bezemen als oppervlakbehandeling wordt toegepast, moeten
de bezems de gewenste textuur over de volle verhardingsbreedte kun-
nen aanbrengen.

b) Uitwassen

Als uitwassen als oppervlakbehandeling wordt toegepast, moet men
over het volgende materieel beschikken:

- een installatie waarmee een bindingsvertrager gelijkmatig op het
verse beton kan worden verdeeld;

- een machine met een rolborstel met metalen haren voor het
eigenlijke uitwassen [foto 4.19]. Aangezien deze laatste bewerking
meestal wordt toegepast op het nog jonge beton, daags na de
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verwerking, moet deze machine uitgerust zijn met lagedrukban-
den en een systeem waarmee het oppervlak tot aan de randen
kan worden geborsteld terwijl de banden ten minste 20 cm van
de rand van de betonverharding verwijderd blijven.

c) Bescherming van beton

Bij de bescherming van het verse beton moet worden gelet op:
- de goede werking van het verstuivingssysteem voor het

nabehandelingsproduct (pomp, filters, sproeiers, enz.) en de ver-
stoven hoeveelheden;

- de aanwezigheid en de staat van de andere beschermings-
middelen (plasticfolie of tentconstructie), om het verse beton ten
minste tijdens het eerste uur na de verwerking tegen een
eventuele regenbui te kunnen beschermen;

- de aanwezigheid van de nodige bebakening, om te voorkomen
dat het verse beton te vroeg door verkeer wordt bereden.

4.3.1.4 Materieel voor de aanbrenging van voegen

Al het materieel dat nodig is om voegen in het verse of in het verharde
beton aan te brengen, moet op de bouwplaats aanwezig zijn.

De zaagschijven zijn aangepast aan de kwaliteit van het beton (in het
bijzonder de hardheid en het schuurvermogen van de granulaten). Het
is nuttig over reservematerieel te beschikken, dat kan worden ingezet
in geval van defect.

De balk voor de aanbrenging van een constructievoeg is stijf en maakt
het mogelijk loodrecht op de wegas een rechtlijnige voeg te realiseren.
Hij is aangepast aan de soort van verharding (verharding met voegen,
doorgaand gewapend beton).

4.3.1.5 Onderhoudsmaterieel en communicatiemiddelen

Op de bouwplaats en bij de betoncentrale zijn water en materieel
voorhanden om de machines onder hoge druk schoon te spuiten.

Ook is het nuttig of zelfs noodzakelijk een communicatieverbinding
tussen de betoncentrale en de bouwplaats te hebben, om de
vervaardiging en de verwerking van het beton te coördineren.

4.3.2 Storten, verdelen en verdichten van beton

4.3.2.1 Inleiding: gevaren bij «vlinderen» van verwerkt beton

Betonverhardingen in de openlucht, voornamelijk niet-overdekte
bedrijfsvloeren, worden soms ontworpen en/of uitgevoerd zoals indus-
triële binnenvloeren (overdekte bedrijfsvloeren) met vloeibaar beton of
pompbeton. Dit is echter af te raden omdat het Belgische klimaat
hiervoor niet geschikt is. Het gevaar voor schade onder invloed van de
spanningen ontstaan door wind, bezonning, vorst, lage luchtvochtigheid,
nachtelijke afkoeling, enz. is immers groot. Dit komt voornamelijk door de
speciale techniek van het afstrijken en polijsten van het oppervlak, het
zogenoemde «vlinderen» met de «helikopter», die voor binnenvloeren
wordt toegepast. Door deze techniek wordt een hoeveelheid cement-
pasta naar het oppervlak gedrukt en vervolgens uitgestreken om alle
gaatjes te dichten. Hierdoor vergroot de kans op afschilfering van het
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oppervlak, vooral wanneer verkeerdelijk extra water wordt toegevoegd
aan het oppervlak om het afstrijken te vergemakkelijken.

4.3.2.2 Betonstorten tussen vaste bekistingen

De betonspecie wordt in het baanbed gestort en met een kraan
verdeeld. De valhoogte van de specie moet worden beperkt en de
specie moet geleidelijk worden gestort, om ontmenging en voor-
verdichting te voorkomen. Het aanvoertempo is afgestemd op het
uitvoeringstempo, zowel om onderbrekingen in de betonverwerking te
vermijden als om te voorkomen dat er te veel tijd verloopt tussen het
storten en de verwerking van de betonspecie. Het verse beton
besproeien om het gemakkelijker te kunnen verwerken, is in elk geval
uit den boze.

Het beton wordt verdicht met trilnaalden en een trilbalk. Eerst wordt
met de trilnaalden verdicht, in het bijzonder langs de randen, en
vervolgens met de trilbalk. De randen kunnen worden gevormd door
de bekisting of door aangrenzende lijnvormige elementen of een
bestaande verharding. Het is af te raden achter de trilbalk nog manuele
correcties uit te voeren, vooral wanneer het betonoppervlak nader-
hand wordt uitgewassen. Manuele correcties kunnen immers afbreuk
doen aan de uiteindelijke homogeniteit van het oppervlak.

Het afstrijken kan worden voltooid met een brede strijkspaan die met
een dubbele scharnier aan een steel is bevestigd.

4.3.2.3 Betonstorten met glijbekisting

a) Aanvoer van betonspecie

De aanvoer(snelheid) moet zo worden geregeld dat een gelijkmatige
voortgang van de betonverwerking zonder hinderlijke onderbrekingen
is gewaarborgd: elke stilstand kan immers oneffenheden veroorzaken.
Dit vereist in het bijzonder een toereikende capaciteit van de beton-
centrale en de vervoermiddelen.

b) Storten van betonspecie

Het storten gebeurt op één van de volgende manieren:
- rechtstreeks vóór de machine, met behulp van kipwagens [foto

4.21]. De betonspecie wordt geleidelijk gelost om de valhoogte te
beperken. Voor een goede spreiding van de betonspecie is, vooral
bij grote werkbreedten, vaak een kraan nodig;

- in de bak van een «side feeder», bijvoorbeeld als vrachtwagenver-
keer in het baanbed onmogelijk is omdat er zich deuvelstoelen of
wapeningsnetten bevinden;

- in een voorraadbak, van waaruit de betonspecie met een kraan
wordt opgeschept [foto 4.22].

Bij kleine werkbreedten kan het beton ook rechtstreeks worden
aangevoerd vanuit vrachtwagens met behulp van een kraan of met
truckmixers.

c) Verdelen van betonspecie

Er kan niet genoeg worden benadrukt dat de verdeling van de beton-
specie vóór de glijbekistingsmachine zeer belangrijk is voor de uitein-
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delijke kwaliteit van het werk – en vooral voor de vlakheid. Het is van
groot belang dat er zich een constante en toereikende hoeveelheid
betonspecie voor de glijbekistingsmachine bevindt, zodat een gelijk-
matige voortgang van de betonverwerking mogelijk is. De machine
mag in geen geval als een bulldozer worden beschouwd.

Bij grote werkbreedten wordt de betonspecie bij voorkeur verdeeld
met een aparte spreidmachine die zich vóór de glijbekistingsmachine
bevindt of, bij gebrek daaraan, door de glijbekistingsmachine zelf (side
feeder, wormwielen [foto 4.23], wagen, enz.). Met een aparte spreid-
machine kan de afwerkmachine gelijkmatiger voortbewegen. De
afstand tussen de spreid- en afwerkmachine moet voldoende klein
worden gehouden, om veranderingen in het watergehalte van de
betonspecie te beperken.

d) Snelheid van de machine

De snelheid van de machine wordt afgestemd op de aanvoer van de
betonspecie, maar er moet ook rekening worden gehouden met de
consistentie van het beton en de vlakheid van de rijsporen.

In de praktijk ligt de optimale snelheid tussen 0,7 en 1,5 m/min,
afhankelijk van de breedte. Bij een beperkte werkbreedte, bijvoorbeeld
voor fietspaden, zal de snelheid zelfs hoger zijn. Een constante snelheid
van de betonverwerking zonder onderbrekingen is een waarborg voor
kwaliteit, ongeacht de soort van machine die wordt gebruikt.

e) Aandachtspunten tijdens het betonstorten

In principe moeten alle afstellingen van de machine ter plaatse
gebeuren, vóór het begin van de betonverwerking. Deze afstellingen
moeten evenwel vóór het begin en tijdens de gehele duur van de
betonverwerking worden gecontroleerd en bijgeregeld, zodat de
verharding correct wordt uitgevoerd (dikte, gaafheid van de randen,
staat van het oppervlak).

Daarom gelden de volgende aandachtspunten:
- de aanvoeruitrusting wordt zo afgesteld, dat het niveau van het

beton in de trilkamer constant blijft. Dit niveau is dusdanig dat de
trilnaalden, waarvan de punt zich op dezelfde hoogte als het
afgewerkte betonoppervlak bevindt [foto 4.24], volledig in het
beton zitten;

- de trillingsfrequentie van de trilnaalden wordt zo laag ingesteld
als de consistentie van het beton en de voortbewegingssnelheid
van de machine het toelaten;

- de hoogtetasters worden ten opzichte van de geleidedraden
ingesteld naar gelang van de aan te brengen laagdikte. In de
praktijk is het aangewezen de laagdikte voortdurend te
controleren en, indien nodig, de hoogte-instelling van alle tasters
bij te regelen; dit moet progressief gebeuren (1 cm per 20 m
lengte), om oneffenheden te voorkomen [foto 4.25];

- aanbevolen wordt de tasters op het einde van elke werkdag weg
te nemen en ze in een droog lokaal te plaatsen. 's Anderendaags
worden ze dan zorgvuldig weer op dezelfde plaatsen op de
machine gemonteerd;

- de knijpkracht die de bekisting uitoefent, wordt aangepast aan de
plasticiteit van de betonspecie, zodat rechte randen zonder
uitzakkingen worden verkregen;
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- de hoogte van de afstrijkbalk wordt zo geregeld dat er altijd beton
vóór de balk ligt [foto 4.26]; zo niet moet de betontoevoer worden
herzien en moet eventueel opnieuw worden nagegaan of de
verschillende machineonderdelen zich horizontaal op dezelfde lijn
bevinden.

f) Intrillen van deuvels en ankerstaven [foto's 4.27 & 4.28]

Sommige machines zijn uitgerust met een inrichting waarmee deuvels
of ankerstaven (ook «koppelstaven» genoemd) tijdens het werk in het
verse beton, dat hiervoor de geschikte plasticiteit moet hebben,
kunnen worden getrild. Het intrillen van deuvels wordt best bij een
continu voortlopende machine uitgevoerd. Het oppervlak wordt
vervolgens met een balk gecorrigeerd. Alle voorzorgen moeten wor-
den genomen om de deuvels correct te plaatsen en de vlakheid van
het betonoppervlak niet te verstoren (betonsamenstelling, voortbewe-
gingssnelheid, enz.). Ankerstaven en deuvels mogen in geen geval na
de glijbekistingsmachine in het verse beton worden gedreven.

Na het intrillen worden aan weerszijden van de voeg merkpunten in
het verse beton of op de fundering aangebracht, om de toekomstige
zaagsnede op de juiste plaats te kunnen realiseren. Als het zagen 
's nachts gebeurt, wordt een duidelijk zichtbare verfmarkering op de
fundering aangebracht.

g) Supersmoother [foto 4.29]

Bij verwerking met een glijbekistingsmachine, en vooral bij hoofd-
wegen, wordt het gebruik van een zogenaamde «supersmoother» sterk
aanbevolen. Sommige bestekken maken het zelfs verplicht. Een
«supersmoother» is een langse strijkspaan die achteraan op de
machine wordt gemonteerd, en tegelijk een heen-en-weergaande
beweging in de langsrichting en een verplaatsing in de dwarsrichting
maakt. Zo kunnen kleine fouten of golvingen na de verwerkings-
machine worden weggewerkt. Dat verhoogt het rijcomfort en beperkt
de hinder door oneffenheden met korte golflengte (geluid en
trillingen). De supersmoother doet door het strijken mortelranden
ontstaan en moet worden gevolgd door een sleepplaat, om eventuele
sporen uit te wissen. Ook voor andere wegcategorieën, met inbegrip
van fietspaden, kan deze langse strijkspaan worden gebruikt.

4.3.2.4 Bijzondere maatregelen

a) Verwerkbaarheidsduur

Er wordt altijd voor gezorgd dat de betonspecie zo spoedig mogelijk
en zeker binnen 2 uren na de eerste menging is verwerkt, met inbegrip
van de oppervlakbehandeling en de beschermingsmaatregelen. Bij
warm, droog weer geldt een nog kortere verwerkbaarheidsduur
(hoogstens 90 minuten). Beton mag alleen worden verwerkt als de
luchttemperatuur 1,5 m boven de grond onder thermometerhut niet
hoger is dan 25 °C, tenzij met goedkeuring van de bouwplaatsverant-
woordelijke bijzondere voorzorgen worden genomen (zie § 4.3.3.2 en 
§ 4.6.3). In ieder geval worden alle nodige maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat het watergehalte van het beton in de periode
tussen de bereiding en de volledige verwerking zo constant mogelijk
blijft.
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b) Werkonderbrekingen

Bij een onderbreking in de betonaanvoer neemt de bestuurder van
de afwerkmachine onmiddellijk de nodige maatregelen om het
verwerkingstempo te verlagen en ervoor te zorgen dat de machine
zo weinig mogelijk stilstaat.

Bij een korte onderbreking in de aanvoer wordt de machine tot
stilstand gebracht vooraleer de voorraadspecie in de trilkamer
zodanig is gezakt dat de trilnaalden zichtbaar worden. Als de
aanvoer langer dan 60 minuten (45 minuten bij warm weer) achter-
wege blijft, moet een constructievoeg worden gemaakt.

Bij een langdurig defect van het verwerkingsmaterieel wordt de
aanvoer van vers beton onmiddellijk stopgezet, en wordt getracht
de aan gang zijnde verwerkingsfase te voltooien. Als door de
omstandigheden en de overschrijding van de verwerkbaarheids-
duur geen goede verwerking meer mogelijk is, wordt het gestorte
maar onafgewerkte beton verwijderd.

Om een continu profiel te verkrijgen, wordt bijzondere zorg
besteed aan de uitvoering van de constructievoegen, zowel op het
einde van de dag als bij elke werkhervatting. Om te zorgen dat het
beton aan weerszijden van deze voegen goed verdicht is, gebeurt
de verdichting vóór de afwerkmachine voorbijkomt, bij voorkeur
met een afzonderlijke trilnaald (zie § 4.5.1.4).

c) Betonverwerking op een helling

Bij betonverwerking op een helling van minder dan 4 % is het
meestal aangewezen bergopwaarts te werken, om trekscheuren
aan het oppervlak te voorkomen. Ook de consistentie van het
beton en de voortgangssnelheid van de machine moeten aan de
werkomstandigheden worden aangepast.

Bij een langshelling van meer dan 4 % kunnen echter oneffenheden
ontstaan door terugvloei van betonspecie na het voorbijkomen van
de machines. In dat geval moet naar een geschikte mengselsamen-
stelling worden gezocht en is het aangewezen bergafwaarts te
werken. Er moet op worden toegezien dat de machine steeds een
voldoende hoeveelheid betonspecie voor zich uit heeft om
afglijding van specie te voorkomen. Bij de aanbrenging van een
doorgaand gewapende betonverharding is dit risico kleiner door de
aanwezigheid van de wapening.

4.3.2.5 Voorzorgen voor een goede vlakheid

Samengevat, zijn vooral de volgende factoren doorslaggevend voor
een goede vlakheid:

- beton met een gelijkmatige consistentie gebruiken, dat is aangepast
aan de verwerkingsmachines en de werkomstandigheden;

- voor een regelmatige betonaanvoer en gelijkmatige verdeling
vóór de afwerkmachine zorgen;

- toezien op de juiste besturing van de afwerkmachines; dit
vereist een correcte afstelling van de bekisting of geleide-
draden, een goede kwaliteit van de rijsporen, een juiste
regeling van de tasters, enz.;
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- over een gelijkmatige voortgang van de afwerkmachine
waken, zonder onderbrekingen en met een snelheid aangepast
aan de betonconsistentie en de werkomstandigheden, zodat
het aantal manuele correcties aan het beton wordt beperkt;

- specifiek materieel of uitrusting [foto 4.30] gebruiken, waarmee
kleine hoogteverschillen achter de afwerkmachine kunnen
worden uitgevlakt: strijkspaan, supersmoother, enz.

4.3.3 Invloed van de weersomstandigheden

4.3.3.1 Betonverwerking bij koud weer

Bij koud weer wordt de bindings- en verhardingstijd van het beton
door de vertraagde hydratatie van het cement langer. Beton-
verwerking is slechts toegestaan als de luchttemperatuur, gemeten
om acht uur 's morgens op 1,5 m boven de grond onder thermo-
meterhut, minstens + 1 °C bedraagt, en de temperatuur 's nachts
niet onder - 3 °C is gezakt. Als de omstandigheden het rechtvaar-
digen of vereisen, mag de betonverwerking bij lage temperaturen
worden voortgezet – zo nodig met bijkomende voorzorgen om
vorstschade te voorkomen, bijvoorbeeld:

- toevoeging van een bindingsversneller aan de betonspecie,
bijvoorbeeld opgelost calciumchloride (behalve bij beton met
wapening), in een verhouding van ten hoogste 2 massa-% van
het cement;

- verbeterde bescherming van het wegdek gedurende de eerste
dagen, door aanbrenging van isolerende materialen op het
oppervlak (zie § 4.6.4).

4.3.3.2 Betonverwerking bij warm en/of droog weer

Warm en/of droog weer kan twee nadelige gevolgen hebben:
- snellere uitdroging van het beton, met krimpvervormingen als

gevolg (scheurvorming door plastische krimp);
- thermische vervormingen als gevolg van temperatuur-

schommelingen in de betonmassa door de opwarming.

Hogere windsnelheden versterken deze fenomenen nog.

Bij luchttemperaturen boven 25 °C, of bij een luchtvochtigheid
onder 50 %, worden bijzondere voorzorgen genomen om het verse
beton te beschermen tegen uitdroging en opwarming door de zon
(zie § 4.6.3). Dat kan door:

- het verse beton een extra nabehandeling te geven;
- het beton te bevochtigen zodra het voldoende stijf is.

Er kunnen ook andere maatregelen worden overwogen,
bijvoorbeeld:

- besproeiing van de fundering net vóór de betonspecie wordt
gestort;

- toevoeging van een bindingsvertrager aan de betonspecie;
- verschuiving van de werkuren.

4.3.3.3 Betonverwerking bij regen

Bij regen wordt de betonverwerking stopgezet. Bovendien worden
de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat het beton-
oppervlak door regen wordt uitgespoeld. Dit geldt zowel voor het
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pas gespreide maar nog niet verdichte beton als voor het
afgestreken beton (zie § 4.6.2). Voor deze bescherming worden
plasticfolies (zie § 4.6.1.3) gebruikt.

4.4 Oppervlakbehandeling

4.4.1 Algemene principes

Oppervlakbehandeling na de verwerking en profilering van beton
heeft tot doel de verharding optimale oppervlakkenmerken te
bezorgen, in het bijzonder inzake stroefheid en rolgeluid, zonder
evenwel de vlakheid van het wegdek aan te tasten. Vooral voor
wegen met druk en snel verkeer is een oppervlaktextuur nodig die
zelfs bij hoge snelheden op een nat wegdek voor een grote
stroefheid en een beperkt contactgeluid tussen autowielen en
wegdek zorgt.

In tegenspraak met wat soms beweerd wordt, kan een oppervlak-
behandeling bepaalde gebreken door een onjuiste beton-
verwerking nooit verhelpen. Integendeel, zij brengt zulke gebreken
vaak aan het licht. De zorg die aan de verwerking van de
betonspecie wordt besteed, bepaalt immers de homogeniteit van
het betonoppervlak.

Daarom moet vooral op de volgende punten worden gelet:
- vóór de behandeling moet het oppervlak goed vlak zijn;
- de oppervlakbehandeling mag de vlakheid niet verstoren en

de afwatering niet belemmeren;
- de samenstelling van het beton aan het oppervlak moet

homogeen zijn, vooral als het beton wordt uitgewassen.

Er bestaan verschillende oppervlakbehandelingstechnieken:
- begrinden;
- diepgroeven in de dwarsrichting;
- uitwassen;
- bezemen in de dwarsrichting (of in de langsrichting);
- slepen van een kunststofmat in de langsrichting;
- figureren.

Bij begrinding wordt split in het verse beton gedreven. Bij
diepgroeven worden met harken diepe dwarsgroeven getrokken.
Gegroefde betonoppervlakken zorgen echter voor trillingshinder
en worden daarom niet meer toegepast. Deze technieken wordt
hier bijgevolg niet verder behandeld.

De techniek van het uitwassen is in België ontwikkeld en wordt ook
«chemisch uitwassen» genoemd. Hij wordt overwegend op
hoofdwegen toegepast. Omdat met deze techniek specifieke
granulaten beter tot uiting kunnen worden gebracht, wordt hij om
esthetische redenen ook vaak voor de inrichting van openbare
ruimten gebruikt. In de overige gevallen (bijvoorbeeld op minder
druk bereden wegen, bedrijfsverhardingen, parkeerterreinen, fiets-
paden, enz.) wordt het oppervlak meestal fijn gebezemd in de
dwarsrichting.

Bij landbouwwegen wordt soms met een sleepdoek een langs-
textuur aangebracht.
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Bij figureren wordt het verse beton met een drukpatroon bewerkt.
Deze techniek wordt overwegend voor bijzondere toepassingen,
voornamelijk in bebouwde kommen, toegepast. Meer hierover in
hoofdstuk 6.

Zoals vermeld in § 4.3.2.1 wordt een oppervlakafwerking met een
«helikopter» (vlinderen) afgeraden voor betonverhardingen in de
openlucht, omwille van het reële gevaar voor afschilfering.

4.4.2 Bezemen

Het oppervlak van het verse beton wordt onmiddellijk na het
afprofileren dwars gebezemd met harde borstels waarvan de haren
dicht bij elkaar staan. De behandeling kan manueel [foto 4.31] of
mechanisch [foto 4.32] gebeuren. In beide gevallen mag het opper-
vlak niet te ruw worden aangepakt, zo niet kunnen afdrukken in het
verse beton ontstaan of kunnen de randen beschadigd worden. De
bezem wordt regelmatig gereinigd, om klontervorming te
vermijden.

4.4.3 Uitwassen [foto's 4.33 tot 4.35]

Onmiddellijk na de betonverwerking wordt een bindingsvertrager
gelijkmatig op het verse beton gespoten. Later wordt het 
niet-verharde mortellaagje aan het oppervlak verwijderd, waardoor
het steenskelet van het beton wordt blootgelegd.

De vertrager moet de binding van dit mortellaagje voor een
bepaalde duur verhinderen. Die duur hangt onder meer af van de
kwaliteit van het beton en de weersomstandigheden. De
benodigde hoeveelheid bindingsvertrager wordt bepaald volgens
de aanwijzingen van de leverancier en het beoogde resultaat. Vóór
deze behandeling moet het betonoppervlak goed gesloten zijn,
zodat het product niet in het beton kan dringen.

Omdat aan de bindingsvertrager meestal een pigment wordt
toegevoegd, heeft hij een opvallende kleur [foto 4.36]. Hij moet
voldoende viskeus zijn om, ongeacht de helling, na verstuiving niet
weg te vloeien. Tegelijk moet hij met een geschikt systeem (pomp
of sproeibuis) verspuitbaar blijven. Om te vermijden dat bij stilstand
van de machine plaatselijk teveel product op het betonoppervlak
terechtkomt, worden drupvrije sproeiers gebruikt of kan bij elke
stilstand een goot onder de sproeibuis worden gelegd. Kleine
oppervlakten kunnen handmatig worden besproeid.

Zoals al vermeld in § 4.6.1.2 kunnen bindingsvertragers het beton
ook tegen uitdroging beschermen. De doeltreffendheid van deze
bescherming is echter beperkt. Als de bindingsvertrager niet of
onvoldoende tegen uitdroging beschermt, wordt het oppervlak
onmiddellijk na de verstuiving:

- met een waterdichte folie afgedekt, die op zijn plaats wordt
gehouden tot het mortellaagje verwijderd wordt [foto 4.37]; of

- met een aangepast nabehandelingsproduct (curing
compound) besproeid.
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Bij normale temperaturen wordt het niet-verharde mortellaagje ten
vroegste 20 uren na de betonverwerking onder toevoeging van
water weggeborsteld. Als blijkt dat het beton binnenin
onvoldoende verhard is om het zonder gevaar voor schade te
borstelen (belasting van borstelmachine en watertank!), wordt deze
minimale wachttijd verlengd. Als een chemische bindingsvertrager
wordt gebruikt, kan bij hoge temperaturen deze wachttijd worden
verkort.

Met een rolborstel met metalen haren [foto 4.38], die op een zelf-
trekkend voertuig is gemonteerd, wordt krachtig geborsteld. Bij
voorkeur worden hydraulisch bediende borstels gebruikt met 0,8
tot 1 mm dikke haren van gevlochten staal. De hoogte en de hoek
van de borstel kunnen worden ingesteld. Om te voorkomen dat de
wielen van de machine te dicht bij de randen komen, moet de
borstel aan weerszijden ten minste 30 cm breder zijn dan de
buitenkant van de banden. Eén van de borstels moet zich tussen de
voor- en achteras van de machine bevinden. De machine heeft
gladde lagedrukbanden om de belasting op het beton te beperken.
Het aantal overgangen van de borstel hangt af van de gewenste
textuurdiepte.

Bij kleine oppervlakten kan het mortellaagje ook met een hoge-
drukwaterstraal [foto 4.39] worden weggespoten. Dit gebeurt
meestal tussen 6 en 24 uren na de betonverwerking.

Om opdroging van de bindingsvertrager te vermijden, wordt de
waterdichte folie pas weggenomen naarmate het borstelen vordert.
Bij warm weer kan het zelfs nuttig zijn het te behandelen oppervlak
vooraf nog eens met water te besproeien.

De nodige maatregelen moeten worden genomen om te
voorkomen dat de mortellaag in het waterafvoersysteem 
(weggoten, rioolkolken, draineerbuizen en duikers) of op de naast-
gelegen betonstrook terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan moet zij
binnen 48 uren grondig worden verwijderd. Er mag niet worden
vergeten dat het beton na de verwerking nog minstens 72 uren
tegen uitdroging beschermd moet blijven. Daarom moet het
oppervlak, na het uitwassen en vooraleer het droog is, een nieuwe
bescherming krijgen, bijvoorbeeld door een nabehandelings-
product te verstuiven of een waterdichte folie aan te brengen 
(zie § 4.6.1).
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4.5 Aanbrenging van voegen in vers beton

4.5.1 Dwarsvoegen

4.5.1.1 Krimpvoegen

Scheuraanzetten worden aangebracht om te voorkomen dat het beton
door krimp op een ongecontroleerde (wilde) wijze scheurt. De diepte
van een scheuraanzet is gelijk aan 1/3 van de laagdikte. Zulke
krimpvoegen kunnen al dan niet voorzien zijn van deuvels.

a) Scheuraanzet door zacht inzagen

Bij hoofdwegen worden de krimpvoegen meestal gemaakt door
inzagen. Dit gebeurt door middel van een lichte machine met
diamantzaag onder lichte druk en met een minimale watertoevoer 
(zie § 4.7). De zaagdiepte bedraagt doorgaans 1/3 en minimum 1/4 van
de laagdikte. Het zagen gebeurt zo snel mogelijk, meestal tussen 5 en
24 uren na de betonverwerking. Het spreekt vanzelf dat het beton een
voldoende stijfheid moet hebben bereikt, om te voorkomen dat de
voegranden worden beschadigd.

Bij hoge temperaturen of voor bepaalde toepassingen zoals fietspaden
kan specifiek materieel worden gebruikt, waarmee binnen 3 uren na de
betonverwerking kan worden gezaagd. Met licht gereedschap wordt
dan een voeg van ongeveer 2,5 cm diep gezaagd. Elke aanzet die geen
scheur heeft opgeleverd, moet binnen 24 uren worden verdiept tot op
1/3 van de laagdikte. Deze «ondiepe» zaagtechniek mag enkel worden
toegepast op vrije betonstroken die zich op een spanningsvrije
ondergrond bevinden.

b) Scheuraanzet met voegstrip

Deze techniek waarbij scheuraanzetten voor krimpvoegen door middel
van voegstrippen in het verse beton worden aangebracht, wordt in
België vrijwel niet meer toegepast, behalve voor werken van beperkte
lengte (minder dan 25 m) of, als de omvang van het verkeer en de
vlakheidscriteria het toelaten, voor landelijke of gemeentewegen.

Voor het aanbrengen van een dergelijke voeg wordt een trilmes
(hoogstens 6 mm dikte) in het beton gedreven tot een diepte gelijk
aan 1/3 van de laagdikte. De voeg kan zowel met flexibele als met
stijve voegstrippen worden gerealiseerd.

Als een flexibele voegstrip wordt gebruikt, wordt op het verse beton
een dunne plasticstrip gelegd, waarvan de breedte 2 cm groter is dan
tweemaal de diepte van de scheuraanzet. Het trilmes wordt op het
midden van de strip gezet, waarna de strip door het trilmes in het
beton wordt gedreven. Het trilmes blijft trillen wanneer het
weggetrokken wordt.

Als een stijve voegstrip wordt gebruikt, wordt eerst met het trilmes een
gleuf gemaakt en vervolgens wordt de strip in de gleuf gebracht. Het
mes wordt weggetrokken als het trillen is opgehouden. De bovenkant
van de strip moet gelijklopen met het betonoppervlak. Een strip die 
1 tot 2 mm onder het betonoppervlak komt, is nog toegestaan.
Bij het indrijven van het trilmes ontstaan oneffenheden in het beton-
oppervlak. Daarom moet nadien de vlakheid van het oppervlak

4. 40 Bron: OCCN

4. 41 Bron: OCCN



67

worden hersteld. Dit gebeurt met een «stampbalk». Deze techniek
heeft tevens tot doel de randen van de gleuf tegen de stijve voegstrip
aan te drukken of, als plasticfolie is gebruikt, ze dicht te maken.

Manueel uitgevoerde correcties kunnen later afbrokkeling van voeg-
randen veroorzaken en moeten daarom zoveel worden beperkt.

4.5.1.2 Veiligheidsvoegen

Zogenoemde veiligheidsvoegen zijn krimpvoegen waarbij de scheur-
aanzetten al in het verse beton worden aangebracht (bijvoorbeeld met
een strip – zie § 4.5.1.1b). Deze voegen worden alleen in de volgende
gevallen toegepast:

- als de weersomstandigheden laten vermoeden dat het beton snel
zal krimpen (bijvoorbeeld bij grote verschillen tussen 
dag- en nachttemperaturen of plotse afkoelingsverschijnselen
door hevige regenval of koude wind). Deze ongunstige omstan-
digheden doen zich vooral in de lente en de herfst voor. Na een
vast aantal voegen (3 tot 5, naar gelang van de grootte van de
temperatuurverschillen) moet dan telkens een veiligheidsvoeg
worden aangebracht;

- bij het uitvoeren van een tweede, naastliggende betonstrook. In
dit geval moet een veiligheidsvoeg worden gemaakt ter hoogte
van de naastliggende actieve dwarsvoegen en van de veiligheids-
voegen in de eerste strook.

4.5.1.3 Uitzetvoegen

Uitzetvoegen worden slechts uitzonderlijk toegepast. In die zeldzame
gevallen moeten ze hun rol vervullen, zonder achteraf moeilijkheden te
veroorzaken. Uitzetvoegen zijn nodig nabij kunstwerken, op weg-
kruisingen, en vóór en na bochten, om te voorkomen dat overmatige
druk schade (opstuiking, openschuiven, afbrokkeling, enz.) zou
veroorzaken.

De aanbrenging van uitzetvoegen met een glijbekistingsmachine moet
zeer zorgvuldig gebeuren:

- voegplanken worden haaks op het wegoppervlak en de wegas
geplaatst. Zij worden stevig verankerd door middel van metalen
pennen die in de fundering worden gedreven; zo kunnen zij zich
tijdens de betonverwerking niet verplaatsen en behouden ze hun
haakse stand. Indien nodig kunnen onder aan de planken hoek-
ijzers worden bevestigd om een stabieler grondvlak te bekomen;

- de voegplank is even lang als de betonplaat breed is, zodat er
langs de randen geen «betonbruggen» overblijven die tot
afsplintering kunnen leiden;

- de voegplank is iets minder hoog dan de dikte van de beton-
verharding (2 tot 3 cm), om de betonverwerking niet te hinderen.
Na het voorbijkomen van de glijbekistingsmachine wordt het
beton boven de voegplank verwijderd over een breedte die ten
minste gelijk is aan de dikte van de plank, zodat in het bovendeel
van de voeg geen «betonbrug» wordt gevormd. Dit kan manueel
gebeuren in het verse beton, of – beter nog – door te zagen, 24 tot
48 uren na het betonstorten;

- uitzetvoegen hebben altijd deuvels, zelfs bij wegen met minder
druk verkeer. De deuvels hebben aan de betonneerzijde een dop
die gevuld is met samendrukbaar materiaal, om de bewegingen
van het beton op te vangen.
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4.5.1.4 Dwarse constructievoegen (dag- of stortvoegen)

Constructievoegen (ook wel dag- of stortvoegen genoemd) worden
aangebracht op het einde van een dagproductie of als de betonver-
werking meer dan 2 uren wordt onderbroken. Zulke voegen worden
met de grootste zorg uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kan grote
schade optreden. In het ergste geval kan het beton bij zeer warm weer
ter hoogte van de voeg opstuiken. In het bijzonder moet het beton
zorgvuldig met een aparte trilnaald worden verdicht, zowel op het
einde van de dag als bij het hernemen van het betonstorten. De
voegwanden zijn vlak, verticaal en staan haaks op de as van de
verharding. Ze zijn steeds gedeuveld.

Als de werkzaamheden worden hervat, wordt eerst nagegaan of er
geen betonresten of ander vuil van de vorige fase in het baanbed, op
de fundering en onder de wapeningsstaven zijn achtergebleven.
Vervolgens wordt het verse beton tegen het reeds verharde beton
aangestort. De betonspecie wordt langs weerszijden van de voeg met
een aparte trilnaald nagetrild.

a) Dwarse constructievoegen in een ongewapende betonplaat-
verharding

Waar mogelijk wordt de constructievoeg steeds aangebracht op de
plaats waar normaal een voeg moet komen, dus door rekening te
houden met de voorgeschreven plaatlengte. Op die manier komt de
voeg overeen met een voeg van een eventuele naastgelegen strook.
Valt de constructievoeg toevallig op een plaats waar een uitzetvoeg
moet komen, dan wordt zij als een uitzetvoeg uitgevoerd: met een
voegplank en deuvels voorzien van een dop.

De bekisting voor de constructievoeg wordt op voorhand
aangebracht. Zij bestaat uit een metalen bekisting of een stevig
houten systeem. Zij moet goed in de fundering verankerd zijn, en de
deuvels goed doorlaten en vastzetten.

De bekisting kan bijvoorbeeld bestaan uit twee boven elkaar liggende
houten balken, voorzien van halfcilindervormige uithollingen op de
plaatsen waar de deuvels moeten komen. De balken zijn ten minste 
8 cm breed. Om de deuvels goed op hun plaats te houden, is een derde
balk nodig met ronde gaten waarin de uiteinden van de deuvels
rusten. De twee balken worden door een dwarsverband verbonden,
om de onvervormbaarheid te bevorderen. Het vlak dat met het beton
in aanraking komt, wordt met ontkistingsolie ingestreken. Om te voor-
komen dat de bovenste balk door de machines beschadigd wordt, kan
het bovenste gedeelte van deze balk met een stalen hoekprofiel
worden versterkt.

Als de werkzaamheden worden hervat, worden de balken verwijderd
en het verse beton rechtstreeks tegen het ontkiste vlak gestort (in het
uitzonderlijke geval van een uitzetvoeg wordt eerst een voegplank
tegen het ontkiste vlak gezet).

Als het om een langdurige werkonderbreking gaat, worden de
stutbalken op hun plaats gelaten. De dag na de betonverwerking wordt
de balk tegen het beton lichtjes losgemaakt. Andere maatregelen
kunnen nodig blijken om het beton en de deuvels te beschermen,
zoals het verhinderen van de toegang voor alle voertuigen of het
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maken van een degelijke oprit. Vooraleer verder te betonneren, wordt
alle afval grondig verwijderd en wordt het baanbed zuiver gemaakt.

De constructievoeg wordt afgewerkt door frezen en afdichten van een
voegsponning, voor zover deze behandeling voor de krimpvoegen
wordt voorzien.

b) Dwarse constructievoegen in een doorgaand gewapende
betonverharding

Voor constructievoegen bij doorgaand gewapende betonverhardingen
wordt een metalen profiel gebruikt, dat op de wapening wordt
bevestigd. Het heeft een groef, waarin de verticale platen worden
geschoven, die het beton onderaan moeten tegenhouden [foto 4.42].

Om een continu profiel te verkrijgen en latere schade in het beton te
voorkomen, wordt de betonspecie langs de voeg met een aparte
trilnaald verdicht. Alle betonresten en afval worden onmiddellijk na het
betonneren verwijderd en het baanbed wordt grondig gereinigd 
[foto 4.43].

4.5.2 Langsvoegen

Langsvoegen lopen evenwijdig met de as van de weg en zijn enkel nodig
als de verharding breder is dan 4,5 m. Zij moeten voorkomen dat door
bodembewegingen (dynamische belasting) en door temperatuur-
gradiënten wilde scheuren in het beton ontstaan. Ze bevinden zich ten
minste 10 tot 20 cm van de buitenzijde van de markering van de zwaarst
belaste (rechter)rijstrook, om te vermijden dat vrachtwagens te dicht bij de
langsvoegen rijden en zo schade aan de randen veroorzaken.

Er zijn twee soorten van langsvoegen: langse constructievoegen en
langse buigingsvoegen. Als twee aangrenzende betonstroken na elkaar
worden aangebracht, wordt een langse constructievoeg aangebracht.
Als verscheidene betonstroken gelijktijdig over de volle breedte
worden aangebracht, wordt een langse buigingsvoeg toegepast.

4.5.2.1 Langse constructievoegen

Als twee naast elkaar liggende betonstroken afzonderlijk worden
gestort, ontstaat een langse constructievoeg. Bij wegen met weinig
verkeer wordt de rand van de betonstrook vlak uitgevoerd. In de
andere gevallen worden voor een betere lastoverdracht in de langs-
voeg ankerstaven gebruikt of profileringen gerealiseerd. Dit laatste
gebeurt door op de binnenkant van de (vaste of glij)bekisting een
aangepast profiel aan te brengen. Dit profiel heeft bij voorkeur een
sinusoïdale vorm, maar het kan ook halfcirkelvormig [foto 4.44] zijn.

Eventuele onregelmatigheden in de rand van de eerste betonstrook
(beschadigingen, onvoldoende vlakheid of rechtlijnigheid) worden
vooraf weggewerkt of hersteld, om te vermijden dat deze fouten in de
tweede betonstrook worden «gekopieerd».

Om te voorkomen dat de voeg opengaat, vooral bij bochten of bij
verhardingen met een dakprofiel, worden ankerstaven voorzien. In
verhardingen van gedeuvelde betonplaten liggen deze ankerstaven
ten minste 75 cm van de dwarsvoegen verwijderd. In doorgaand
gewapend beton liggen zij onder de wapening.
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Ankerstaven kunnen op één van de volgende manieren in de langs-
voegen worden aangebracht:

- horizontaal of verticaal in het verse beton indrijven; dat gebeurt met
een inrichting die aan de glijbekistingsmachine is aangepast 
(zie § 4.3.2.3f ). De werkwijze wordt verder beschreven;

- op metalen draagstoelen leggen; hier moeten dezelfde
voorzorgen worden genomen als voor de aanbrenging van
deuvels (zie § 4.2.6);

- verankeren in gaten, die in het verharde beton werden
geboord [foto 4.45].

a) Glijbekisting

Als met een glijbekisting wordt gewerkt, moet erop worden
toegezien dat het beton aan de rand niet uitzakt. Dit kan door:

- een aangepaste betonsamenstelling te kiezen;
- ervoor te zorgen dat de glijbekisting voldoende zijdelingse

druk op de betonranden uitoefent;
- bij een geprofileerde, zogenoemde hol- en dolverbinding, de

«dol» uitvoeren of het «hol» versterken met een verloren
bekisting van gegalvaniseerd bladstaal, dat naar vorm is
geplooid. Om te voorkomen dat dit bladstaal in scherpe
bochten loskomt, worden piketten in de fundering gedreven.

Ankerstaven kunnen op één van de volgende manieren worden
aangebracht:

- ze worden in het midden haaks geplooid en tijdens het beton-
storten (en dus niet na het voorbijkomen van de machine)
door uitsparingen in de glijbekisting in de betonspecie
geduwd [foto 4.46]. Vóór de aanbrenging van de naastliggende
strook worden ze met hulpgereedschap (stalen buis)
rechtgetrokken [foto 4.47];

- door een gleufuitsparing in de glijbekisting worden volledige
ankerstaven recht en over de helft van hun lengte mechanisch
in het beton gedreven;

- bij ankerstaven uit twee helften wordt de eerste helft van de
staaf [foto 4.48], voorzien van een met vet gevulde schroefmof,
door de glijbekisting mechanisch in het beton gedreven. De
andere helft wordt vóór de aanbrenging van de naastliggende
strook in de eerste helft geschroefd;

- ten slotte kunnen ankerstaven met een speciale verankerings-
mortel worden aangebracht in gaten die in het verharde beton
van de eerste strook werden geboord.

Ankerstaven mogen in geen geval na de glijbekistingsmachine in
het verse beton worden gedreven.

b) Vaste bekisting

Als met vaste bekistingen wordt gewerkt, moeten voor de «hol en
dol»-verbinding enkele bijzondere voorzorgen worden genomen:

- de randen worden met een trilnaald verdicht, om rond de
verbinding compact beton te verkrijgen;

- de eerste strook mag niet te vroeg worden ontkist, om de voeg
niet te beschadigen.

De bekisting en het eventuele profiel hebben gaten waar de anker-
staven doorheen worden gestoken vooraleer het beton wordt
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gestort. Om het ontkisten niet te bemoeilijken, moeten deze gaten
voldoende groot zijn (2 mm groter dan de staafdiameter) en de
staven haaks op de rand worden aangebracht.

4.5.2.2 Langse buigingsvoegen [foto 4.49]

Langse buigingsvoegen worden aangebracht door in het verharde
beton, ten laatste 48 uren na de betonverwerking, over een diepte van
minstens 1/3 van de laagdikte een scheuraanzet te zagen (zie § 4.7).

Eventuele ankerstaven kunnen vooraf op metalen steunen worden
aangebracht. Ze moeten goed in de fundering worden verankerd,
zodat zij tijdens het betonstorten (vooral met glijbekisting) niet
verschuiven. De ankerstaven kunnen ook tijdens het betonstorten in
het verse beton worden gedreven, met behulp van een automatische
inrichting aan de voorzijde van de machine.

In verhardingen van gedeuvelde betonplaten liggen de ankerstaven
ten minste 75 cm van de dwarsvoegen verwijderd.

4.6 Bescherming van vers beton

4.6.1 Bescherming tegen uitdroging

4.6.1.1 Inleiding

Zowel bij de keuze van de materialen als tijdens de uitvoering moet de
nodige aandacht en zorg aan de bescherming van het verse beton
worden besteed. De kwaliteit van verhard beton, en in het bijzonder de
duurzaamheid van het oppervlak, hangt immers rechtstreeks af van de
bescherming tegen uitdroging. Als het verse beton water verliest, is er
gevaar voor sterkteverlies en krimp. Een slechte bescherming kan
bijgevolg tot talrijke gebreken zoals scheurvorming, afschilfering,
geringe vorstbestendigheid, gevoeligheid voor dooizouten, enz. leiden,
die de kwaliteit van de verharding aantasten.

Door hun grote vrije oppervlakte zijn wegverhardingen sterk aan
uitdroging blootgesteld. Zo zal bijvoorbeeld bij een omgevings-
temperatuur van 20 °C, een relatieve luchtvochtigheid van 60 %, een
temperatuur van het beton van 25 °C en een windsnelheid van 
25 km/h via het oppervlak 1 l water per uur en per m2 verdampen. De
oppervlaktelaag van het beton, enkele centimeters dik, bevat slechts
ongeveer 4 l water per m2.

De bescherming tegen uitdroging moet steeds onmiddellijk na de
oppervlakafwerking worden uitgevoerd, ongeacht de weers-
omstandigheden.

We onderscheiden twee beschermingsmiddelen:
- nabehandelingsproducten (op solventbasis of watergedragen

producten);
- plasticfolies (al dan niet met textuurvulling).

In het geval van een uitgewassen verharding (zie § 4.3.3) kan de
bindingsvertrager tevens de eigenschap bezitten het beton tegen
uitdroging te beschermen. Als dat niet het geval is, moet het beton
onmiddellijk na de aanbrenging van de bindingsvertrager met een
plasticfolie worden afgedekt. Nadat het bovenste laagje cementmortel
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is verwijderd, wordt het betonoppervlak een tweede keer tegen
uitdroging beschermd door verstuiving van een nabehandelings-
product of door afdekking met een plasticfolie.

4.6.1.2 Nabehandelingsproducten (curing compounds)

Zoals al vermeld in hoofdstuk 1, moet een nabehandelingsproduct of
«curing compound» een doeltreffendheidscoëfficiënt van ten minste
75 % hebben. Naast de keuze van een doeltreffend product, met
eigenschappen volgens de geldende voorschriften, moet bij het
gebruik ervan op de volgende punten worden gelet.

a) Opslag

De vaten worden liggend en met de stop naar beneden op een vorst-
vrije plaats opgeslagen. Als ze in een overdekte opslagplaats worden
geopend, moet deze ruimte degelijk worden verlucht. Sommige
producten bevatten schadelijke en ontvlambare oplosmiddelen: de
veiligheidsvoorschriften terzake moeten dus worden nageleefd en er
mag onder meer niet worden gerookt. Als de producten in containers
van 1 m3 (zogenoemde «cubitainers») worden geleverd, moeten ze met
de roerstok worden gemengd en in een gesloten kringloop worden
gepompt tot een homogene vloeistof wordt bekomen.

b) Homogeniseren

Nabehandelingsproducten bestaan uit een oplosmiddel, een hars en
een pigment, en moeten dus worden gehomogeniseerd. Daarom
moeten de vaten vóór elke vulling van de verstuivers heen en weer
worden gerold. Een homogeen product is te herkennen aan zijn
gelijkmatige kleur en viscositeit.

c) Verwerking

Het nabehandelingsproduct moet ook tijdens het verstuiven zelf homo-
geen blijven. Op grote bouwplaatsen moeten de verstuivingsmachines
een inrichting hebben die het product bij pompstilstand kan mengen.
Op kleine bouwplaatsen wordt de handverstuiver regelmatig geschud.

De hoeveelheid verstoven product moet worden gecontroleerd: zij is
ten minste gelijk aan de hoeveelheid die door de leverancier wordt
meegedeeld en/of in het bestek is voorgeschreven. Een slecht product
zal echter nooit een goede bescherming opleveren, zelfs wanneer de
dosis wordt verdubbeld. Een degelijk product is slechts doeltreffend als
het in de aanbevolen hoeveelheid wordt verwerkt. De verstoven
hoeveelheid kan worden gecontroleerd door proefstukken te wegen
of, in het geval van grote machines, de debietmeter af te lezen. Door
het aantal verwerkte vaten per behandelde oppervlakte of het aantal
m2 dat met één vat is behandeld te tellen, krijgen we een idee van de
verbruikte hoeveelheid.

Even belangrijk is een gelijkmatige besproeiing, om een uniforme kleur
van het oppervlak te bekomen. Deze gelijkmatigheid hangt af van de
keuze en de opstelling van de sproeiers. De sproeiers moeten zo laag
boven het wegoppervlak worden gehouden als de kenmerken van de
sproei-inrichting (verstuivingshoek en -druk) toelaten. Een goed wind-
scherm over de sproeibuis en de sproeiers is bovendien onontbeerlijk.
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Bij manuele verstuiving moeten de arbeiders worden gewaarschuwd
voor het vergiftigingsgevaar bij inademing van het product. Zij moeten
«met de wind in de rug» werken. De sproeier moet zo dicht mogelijk
tegen het oppervlak worden gehouden, om te voorkomen dat een
grote hoeveelheid naast het betonoppervlak terechtkomt en zo
verloren gaat.

Als het beton met glijbekistingsmachines is aangebracht, moeten ook
de zijvlakken terdege worden beschermd. Bij langdurige onderbrekingen
en op het einde van de dag worden de verstuivers en opslagtanks leeg-
gemaakt, en de leidingen en sproeiers met een geschikt oplosmiddel
schoongemaakt.

4.6.1.3 Plasticfolie

Plasticfolies mogen slechts worden gebruikt als er geen gevaar is dat
de oppervlaktextuur bij het aanbrengen van de folie zal worden
beschadigd. Folies kunnen dus worden gebruikt op een uitgewassen
betonwegdek (zie § 4.4.3), maar worden op een gegroefd of geborsteld
oppervlak best vermeden, tenzij vóór het aanbrengen van de folie een
neutraal viskeus vulproduct in de textuurholten wordt gesproeid. Dit
product zorgt bovendien dat de folie lichtjes aan het betonoppervlak
kleeft.

De folie is ten minste 1 m breder dan de verharding [foto 4.50]. Zo kan
ze aan de zijkanten (en dus niet op het beton) worden belast om weg-
waaien door de wind te vermijden.

Om plooien te voorkomen, moet de eventuele verdeler de folie tijdens
het afrollen gespannen houden. Als de folie over een grote breedte
wordt aangebracht, moet de afrolas stijf zijn. De folierol kan eventueel
in het midden ondersteund worden met rollen, waarvan één kan
worden aangedreven of afgeremd om het afrollen te vergemakkelijken
of de folie strakker aan te spannen.

4.6.2 Bescherming tegen regen [foto 4.51]

Als algemene regel geldt dat beton bij normale temperaturen binnen
het uur na de aanbrenging tegen regen moet worden beschermd. Deze
bescherming is nodig als het regenwater dreigt het oppervlak uit te
spoelen, de oppervlaktextuur te beschadigen, de W/C-factor aan het
oppervlak te verstoren of de randen van het betondek te beschadigen.
Voor deze bescherming kunnen plasticfolies (zie § 4.6.1.3) worden
gebruikt.

De bescherming tegen regen ontslaat de aannemer niet van de
verplichting om het beton ook tegen uitdroging te beschermen. Een
plasticfolie beschermt de betonverharding zowel tegen uitdroging 
(zie § 4.6.1.3) als tegen regen en lichte nachtvorst (tot - 4 °C).

4.6.3 Bescherming tegen opwarming door de zon

In gewone omstandigheden volstaan wit of metalliek gepigmenteerde
nabehandelingsproducten om beton tegen opwarming door de zon te
beschermen. Door hun kleur of glans weerkaatsen deze producten het
zonlicht en wordt de opwarming van het beton beperkt. Bij zonnig en
zeer warm weer (> 25 °C) is het aangewezen tentconstructies [foto 4.52]
of witte folie aan te brengen. Beton dat ten minste 1 uur verwerkt is,
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kan bovendien permanent met water worden besproeid, zodat een
vochtig oppervlak behouden blijft (zie ook § 4.3.3.2). Bij zeer warm
weer en in felle zon is het zelfs aangewezen het betonstorten te
onderbreken, vooral wanneer de vervoertijd van het beton meer dan
een half uur bedraagt.

4.6.4 Bescherming tegen vorst

Bij koud weer moet het oppervlak van de verharding op een doeltref-
fende manier tegen vorst worden beschermd, zodat de temperatuur
tot 72 uren na de verwerking van het beton niet onder + 1 °C daalt.
Toevoeging van verhardingsversnellers en/of calciumchloride 
(zie § 4.3.3.1) kan soms onvoldoende zijn. In dat geval moet worden
gezorgd voor een bijkomende bescherming [foto 4.53] in de vorm van
een isolerende afdekking, zodat het beton tijdens de verharding
minder warmte verliest. Deze afdekking kan worden uitgevoerd in
platen van polystyreenschuim, niet-geweven geotextiel of een ander
isolerend materiaal, telkens voorzien van ballast. Zoals eerder vermeld
in § 4.6.2, beschermt een plasticfolie de betonverharding niet alleen
tegen uitdroging en regen, maar ook tegen lichte nachtvorst. Bij
doorgaand gewapend beton mag geen calciumchloride worden
toegevoegd.

4.6.5 Bescherming tegen externe invloeden

Op elke bouwplaats, maar in het bijzonder in stedelijke gebieden,
worden de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat het
vers gestorte en nog onvoldoende verharde beton door voetgangers
en dieren wordt belopen, of door fietsers en voertuigen wordt bereden
en zo beschadigd wordt. Daartoe wordt de bouwplaats terdege (met
paaltjes, gekleurde linten, enz.) afgebakend. De aanwonenden worden
verwittigd en er worden loopbruggen met handleuningen geplaatst.
Waarschuwingsborden kunnen de weggebruikers op het pas gestorte
beton wijzen. Beton lijkt inderdaad op het eerste gezicht snel voldoende
verhard. Waar het betonstorten op het einde van de werkdag is
stopgezet, worden zware obstakels geplaatst.

4.7 Zagen van voegen in verhard beton

4.7.1 Voor- en nadelen

De verzwakking van de betondoorsnede als gecontroleerde scheur-
aanzet ter plaatse van een dwarse krimpvoeg (zie § 4.5.1.1a) of een
langse buigingsvoeg (zie § 4.5.2.2) wordt verwezenlijkt door inzagen.
De diepte van de scheuraanzet bedraagt ten minste 1/3 van de
werkelijke verhardingsdikte (in de praktijk betekent dit een zaagdiepte
van 7 cm voor een nominale betondikte van 20 cm en 8 cm voor een
nominale betondikte van 23 cm).
De techniek van het zagen van voegen in beton biedt verscheidene
voordelen ten opzichte van het afzonderlijk storten van het beton aan
beide kanten van de voeg:

- ter hoogte van de voeg is het beton sterker omdat het beton
doorgesneden en bijgevolg niet verzwakt is door mortel-
concentraties;

- het beton kan ongehinderd worden gestort, zodat de gelijk-
matigheid van het beton en de vlakheid bij de voegranden niet
wordt verstoord;
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- het rendement van de verwerking verhoogt en wordt enkel nog
door de aanvoer en de verwerking bepaald;

- de zaagsneden staan altijd loodrecht op het oppervlak.

Met de inherente kritische nadelen moet echter terdege rekening
worden gehouden:

- op het juiste tijdstip zagen (dag en nacht) vergt een minimum aan
ervaring in de betontechnologie en in de zaagtechniek in het
bijzonder; zeker bij wisselende weersomstandigheden zijn
aandacht en vakmanschap onontbeerlijk;

- in vele gevallen zal buiten de normale werkuren moeten worden
gezaagd.

Voor fietspaden en randstroken tot 16 cm dikte kan tevens met een
lichte zaagmachine [foto 4.54] («soff cut» of een variante) binnen 2 tot 3
uren na het betonstorten een ondiepe scheuraanzet op slechts 1/5 van
de betondikte aangebracht worden. Deze techniek vereist echter een
zeer homogene en spanningsvrije draagbodem van de onderliggende
fundering.

4.7.2 Keuze van het gereedschap [foto 4.55]

Zagen in verhard beton vereist voor elke weersomstandigheid
aangepaste machines en zaaggereedschap.

Diamantschijven bestaan uit een van segmenten voorziene metalen
schijf, waarop een gesinterd mengsel van industriediamant en metaal-
poeders is aangebracht. De diameter van de schijf wordt gekozen naar
gelang van de gewenste zaagdiepte; de breedte ligt meestal tussen 2,6
en 3,4 mm.

Diamantschijven [foto 4.56] vergen een goede waterkoeling om de ont-
wikkelde warmte en het slijpstofmateriaal af te voeren. Men kan ook
droogzagen met diamantschijven, maar gezien de hogere slijtage
wordt dit eerder voor kleine hoeveelheden en beperkte zaagdieptes
(maximum 5 cm) toegepast.

Met korunddoorslijpschijven kan een beperkt aantal voegen zonder
waterkoeling worden gezaagd. De grote wrijving over de volle zaag-
gleuf vergt echter een groot aandrijfvermogen en verhoogt het gevaar
voor afbrokkeling van de voegranden.

De kostprijs van het zagen en de optimale keuze van het zaagblad
worden in de eerste plaats bepaald door de ouderdom van het beton-
mengsel, en de aard en de hardheid van de in het beton verwerkte
granulaten. De keuze van een geschikt zaagblad wordt beïnvloed door:

- de aard en korrelgrootte van de granulaten: zeer harde materialen,
zoals gebroken grind of silex, kunnen enkel met diamantschijven
worden gezaagd; sterk schurende granulaten zullen overmatige
slijtage van het zaagblad teweegbrengen en vereisen bijgevolg
een hardere segmentbinding;

- de ouderdom van het beton: de mortel van het geleidelijk
verhardende beton biedt uiteraard steeds meer weerstand tegen
de zaagbewerking. De granulaten blijven echter bepalend;

- het zand: ook het schuureffect van het zand in de mortelfractie
beïnvloedt de zaagkeuze;

- de zaagdiepte: diepe sneden van meer dan 5 cm kunnen enkel
met diamantschijven worden gemaakt;
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- de zaagbreedte: met diamantschijven kunnen reeds sneden
vanaf 3 mm worden gemaakt. Voor grotere breedtes kunnen
verscheidene schijven naast elkaar geplaatst worden. In dit geval
is een aangepaste koeling vereist.

4.7.3 Zaagtijdstip

4.7.3.1 Algemeen

Doorgaans moeten dwarsvoegen zo spoedig mogelijk (tussen 5 en 
24 uren na het storten) worden gezaagd. Bij extreme temperatuur-
omstandigheden kan specifiek zaagmaterieel worden gebruikt,
waarmee de voegen binnen een tijdspanne van drie uren na de
verwerking kunnen worden gezaagd (zie ook § 4.5.1.1a).

Dwarsvoegen mogen niet te vlug worden gezaagd, om te vermijden
dat – gezien de beperkte verhardingstijd – kleine granulaten uit de
voegranden worden gerukt. Ze mogen vooral ook niet te laat worden
gezaagd, want dan bestaat het risico voor vorming van wilde scheuren
door de ontlasting van de door de uitharding opgebouwde inwendige
spanningen in het beton.

Voortijdig gezaagde voegen worden gemakkelijk opgemerkt, omdat
de zaagsnede meestal niet voldoet. Te laat gezaagde voegen veroor-
zaken echter onomkeerbare schade. Het juiste tijdstip hangt af van het
evenwichtsverloop tussen de door hygrometrische en thermische
krimp opgewekte trekspanningen en de sterkteontwikkeling van het
beton. De tijd tussen kunnen en moeten krimpzagen kan variëren
tussen 2 tot 3 uren en slechts enkele minuten in de meest kritische
gevallen. Tijdig zagen vergt bijgevolg veel ervaring en vakkennis.

4.7.3.2 Temperatuur van het beton

Eén van de belangrijkste factoren die de scheurvorming beheersen, is
het temperatuursverloop in het beton. Een zo constant mogelijke
temperatuur van het beton is dus zeer belangrijk om scheurvorming
te beperken. De hydratatiereactie en eventueel ook de zon warmen
het beton op. Nachtelijke afkoeling of een plotselinge regenbui
kunnen nadien thermische krimp veroorzaken en, samen met de
hygrometrische krimp, in het verhardende beton trekspanningen
opwekken die tot onvermijdelijke scheurvorming kunnen leiden.
Scheurvorming en het daarmee samenhangende geschikte zaag-
tijdstip zijn bijgevolg afhankelijk van een reeks factoren die een
cumulatieve werking kunnen hebben:

- opwarming door de zon, lage luchtvochtigheid en wind of tocht
zijn factoren die de krimp versterken;

- aanbrenging bij koud weer geeft doorgaans minder problemen
bij het zagen, omdat de temperatuurverschillen in het beton
kleiner zijn en het beton langer in plastische toestand verkeert
(het krimpverloop gebeurt langzamer);

- aanbrenging bij zeer warm weer is delicater, omdat een
aanvankelijk snel en hoog oplopende betontemperatuur gevolgd
kan worden door een even snelle als verraderlijke temperatuur-
daling. Overgangsperioden zoals mei en september, met grote
verschillen in luchttemperatuur tussen dag en nacht, zijn in dit
opzicht eveneens gevaarlijk;

- beton dat in de voormiddag is aangebracht, is gevoeliger voor
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scheurvorming omdat het een grotere temperatuurstijging
doormaakt dan beton dat in de namiddag is aangebracht.

4.7.3.3 Aanvullende aandachtspunten

Hoewel niet alle omstandigheden even «gevaarlijk» zijn, gelden bij het
zagen de volgende aandachtspunten:

- als door weersomstandigheden snel moet worden gezaagd in
beton met harde granulaten, verhoogt het gevaar voor afbrok-
keling van de voegranden. Twee eventueel gecombineerde
oplossingen kunnen dit euvel voorkomen:

- een wit nabehandelingsproduct beschermt tegen zonnestra-
len (zie ook § 4.6.3) en polyethyleenfolie of polystyreenmat-
ten isoleren tegen nachtelijke afkoeling (zie ook § 4.6.4);

- om de 3 of maximum 4 voegen kunnen veiligheidsvoegen
worden gezaagd (zie § 4.5.1.2). Als het bestek het toelaat,
kunnen ze ook in het verse beton worden aangebracht, bij
voorkeur overdag of tegen de avond, als het beton nog aan
geen al te grote trekspanningen onderworpen is. Als ze 's
nachts worden gezaagd, bestaat immers het gevaar dat van-
uit de zaagsneden scheuren vertrekken. De tussenliggende
voegen kunnen dan iets later (maar in ieder geval zo vroeg
mogelijk) worden gezaagd. In dit geval kan dit zonder gevaar
overdag gebeuren;

- als de voegranden tijdens het zagen lichtjes afbrokkelen, weet de
uitvoerder dat dit het juiste moment voor het zaagwerk is. Er moet
wel worden op toegezien dat de wielen van de zaagmachine geen
sporen op het betonoppervlak achterlaten;

- een haarscherpe voegrand wijst vaak erop dat het beton al teveel
uitgehard en bijgevolg gevoelig is voor scheuren die vanuit de
zaagsnede vertrekken;

- langse buigingsvoegen (zie § 4.5.2.2), die in de regel enkel de rol
van scharnier spelen, kunnen later worden gezaagd. Omwille van
het gevaar voor vorming van langsscheuren in de lente en de
zomer worden deze voegen toch best zo vroeg mogelijk – binnen
48 uren na het betonstorten – gezaagd.

4.8 Voegenpatroon in bijzondere gevallen

Bij het uittekenen van het voegenpatroon voor de aansluiting van
twee of meer wegen, of rond obstakels, moeten scherpe hoeken
(hoek van betonplaat kleiner dan 90°) of uitsparingen met een hoek
in de betonverharding (hoek van betonplaat groter dan 180°)
vermeden worden (zie voorbeelden blz. 78). Bovendien is het
aangewezen de verharding in (bijna) vierkante platen met een
verhouding lengte/breedte tussen 1 en 1,5 op te delen.

Obstakels in het midden van een betonplaat moeten worden
vermeden want zij verzwakken de plaat en verhogen het gevaar voor
scheuren op onvoldoende brede plaatsen. Daarom wordt ter hoogte
van een obstakel best een voeg aangebracht. De hierna volgende
voorbeelden maken dit duidelijk. Rond vaste obstakels moet steeds
een uitzetvoeg gezaagd worden, om spanningen in de betonverhar-
ding rond het obstakel te vermijden.

Hoofdstuk 4
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5.1 Inleiding

In ons klimaat is het raadzaam om voegsponningen met een plastische
en/of elastische, goed klevende voegvullingsmassa af te dichten.

Een goede afdichting van de voegen verhindert inderdaad dat:
- vaste stoffen de openstaande voegruimte innemen, zodat bij

uitzetting van het beton (of bij scharnierfunctie van de langs-
voegen) de voegranden stukspringen. Chronische vervuiling kan
bovendien gevaarlijke horizontale of verticale uitstulpingen
veroorzaken (in bochtige trajecten of ter hoogte van zwakke
constructievoegen);

- het geïnfiltreerde water zich ophoopt, waardoor de fundering uit-
spoelt en/of erodeert (het zogenoemde «pompen»). Water-
infiltratie kan bovendien bij koud weer en bij gebruik van
dooizouten de corrosie van deuvels en ankerstaven versnellen.

Voor een duurzame en doeltreffende voegvulling moet uiteraard het
juiste product worden gekozen en het moet volgens de regels van de
kunst worden aangebracht. Maar even noodzakelijk is een correcte
dimensionering van de voegen, waarbij terdege rekening wordt
gehouden met de kenmerken van het voegvullingsproduct en de
voorspelbare horizontale voegbewegingen.

Daarom moeten de volgende aspecten vooraf nauwkeurig worden
bestudeerd:

- voorspelbare voegbewegingen;
- keuze van het voegvullingsproduct;
- afmetingen van de voegsponningen;
- aanbrengingswijze van het voegvullingsproduct.

5.2 Voegvullingsproducten

We onderscheiden drie grote categorieën:
1. warm verwerkte voegvullingsproducten: zij bestaan hoofdzakelijk

uit bitumen waaraan polymeren en diverse hulpstoffen zijn toege-
voegd; zij worden het meest toegepast;

2. koud gegoten of verspoten voegvullingsproducten, eventueel
gemengd met componenten. Meestal betreft het mastiek op basis
van polyurethaan, polysulfide of siliconen. Deze recent ontwikkelde
producten zijn weliswaar duurder, maar zijn dankzij hun betere tech-
nische kenmerken (hechting en elasticiteit) zuiniger in het gebruik. Ze
hebben bovendien een twee- tot driemaal langere levensduur.

3. voorgevormde profielen van kunstrubber.

De belangrijkste parameter die voor deze indeling wordt gehanteerd, is
de plastische en/of elastische vervorming die in de gebruiksomstan-
digheden van de weg over een aanvaardbare levensduur (bijvoorbeeld
vijf, tien of twintig jaar) kan worden herhaald, zonder dat het product
breekt of van de voegwanden loskomt.
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Vandaag gelden de volgende toegestane vervormingen (in normale
gebruiksomstandigheden en uitgedrukt in % ten opzichte van de
nominale openingsbreedte van de sponning bij uitgehard beton in
een omgevingstemperatuur tussen 15 en 20 °C):

- rek of samendrukking van warm verwerkte producten op basis
van bitumen: 20 %;

- rek of samendrukking van koud verwerkte producten op basis van
polysulfide, polyurethaan of siliconen: 30 %;

- samendrukking van rubberprofielen: 50 %.

5.2.1 Warm verwerkte producten

Warm verwerkte producten worden bij hoge temperatuur (140 tot
180 °C) gesmolten en vervolgens in voegen gegoten of gespoten. Op
de markt zijn tegen uiteenlopende prijzen diverse producten van
verschillende kwaliteit beschikbaar, die er alle op gericht zijn te
voldoen aan min of meer strenge eisen voor hun gedrag bij lage
temperaturen (minder dan 0 °C) en weerstand tegen veroudering.

Ze kunnen weliswaar uitstekende resultaten opleveren, maar moeten
eerst de kritieke smeltfase zonder schade overleven. Die fase is kritiek:
ze moet het product boven een minimumtemperatuur brengen, zodat
het voldoende vloeibaar is om te gieten en goed aan de voegwanden
te kleven, en tegelijk moet het product onder de maximaal toegestane
temperatuur blijven, waarbij het product geleidelijk ontaardt en zijn
kleefvermogen en elasticiteit verliest.

De volgende factoren zijn dus essentieel:
- minimale temperatuur;
- ideale verwerkingstemperatuur;
- maximale (veiligheids)temperatuur, die nooit mag worden

overschreden.

De minimale en maximale temperaturen moeten op de verpakking of
in een toelichting worden vermeld. Omdat deze temperaturen amper 
20 tot 40 °C uit elkaar liggen, moeten geschikte smeltketels met olie-
bad, thermostaten en een permanente roerinrichting worden gebruikt.

Permanent roeren is noodzakelijk om bezinking of klontervorming
tegen te gaan, maar zorgt ook voor een goede warmteverdeling en
voorkomt zo oververhitting van het product.

Voor de aannemer zijn vooral de volgende productkenmerken van
belang:

- volumieke massa: sommige producten wegen 1,00 kg/l, andere
1,50 kg/l. Hoewel prijzen worden uitgedrukt per kg, is de sponning
een volume dat moet worden opgevuld en dus in liters wordt
uitgedrukt;

- verpakking: sommige producten worden in uiterst praktische een-
heden geleverd, terwijl andere heel wat voorbereidend werk ver-
gen, vooraleer ze in de smeltketel kunnen worden gebracht;

- verwerkbaarheid: sommige producten blijven goed homogeen en
kunnen zonder problemen worden gegoten, terwijl andere door
hun ongunstig viskeus gedrag moeilijk kunnen worden gegoten.

Ten slotte moet bij de keuze van een product ook worden nagegaan of
een kleefvernis moet worden aangebracht en zo ja, welke soort.

5.1 Bron: OCCN
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5.2.2 Koud verwerkte producten

We onderscheiden twee soorten van koud verwerkte producten:
- producten op basis van bitumen; en
- elastische producten op basis van elastomeren.

Producten op basis van bitumen krijgen door toevoeging van oplos-
middelen een plastische consistentie. Ze zijn weliswaar goedkoper
maar door hun ontoereikende (elastische) eigenschappen zoals zeer
snelle krimp, geringe weerstand tegen indringing en een korte levens-
duur zijn ze niet geschikt voor toepassing in wegconstructies.

Elastische producten zijn producten op basis van elastomeren uit de
familie van polysulfiden, polyurethaan of siliconen.

Ze zijn weliswaar duurder, maar hebben een aanzienlijk groter
rekvermogen (30 tot 35 % of meer) dan warm verwerkte producten. Ze
bieden bovendien een verbeterde aanhechting en veroudering, en
moeten vooraf niet worden gesmolten zodat diverse daaruit voort-
vloeiende moeilijkheden worden vermeden. Omdat de afmetingen van
de voegsponningen kleiner kunnen worden gemaakt, is minder
materiaal nodig. Ten slotte bieden zij een betere bescherming tegen
olie- en/of brandstofverlies van voertuigen.

Er zijn twee soorten van elastische producten:
- tweecomponentenproducten: zij worden geleverd in de vorm van

twee componenten, die net vóór het gieten moeten worden
vermengd;

- gebruiksklare ééncomponentproducten: zij kunnen zonder vooraf-
gaande bereiding worden gegoten of gespoten en worden
doorgaans in cilindervormige houders of zakken geleverd.

De polymerisatie gebeurt steeds nadat het product in de voeg is
gegoten. Bij tweecomponentenproducten verloopt de verharding
sneller, maar bij gebruiksklare ééncomponentproducten, die onder
invloed van de vochtigheid van de lucht en het beton verharden, kan
zij enkele dagen in beslag nemen. Bij ééncomponentproducten treedt
bij het verhardingsproces meestal een waarneembare volume-
vermindering op. Hierdoor daalt het bovenvlak van de voegvulling en
ontstaan extra krimpspanningen in de voegvullingsmassa. Daaren-
boven presteren tweecomponentenproducten doorgaans beter op het
vlak van mechanische en chemische kenmerken zoals hechting, elasti-
citeit, veroudering, krimp, brandstofbestendigheid en polymerisatietijd bij
ingebruikname.

Polysulfidemastieken leveren doorgaans de beste kwaliteit en het beste
eindresultaat, zij presteren het best en hun plaatsing is minder delicaat.

Net als bij warm verwerkte producten, zijn ook hier de volumieke
massa en een handige verpakking van doorslaggevend belang voor de
aannemer. We vermelden hier nog dat er ook vloeibare producten
bestaan die, net als warm verwerkte producten, kunnen worden
gegoten. Daarnaast zijn er nog plastische producten, die met een
pistool of een pompinstallatie worden aangebracht. Ze zijn vooral
geschikt voor hellende of verticale voegen.

Een belangrijk kenmerk van deze producten is de zogenoemde 
«pot-life» of tijdspanne waarin de mastiek na vermenging van de
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componenten verwerkbaar blijft. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor
tweecomponentenproducten. De pot-life varieert volgens de weers-
omstandigheden (temperatuur) en bedraagt doorgaans ongeveer 
20 minuten tot 2 uren. Hier moet worden vermeld dat vooral gebruiks-
klare ééncomponentproducten slechts gedurende een beperkte tijd
kunnen worden opgeslagen en dat dus met de uiterste gebruiksdatum
op de verpakking rekening moet worden gehouden.

Ten slotte moet ook steeds de vereiste kwaliteit voor de hechtlaag
worden nagegaan.

5.2.3 Voorgevormde rubberprofielen

Voorgevormde profielen zijn profielen van synthetisch rubber die
industrieel worden vervaardigd. Ze bezitten een hoge elasticiteit en
een sterke weerstand tegen veroudering. Ze vereisen een perfecte
voegsponning met een zeer regelmatige vorm en precieze afmetingen.
De voegafmetingen moeten zo worden berekend dat het profiel voort-
durend samengedrukt blijft (waterdichtheid), ongeacht de voeg-
bewegingen. Voor de keuze van de profielafmetingen geldt de
volgende regel: de oorspronkelijke breedte B van het profiel is dus-
danig dat het profiel bij een maximale voegopening ('s winters) tot een
breedte van 0,80 B en bij een minimale voegopening ('s zomers) tot
een breedte van 0,50 B wordt samengedrukt.

Volgens de gebruikte grondstoffen onderscheiden we polychloro-
preen- en EPDM9)-profielen. Deze laatste zijn economisch voordeliger
en bezitten haast gelijkwaardige kenmerken als chloropreenprofielen
op het vlak van elasticiteit, weerstand tegen koolwaterstoffen en
veroudering.

Volgens de vorm onderscheiden we:
- holkamerprofielen: zij bestaan uit één of meer holkamerdelen en

zijn dankzij symmetrische vervorming gemakkelijk aan te
brengen. Ze worden ten minste 5 mm onder het betonoppervlak
met een geschikte polychloropreen- of polyurethaanlijm
aangebracht;

- open V-vleugelprofielen: zij hebben een stevige centrale kern-
sectie en twee symmetrisch geplaatste vleugeltjes aan de kanten.
Ze worden steeds zonder lijm 7 tot 10 mm onder het betonopper-
vlak geplaatst. Een constante drukspanning is noodzakelijk, om te
voorkomen dat het profiel loskomt en door zijn laag eigengewicht
snel uit de voeg komt (bijvoorbeeld door opzuiging onder invloed
van het verkeer).

Omwille van de duurzaamheid (beperkte werking) en het economische
voordeel (beperkte afmeting) worden voorgevormde rubberprofielen
doorgaans alleen voor langse buigingsvoegen in nieuwe wegconstruc-
ties gebruikt. Omwille van de onregelmatigheid en breedteafwijkingen
worden zij best niet voor langse constructievoegen gebruikt. Voor
gezaagde langs- en dwarsvoegen met een perfect vlakke sponning
bieden zij evenwel een duurzame, eenvoudige en economische
oplossing. Als de openingsbreedten van dwarsvoegen te veel
verschillen, moeten twee of drie verschillende profielbreedten worden
gebruikt.

Bij de aanbrenging moet erop worden toegezien dat alleen een dwarse
samendrukking van het profiel zonder uitrekking optreedt. Voor een

9) EPDM is de afkorting van het synthetische rubber
«Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer».

5.2 Bron: OCCN
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economische aanbrenging zonder gevaar voor beschadiging wordt
best een speciaal apparaat gebruikt en worden de voegranden over
een breedte van 3 tot 5 mm onder 45° afgeschuind.

5.3 Afmetingen van de voegsponningen

Een voegvulling is slechts duurzaam als haar breedtevariaties na
verloop van tijd en in alle weersomstandigheden de toegestane
grenzen niet overschrijden. Deze grenzen houden uiteraard rekening
met de kenmerken van het voegvullingsproduct.

Als we de lengte van de betonplaten en de plaatselijke temperatuur-
schommelingen kennen, zouden we in principe gemakkelijk de
minimale breedte kunnen berekenen, die vereist is om in de strengste
omstandigheden de rekgrenswaarde niet te overschrijden. Omwille
van verschillende factoren – voegen die onwerkzaam blijven of voegen
die twee- tot driemaal grotere bewegingen dan de berekende waarden
vertonen – is deze berekening te theoretisch om haar als enig
uitgangspunt te nemen.

In de praktijk worden de afmetingen van de voegsponningen in het
ontwerp vastgelegd.

Voegsponningen worden met een brede diamantzaag nauwkeurig in
het bovenste deel van de voegen (eigenlijke scheuraanzetten die
meestal met de zaag al zijn aangebracht) geslepen.

5.3.1 Vulling met warm verwerkte producten

5.3.1.1 Breedte van de voegsponning

Met de huidige grondstoffenkeuze en fabricatiemogelijkheden voor
elastische voegvullingsproducten wordt de breedte van de voegspon-
ning voor dwarse krimpvoegen op 10 mm vastgesteld. Voor bredere
sponningen (> 20 mm) kiest men best een product dat stabieler is dan
de standaardproducten.

Om constructieve redenen worden sponningen voor uitzetvoegen
aanzienlijk breder vervaardigd. Het beton moet aan weerszijden
van de voegplank over een breedte van 3 mm worden uitgezaagd.
Als de voegplank bijvoorbeeld 16 mm dik is, zal de sponning 
22 mm breed zijn.

Bij gezaagde langsvoegen zijn de breedtevariaties minder sterk omdat
ze zo moet worden bepaald dat het voegvullingsproduct goed kan
worden aangebracht. Behalve voor voorgevormde rubberprofielen 
(zie § 5.3.3), is een breedte van ten minste 8 mm aangewezen.

Omwille van hun minder regelmatige randen moeten langse
constructievoegen een bredere sponning hebben, namelijk 10 mm
zoals bij dwarse krimpvoegen.

5.3.1.2 Diepte van de voegsponning 

Om de diepte van de voegsponning te bepalen, moet met de volgende
factoren rekening worden gehouden:

- de warm verwerkte voegvulling moet in het midden ten minste 
15 mm hoog zijn, zodat de hoogte van het hechtvlak tussen
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product en voegrand ten minste 20 mm bedraagt en een goede
hechting wordt verkregen;

- bij normale temperaturen moet boven de voegvullingsmassa een
uitzetruimte van ongeveer 5 mm hoog overblijven, om te
voorkomen dat het product uit de voegsponning wordt gedrukt
als de voeg in de zomer dichtgaat;

- tussen de voegvullingsmassa en de bodem van de voegsponning
moet een zogenoemde pakking of voegbodem worden
aangebracht, om te verhinderen dat het product in de voeg
wegloopt en om de vulhoogte goed te kunnen regelen.

De diepte van de sponning is dus de optelsom van bijvoorbeeld:
uitzetruimte: 5 mm
voegvullingsproduct: 20 mm
pakking: 12 mm
totaal: 37 mm

Om kosten te sparen, uit gemakzucht of bij gebrek aan uitdrukkelijke
voorschriften terzake wordt vaak geen pakking aangebracht. Dat is
echter een grove vergissing: zonder pakking zal de voegvullingsmassa
bij samendrukking van de voeg worden uitgeperst. Bij afkoeling van
het beton ontstaan zo losgescheurde vullingen en ongevulde voegen.

5.3.1.3 Afschuining van de voegranden

Om beschadiging van de voegrand te voorkomen en om een zuivere
voegvulling te realiseren, is het raadzaam de voegranden met een
schuin zaagblad over een breedte van 4 tot 5 mm onder 45° af te
schuinen.

5.3.2 Vulling met koud verwerkte elastische producten 

De belangrijkste voordelen van koud verwerkte elastische producten
zijn de zeer hoge hechting, elasticiteit en duurzaamheid van de
afdichting. Ook in dit geval wordt de breedte van de voegsponningen
zo bepaald dat de vervorming van de voegvulling binnen redelijke
perken blijft: bijvoorbeeld 8 tot 10 mm voor dwarse krimpvoegen, en
6 tot 8 mm voor gezaagde langsvoegen.

Voor de diepte en afschuining van de voegsponningen gelden dezelfde
regels als voor warm verwerkte producten, maar de voegvulling moet
minimaal 10 mm bedragen om een bevredigend resultaat te bekomen.
In de praktijk moet de hoogte ongeveer 1,5 maal de voegbreedte te
bedragen. De totale sponningsdiepte bedraagt dus bijvoorbeeld:

uitzetruimte: 5 mm
voegvullingsproduct: 10 mm
pakking: 12 mm
totaal: 27 mm

5.3.3 Vulling met voorgevormde rubberprofielen

Bij dwarsvoegen moeten de breedte van de voegsponningen en de
afmetingen van de rubberprofielen zorgvuldig worden bepaald.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de regels voor de
dimensionering, de beschikbare profielen en de omgevings-
temperatuur op het ogenblik van aanbrenging van de profielen.
Voor gezaagde langsvoegen, meer bepaald in doorlopende
verhardingen, geldt doorgaans een breedte van 4 tot 5 mm en een
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diepte van 25 mm. De diepte van de aanzetsnede bedraagt steeds
minimum 1/3 van de verhardingsdikte.

5.3.4 Randvoegen

Om waterinfiltratie en schade door te hoge verkeersbelastingen op de
rand van de wegverharding (het zogenoemde «pompen») te voorkomen,
is een goede afdichting van de langsvoegen tussen rijweg en vlucht-
strook zeer belangrijk. Daarom is het aangewezen deze voegen
onmiddellijk af te dichten met een voegsponning van ten minste 
10 mm breed en 30 mm diep. Als zowel de rijweg als de vluchtstroken
met beton verhard zijn, kunnen de drie soorten van voegvullings-
producten worden toegepast, naar gelang van de soort van langsvoeg.
Als de vluchtstrook echter een asfaltverharding heeft, worden best
alleen warm verwerkte voegvullingsproducten gebruikt.

5.4 Aanbrenging van de voegvulling

De kwaliteit van het voegvullingsproduct kan volgens de geldende
voorschriften in het laboratorium worden onderzocht, maar om de
kwaliteit van de uitvoering na te gaan, bestaan er op dit ogenblik geen
concrete beproevings- of opleveringscriteria. Daarom biedt een
bestendig toezicht op de uitvoering van het werk hier de beste
kwaliteitswaarborg. De hechting van het product kan met een fijn,
maar niet scherp lemmet worden nagegaan.

We onderscheiden de volgende uitvoeringsfasen:
- nazicht van de afmetingen van de voegsponningen;
- drogen en reinigen van de voegsponningen;
- aanbrenging van de pakking;
- aanbrenging van het kleefvernis (indien aanbevolen);
- bereiding en aanbrenging van het voegvullingsproduct.

5.4.1 Nazicht van de voegsponningen

De persoon die verantwoordelijk is voor de voegvullingswerken,
inspecteert de vooraf gezaagde sponningen om:

- eventuele gebreken of onregelmatigheden zoals afbrokkeling,
ontoereikende afmetingen en andere afwijkingen op te sporen;
indien nodig worden correcties uitgevoerd;

- de afmetingen van de voegsponningen te meten en te verifiëren
of ze aan de voorschriften voldoen.

5.4.2 Reiniging van de voegsponningen

De reiniging van de voegflanken is van groot belang en wordt bij
voorkeur uitgevoerd door waterstralen onder zeer hoge druk (800
tot 2 500 bar), of door zand- of gritstralen door middel van een
gerichte straalkop en een aangepaste afzuiginstallatie met afzuigkap.
De voegsponningen kunnen ook machinaal gereinigd worden. De
reinigingsmachine heeft een cirkelvormige metalen borstel met
getorste staaldraadbundels die met een snelheid van ten minste 
1 000 toeren/minuut draait en de breedte is op de sponningbreedte
is afgesteld. Deze techniek houdt echter een verhoogd risico tot
lekke banden in. Een mobiele compressor met een olievrije
luchtstraal, slangen en straalpijpen (minimum 1500 l/minuut) kan de
sponningen van stof ontdoen en drogen. Voor het drogen kan
eventueel ook een warmeluchtlans [foto 5.4] worden gebruikt.
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Na het drogen is het wenselijk om met de staalborstelmachine
opnieuw het stof van de voeg en randen te verwijderen. Droge en
schone voegsponningen zorgen inderdaad voor een betere hechting
en een langere levensduur van de voegvulling.

5.4.3 Aanbrenging van de pakking

De pakking wordt op de voorgeschreven diepte in de sponning
gedrukt. De meest gebruikte materialen zijn:

- voor warm verwerkte producten: geïmpregneerde rotvrije koord
of strengen. Ook kunnen ronde banden of vierkante stroken
synthetisch schuimrubber met een diameter of zijde van 1,2 maal
de sponningbreedte worden gebruikt. Het speciale schuimrubber
moet tegen de hitte (180 °C) tijdens het gieten van het warme
voegvullingsproduct bestand zijn. Met een rechthoekige strook
(bijvoorbeeld 5 x 12 mm) kan in principe de diepte van de
sponning verschillende millimeters kleiner zijn. Zo’n strip is echter
zeer moeilijk aan te brengen omdat ze zich spiraalvormig ineen-
draait en de sponning dus onregelmatig zal afgesloten worden;

- voor koud verwerkte producten worden doorgaans ronde banden
synthetisch schuimrubber gebruikt. Voorzichtigheidshalve wordt
gezorgd voor twee verschillende diameters, om verschillen in
sponningsbreedte te kunnen opvangen. De diameter van de strip
bedraagt 1,2 maal de sponningsbreedte;

- voor rubberprofielen is vanzelfsprekend nooit een pakking nodig.

5.4.4 Aanbrenging van de hechtlaag

Het kleefvernis wordt niet steeds voorgeschreven door de fabrikant, in
sommige gevallen wordt het zelfs afgeraden. Het kleefvernis dient om
de hechting van het voegvullingsproduct aan de wanden van de voeg
te verbeteren, zelfs wanneer het product zonder vernis aan de voor-
schriften voldoet.

Vroeger bestond kleefvernis uit een oplossing van bitumen in een
tamelijk vluchtig oplosmiddel (benzol, creosoot, white spirit, enz.) maar
omwille van het onbevredigend resultaat mag dit niet meer worden
gebruikt. Tegenwoordig bestaan er kleefstoffen die heel wat doeltref-
fender zijn en zeer zuiver werk mogelijk maken. Zij hebben een
bruingele kleur en worden bereid met een oplossing van uitgekozen
polymeren (polyurethaan). Zij worden aangebracht met een fijne
borstel of een verstuiver, voorzien van een lange straalpijp met
aangepast spuitstuk.

De voegranden moeten droog zijn. Tussen het aanbrengen van het
vernis en het gieten van het voegvullingsproduct moet een bepaalde
tijd verstrijken, die afhangt van temperatuur, vocht en wind (meestal
een half uur tot 2 uren).

De nieuwe vernissoorten zijn geschikt voor nagenoeg alle warm
verwerkte voegvullingsproducten. Voor koud verwerkte producten
moeten eveneens de aanwijzingen van de leverancier worden gevolgd,
omdat meestal een specifiek vernis vereist wordt.

Bij toepassing van gesloten voorgevormde profielen moet de aard van
de gebruikte lijm (meestal polychloropreen- of polyurethaanlijm)
aangepast zijn aan de soort van rubber.
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Als de voegranden door brandstof of olie vervuild zijn, moeten
bijzondere maatregelen voor de reiniging worden genomen.
Vervolgens moet het te gebruiken compatibele product uitgetest
worden. Dit is vooral van belang bij vliegvelden.

5.4.5 Bereiding en gieten van het voegvullingsproduct

5.4.5.1 Warm verwerkte producten

Bij warm verwerkte producten hangt het smeltproces af van de vloei-
baarheid die moet worden bekomen om het materiaal goed in de
voegen te kunnen gieten. Voor het opwarmen en smelten van het
product is immers een bepaalde tijd nodig. De smelttemperatuur is
ook belangrijk om een goede hechting aan het beton te bekomen. Er
moet voortdurend nauwlettend worden op toegezien dat de eisen
voor de maximale smelttemperatuur worden nageleefd, om gevaar
voor oververhitting van het product (het meest voorkomende geval) of
vertraagde aanbrenging en onvoldoende verwerkbaarheid te
voorkomen. Daarom moeten deze twee regels in acht worden
genomen:

1. geschikt materieel gebruiken: een voldoende grote smeltketel
met oliebad en roerinrichting, verwarming met propaan of
gasolie, thermometers in olie- en smeltbad. De smeltketel moet
gemakkelijk op de bouwplaats kunnen worden verplaatst en
de inhoud ervan moet aangepast zijn aan het verwerkings-
tempo. Een automatische temperatuurregeling (thermostaat) is
verplicht;

2. de voorgeschreven smelt- of giettemperaturen en veiligheids-
temperatuur van het betrokken product moeten duidelijk
vermeld zijn en stipt worden nageleefd. De minimum- en
maximumtemperaturen zijn op de technische fiche en normaal
ook op de verpakking vermeld.

Het voegvullingsproduct kan op één van de volgende wijzen in de
voegen worden aangebracht:

- met gietkannen met aangepaste schenktuit. Deze werkwijze moet
zoveel mogelijk worden beperkt, omdat de onvermijdelijke
temperatuurdalingen tussen het smelten en het gieten nadelig
zijn voor de kwaliteit van het geleverde werk en een te veelvuldig
gebruik van de steekvlambrander noodzakelijk maken. Het wordt
dan zeer moeilijk om de giettemperaturen na te leven;

- met al dan niet zelfrijdende smeltketels met gietpomp en 
automatische temperatuurregeling. Met een gietlans en een regel-
baar debietsysteem worden de voegen snel, veilig en mooi bij de
juiste temperatuur tot in de voeg afgewerkt [foto 5.6].

Welk toestel ook gebruikt wordt, steeds dient men ervoor te zorgen dat
de vulhoogten (laagdikte en uitzetruimte bovenin) nauwlettend
worden gerespecteerd. Het is niet aangewezen te werken bij lucht-
temperaturen onder 5 °C; bij regen worden de werken onmiddellijk
gestopt.

Na afkoeling moet het bovenvlak van het voegvullingsproduct holrond
staan. Een bolrond oppervlak wijst meestal op een gebrekkige
hechting aan de wanden door een te lage temperatuur tijdens de
aanbrenging. Als de werkzaamheden afgelopen zijn, keurt de ploeg-
baas met een dun stalen lemmet de hechting van het product aan de
voegranden: het lemmet mag niet in het scheidingsvlak glijden.

Hoofdstuk 5
Afdichting van voegen
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5.4.5.2 Koud verwerkte producten

Hier onderscheiden we één- en tweecomponentenproducten. De
laatste hebben de beste kenmerken, doch zijn moeilijker te verwerken.

Bij tweecomponentenproducten moet terdege kennis worden
genomen van de richtlijnen die bij het product zijn gevoegd. Zij
moeten strikt worden nageleefd en de verhoudingen mogen in geen
geval worden veranderd. Er mogen geen andere oplosmiddelen of
ingrediënten worden toegevoegd. De aangepaste voorgeschreven
hechtlaag moet steeds volgens de richtlijnen aangebracht worden.

Voor de menging van de componenten wordt een mechanische
menger met de gewenste inhoud gebruikt. Daarbij moeten de aan-
wijzingen van de leverancier worden gevolgd: de mengwijze, -tijd en
-snelheid zijn bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct, die door
een onjuiste mengtijd of een verkeerde menging kan worden
geschaad. Het mengsel mag slechts worden aangemaakt in hoeveelhe-
den die binnen de opgelegde tijdspanne (beperkte «pot-life») kunnen
worden verwerkt.

Afhankelijk van het gekozen product en de voeghelling wordt het
product met een kan gegoten of met een spuitpistool [foto 5.7]
aangebracht. Het spuitpistool heeft een aangepaste capaciteit en
wordt met de hand, een pomp of samengeperste lucht bediend.

Tweecomponentenproducten kunnen efficiënt, perfect en snel met
een continue semi-automatische spuitinstallatie worden aangebracht,
op voorwaarde dat de dosering met een geautomatiseerde pomp-
eenheid en de menging met een statische mengkop permanent
worden gecontroleerd.

De sponningen moeten steeds goed droog zijn en de lucht-
temperatuur 20 cm boven het beton bedraagt bij voorkeur 10 °C, maar
altijd meer dan 5 °C.5.7 Bron: OCW
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6.1 Overlays en inlays van beton

6.1.1 Inleiding

Overlays en inlays zijn twee renovatietechnieken voor wegverhar-
dingen. In België werden ze voornamelijk ontwikkeld om wegen te
vernieuwen die aan druk en zwaar verkeer zijn onderworpen en
waarvan het wegdek vervormd of door spoorvorming beschadigd is.
Maar ook voor de versterking van secundaire wegen komen ze in
aanmerking.

Bij overlays wordt de bestaande weg – ongeacht de soort van weg –
opgehoogd met een betonverharding. De bestaande onderbouw dient
in dit geval als fundering van het nieuwe wegdek. Bij inlays wordt een
nieuwe betonverharding aangebracht, nadat de bestaande verharding
eerst tot op een bepaalde diepte is verwijderd. In de twee gevallen kan
doorgaand gewapend beton (DGB) of ongewapend beton worden
toegepast.

6.1.2 Overlays

6.1.2.1 Algemeen

Het overlagen met cementbeton is een geschikte renovatietechniek
voor wegen waar een ophoging van het wegdek de toegang tot
aanliggende gebouwen en terreinen niet belemmert.

Afhankelijk van de onderbouw, de verkeerslast en de ruimtelijke
indeling kan ofwel een discontinue betonplaatverharding – al dan niet
voorzien van deuvels – ofwel een verharding van doorgaand
gewapend beton worden toegepast.

6.1.2.2 Uitvoeringsschema

Bijzondere toepassingen

6

Hoofdstuk 6

BESTAANDE
VERHARDING

Bestaande 
betonplaatverharding met:
- scheuren;
- trapvorming.

Bitumineuze verharding

- spoorvorming (< 4 cm)
- scheuren (craquelé)
- vervorming
- spoorvorming (≥ 4 cm)

VOORBEREIDENDE
WERKEN

1) verbrijzeling van betonplaten
tot stukken < 1 m2 [foto 6.3]

2) verdichting met trilwals
3) aanbrenging bitumineuze pro-

fileerlaag van AB-3A (verander-
lijke dikte: ongeveer 5 cm)

affrezen van niveau-
verschillen (indien nodig)

1) affrezen (indien nodig)
2) aanbrenging bitumi-

neuze profileerlaag van
AB-3A (veranderlijke
dikte: ongeveer 5 cm)
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ZWAAR VERKEER
snelwegen,
belangrijke wegen

DOORGAAND GEWAPEND BETON (dikte: 20 tot 23 cm)
of PLATEN MET DEUVELS (dikte: 23 tot 25 cm)

MATIG VERKEER
secundaire of
gemeentewegen

PLATEN MET DEUVELS (dikte: 20 cm)
of PLATEN ZONDER DEUVELS (dikte: 23 cm)

WEINIG VERKEER
gemeente- of 
landbouwwegen

PLATEN ZONDER DEUVELS (dikte: 18 tot 20 cm)
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6.1.3 Inlays

6.1.3.1 Algemeen

Een inlay is een betonverharding die de bestaande verharding tot 
op een bepaalde diepte vervangt. De techniek wordt toegepast op
plaatsen waar het niveau van het wegoppervlak niet mag worden
verhoogd, waar slechts een deel van de verharding moet worden
vernieuwd, of waar onvoldoende ruimte beschikbaar is, zoals onder
bruggen of kunstwerken.

De techniek is vooral geschikt voor de rechterrijstrook of de kruip-
strook van wegen en autowegen die zwaar verkeer te verwerken
krijgen. De andere rijstroken, die vooral door lichtere voertuigen
worden bereden, worden inderdaad aanzienlijk minder op de proef
gesteld.

6.1.3.2 Uitvoeringsbijzonderheden

- In alle gevallen moet een nieuwe tussenlaag van asfalt worden
aangebracht; zonder tussenlaag zouden de onderliggende asfalt-
lagen, die in de loop der jaren al het meest aan vermoeiing
werden blootgesteld, niet voldoende erosiebestendig zijn ter
hoogte van het raakvlak beton-asfalt.

- Een overbreedte van de betoninlay ten opzichte van de rijstrook-
markeringen is noodzakelijk.

- Het is raadzaam ter hoogte van de nieuwe langsvoegen een aan-
gepaste drainagevoorziening aan te brengen, om waterophoping
te vermijden.

- De nieuwe langsvoeg tussen beton en asfalt moet met een voeg-
band vakkundig worden afgedicht.

6.1.3.3 Praktijkvoorbeeld: aanbrenging van een inlay van doorgaand
gewapend beton (1995-1996)

1. Zagen van de randen van de verharding over de volledige dikte
en affrezen van de bitumineuze lagen (van de rechterrijstrook, die
door spoorvorming is aangetast).

2. Graven van een verticale langse draineersleuf aan de laagste kant
tot op het niveau van de bestaande onderfundering en vullen met
steenslag 20/40, om waterophoping in het baanbed te voorkomen
[foto 6.5].

3. Aanmaken van schraal beton in de betoncentrale met het steen-
slag van de bestaande fundering, om de nieuwe fundering te
realiseren (dikte: 20 cm) en aanbrenging van een dichte bitumi-
neuze laag van AB-3A met een dikte van 6 cm.

4. Aanbrenging van de nieuwe 23 cm dikke verharding van
doorgaand gewapend beton.

5. Bescherming van het verse betonoppervlak tegen uitdroging.
6. Afwerking van de volledige verharding van rij- en pechstroken

met een 4 cm dikke laag van steenmastiekasfalt (SMA). Dit wordt
ook een samengestelde of composietverharding genoemd 
(zie § 6 van dit hoofdstuk).
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6.1.4 Dunne en zeer dunne inlays en overlays

6.1.4.1 Algemeen [foto 6.6]

Dunne inlays en overlays (de zogenoemde Thin Whitetopping) hebben
een dikte van 14 tot 16 cm. Zeer dunne inlays en overlays (de
zogenoemde Ultra Thin Whitetopping of kortweg UTW) omvatten over
het algemeen het gamma tussen 5 en 14 cm dikte. De toepassing van
UTW’s bevindt zich in België nog in een beginfase.

6.1.4.2 Uitvoeringsbijzonderheden

Zowel voor dunne als voor zeer dunne in- en overlays is de hechting
van de deklaag aan de onderliggende laag van essentieel belang.
Daarom is de aanwezigheid van een asfaltlaag onder de betonverhar-
ding onontbeerlijk. De afgefreesde asfaltlaag moet worden gereinigd
met water onder hoge druk. Als het afgefreesde oppervlak zich net
tussen twee asfaltlagen bevindt, moet iets dieper worden afgefreesd.
Vóór het betonstorten wordt het asfaltoppervlak bevochtigd [foto 6.7],
zodat er geen water uit het beton onttrokken wordt. Als met vaste
bekistingen wordt gewerkt, moeten de randen met een trilnaald goed
worden verdicht. Een glijbekisting verdient de voorkeur.

6.1.4.3 Dunne betonverhardingen

De techniek voor de aanbrenging van dunne betonverhardingen
verschilt in feite weinig van de klassieke betonwegenbouw. Men kan
zowel ongewapende betonplaten, doorgaand gewapend beton als
staalvezelbeton toepassen.

Voor ongewapende betonplaten wordt de voegafstand best beperkt
tot 3 m en tracht men vierkante platen te realiseren.

Voor dunne in- of overlays van doorgaand gewapend beton wordt een
minimale dikte van 14 cm en een minimaal wapeningspercentage van
0,80 % aanbevolen.

Voor staalvezelbeton zijn de platen best niet meer dan 5 tot 7 m lang,
om opkrullen van plaathoeken en -randen (curling) te vermijden. Het
gehalte aan staalvezels bedraagt doorgaans 30 tot 35 kg/m3.

6.1.4.4 Zeer dunne betonverhardingen 

Kenmerkend voor zeer dunne betonverhardingen zijn de absolute
noodzaak van een duurzame hechting aan de onderliggende asfalt-
laag en een korte voegafstand, namelijk tussen 0,60 en 1,80 m. Een
maaswijdte van de voegen volgens een vierkant patroon met een
zijde van 12 tot 15 maal de plaatdikte is aanbevolen [foto 6.8].
Karakteristieke waarden voor de voegen zijn een breedte tot
maximaal 3 mm (zaagbladbreedte van 2,6 mm) en een diepte tussen
1/3 en 1/4 van de plaatdikte. De voegen [foto 6.9] moeten zo vroeg
mogelijk gezaagd worden, maar hoeven niet met een voegvullings-
massa te worden gevuld. Ze mogen eventueel met voegvullingszand
worden gevuld, om te voorkomen dat er steentjes in terechtkomen
die de voeg beschadigen.

De onderliggende asfaltlaag moet nog voldoende dik en vooral van
goede kwaliteit zijn om een voldoende structurele onderlaag te
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hebben, bijvoorbeeld een minimale dikte van 15 cm asfalt van goede
kwaliteit voor een 7 cm dikke betonoverlay.

6.2 Rotondes

6.2.1 Inleiding

Naar het voorbeeld van andere Europese landen worden ook in België
drukke kruispunten steeds vaker als rotondes ingericht, omdat ze voor
een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming zorgen.

Het wegdek van een rotonde wordt echter zwaar belast: vooreerst treden
er radiale krachten op, die ontstaan door de middelpuntvliedende kracht
van draaiende voertuigen en wringkrachten aan het oppervlak veroorza-
ken. Overhellende voertuigen oefenen bovendien grotere krachten op de
buitenste wielen uit en veroorzaken zo extra belasting.

Er zijn twee belangrijke redenen om de voorkeur aan ter plaatse
gestort beton te geven:

- vervorming van het wegdek door zware, maar traag overrijdende
lasten voorkomen;

- afschuiving van de deklaag door dwars op de rijrichting
inwerkende krachten voorkomen.

De heldere kleur van het betonoppervlak maakt de rotonde en de
oprit bovendien beter zichtbaar voor naderende weggebruikers.

6.2.2 Rotondes met een ongewapende betonplaatverharding

Bij het ontwerp van een rotonde met een ongewapende beton-
plaatverharding moet bijzondere aandacht aan de plaats van
constructie- en krimpvoegen worden besteed. In te grote platen of
in platen met scherpe hoeken kunnen inderdaad snel ongewenste
scheuren optreden. Daarom moet de ontwerper alle voegen
nauwkeurig uittekenen. Als de rotonde zwaar verkeer te verwerken
krijgt, moeten de voegen met deuvels worden uitgerust. Zij moeten
met zorg worden aangebracht, om te vermijden dat voegen
blokkeren.

6.2.3 Rotondes met een doorgaand gewapende 
betonverharding

Doorgaand gewapend beton biedt de volgende voordelen:
- de dwarswapening neemt radiale krachten van draaiende en

overhellende voertuigen op;
- de langswapening maakt klassieke krimpvoegen zoals bij

ongewapende betonverhardingen overbodig. Door de doorgaande
wapening worden de plaathoeken niet belast.

Bij rotondes blijft het randeffect nochtans aanzienlijk. Daarom moet bij
de dimensionering van verharding en wapening terdege met deze zeer
hoge belasting rekening worden gehouden.

De langswapening volgt de kromming van de rotonde. Dit is mogelijk
door gebruik te maken van staven met een diameter van 16 mm. De
afstand gemeten van midden tot midden (de zogenoemde hartaf-
stand) bedraagt dan 13 cm voor een betondikte van 20 cm en 11,5 cm
voor een betondikte van 23 cm.

6.10 Bron: OCCN
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In de dwarsrichting is de wapening zo geplaatst dat de hoek tussen
dwars- en langsstaven 60° bedraagt, om te vermijden dat krimpscheuren
in de dwarsrichting met dwarsstaven zouden samenvallen [foto 6.11].

In de rechterrijstrook kan een bijkomende dwarswapening worden
aangebracht, als extra versterking en om eventuele langsscheuren
gesloten te houden [foto 6.12]. De staven van de dwarswapening heb-
ben een diameter van 14 mm.

De aansluiting met op- en afritten wordt eveneens in beton
uitgevoerd, om in die zones randeffecten te voorkomen. Voor de last-
overdracht wordt ten minste elke 30 cm een staaf met een diameter
van 16 mm aangebracht.

Voor rotondes langs gewestwegen met zwaar en druk verkeer wordt
best de volgende standaardopbouw toegepast:

- een onderfundering van 30 cm dik;
- een funderingslaag van schraal beton met een minimale dikte van

20 cm. Aan de randen en over een breedte van 1 m kan deze
waarde tot 30 cm worden verhoogd. Bij de bepaling van de laag-
dikte moet rekening worden gehouden met de uitvoerings-
methode die eenvoudig, snel en kwalitatief performant is;

- een dichte bitumineuze tussenlaag van AB-3A en 5 cm dikte;
- een verharding van doorgaand gewapend beton met een dikte

van 23 of 25 cm.

Afhankelijk van de afmetingen van de rotonde, en in het bijzonder van
de kromtestraal, kan een glijbekistingmachine of een trilbalk tussen
vaste bekistingen worden gebruikt.

6.3 Geluidarme betonverhardingen

6.3.1 Inleiding

Geluidshinder wordt veroorzaakt door motor- en rolgeluid. Rolgeluid
ontstaat door het contact tussen autowielen en wegdek. Voor
personenwagens is het rolgeluid al dominant vanaf meer dan 30 km/h,
voor vrachtwagens vanaf 60 tot 70 km/h.

Geluidarme betonverhardingen kunnen met een bovenlaag van zeer
open beton of met fijn uitgewassen beton worden gerealiseerd.

6.3.2 Zeer open of poreus beton [foto 6.13]

Een bovenlaag van zeer open beton (ZOB) levert op het vlak van
geluid evenwaardige prestaties als open asfalt op. Net als open asfalt
heeft poreus beton het nadeel dat de openingen na enkele jaren
kunnen dichtslibben en bijgevolg zijn geluidreducerende eigen-
schappen verliest. ZOB kan als toplaag nat op een natte onderlaag
van doorgaand gewapend beton worden aangebracht. De maximale
korrelmaat is 7 mm, de minimale dikte van de deklaag bedraagt 
4 cm. De open porositeit wordt verkregen door een discontinue
korrelverdeling.

De toepassing van ZOB is echter beperkt: het is een relatief dure
techniek, die bovendien door de korte verwerkbaarheidstijd en de
grote temperatuursafhankelijkheid (door toevoeging van polymeer-
emulsies) niet zo eenvoudig is uit te voeren. Momenteel lopen in
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Duitsland experimenten waarbij ZOB met een hechtemulsie nat op
een droge onderlaag wordt aangebracht.

6.3.2.1 Toevoeging van polymeeremulsies

Polymeergemodificeerde cementgebonden materialen maken het
mogelijk om zonder ingrijpende veranderingen in het productieproces
de mechanische eigenschappen, en in het bijzonder de trek- en hecht-
sterkte, de flexibiliteit (door de verlaagde elasticiteitsmodulus) en de
duurzaamheid te verbeteren. Bovendien hebben polymeren een
gunstige invloed op de verwerkbaarheid en de waterhuishouding.

Polymeergemodificeerde cementgebonden materiaal worden voor
ZOB en kleinere reparaties gebruikt. In het laatste geval is meestal
gebruiksklare mortel aangewezen, om een correcte polymeer/cement-
verhouding te realiseren.

ZOB is beton met een toegankelijke holle ruimte van 20 % of meer, en
een druksterkte van 18 N/mm2 na 28 dagen op kubussen met een zijde
van 150 mm. Voor een voldoende sterkte en duurzaamheid geldt een
polymeer (gehalte vaste stof )/cementverhouding van 10 %.

Bij polymeermodificatie van cementgebonden materialen moet de
interactie tussen beide materialen door middel van proeven in het
laboratorium worden gecontroleerd en met name het luchtgehalte, de
invloed op de cementhydratatie, de invloed van de uithardings-
temperatuur, evenals de invloed op de fysische en mechanische
eigenschappen van het verse en uitgeharde mengsel.

Ook voor dit materiaal moeten de nodige voorzorgen worden
genomen om het betonoppervlak tijdens de uitharding tegen
uitdroging te beschermen. Opdat de polymeerdeeltjes een continu
membraan zouden vormen, is een droge uithardingsperiode bij
relatieve vochtigheid van minder dan 70 % noodzakelijk. Idealiter volgt
dus na de uitharding in vochtige omstandigheden om de cement-
hydratatie te bevorderen, een uitharding in droge omstandigheden
zodat zich een polymeermembraan kan vormen.

6.3.2.2 Voorbeeld

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van een samenstelling van een
deklaag van ZOB, die in een proefvak te Herne werd toegepast.

(*) Voor dit proefvak werd nog de oude korrelmaat 7 toegepast,
maar die komt in de nieuwe Europese norm NBN EN 12620
niet meer voor en wordt meestal door korrelmaat 6,3 vervan-
gen. Indien van toepassing houden we elders in deze hand-
leiding al rekening met de nieuwe korrelmaat.

Cement CEM/A 42,5 LA 320 kg/m3

Zand 0/1 50 kg/m3

Porfiersteenslag 4/7 (*) 1 350 kg/m3

Polymeer (styreenacrylaat)
(emulsie in water met 10 % vaste stof ten
opzichte van de massa van het cement)

64 l/m3

Water 45 l/m3

W/C (het water van de emulsie is in W
inbegrepen)

± 0,24
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6.3.3 Fijn uitgewassen beton

We vermelden hierna de drie soorten van fijn uitgewassen beton, in
stijgende mate van hun geluidreducerend vermogen:

- eenlaags beton 0/32 met aangepaste korrelverdeling (fractie
20/32 beperkt tot 25 %);

- eenlaags beton 0/20, dat vooral wordt gekenmerkt door een hoog
gehalte aan 4/6 (ten minste 20 %);

- een tweelaagse betonverharding, waarbij de twee lagen nat op
elkaar worden aangebracht [foto 6.14]; de 4 tot 5 cm dikke deklaag
bestaat uit fijnkorrelig beton 0/6, de onderlaag uit klassiek
wegbeton.

In de drie gevallen wordt het betonoppervlak uitgewassen tot een
diepte van 1 tot maximaal 1,5 mm (zie hoofdstuk 4, § 4.3.3 voor een
beschrijving van deze techniek). Het polijstgetal van de granulaten
(PSV) is ten minste gelijk aan 50. Behalve voor de «klassieke» onderlaag
van een tweelaagse betonverharding, moet een langse afstrijkbalk
(supersmoother) worden gebruikt.

Voor uitgewassen beton 0/20 is het gebruik van een luchtbelvormer
ten zeerste aangeraden, om een luchtbelgehalte tussen 3 en 6 % te
bekomen. Voor fijnkorrelig beton 0/6 is het gebruik van een luchtbel-
vormer en een plastificeerder verplicht.

De deklaag wordt onmiddellijk en ten laatste binnen het uur vóór de
aanvang van de binding op de vers gestorte onderlaag aangebracht.

Voor de onderlaag van een tweelaagse verharding gelden de volgende
eisen:

- omdat in de bovenlaag een luchtbelvormer wordt toegevoegd, is
het raadzaam ook in de onderlaag een luchtbelvormer te
verplichten. Het luchtgehalte moet dan 3 tot 6 % bedragen;

- het minimale polijstgetal van 50 is niet vereist voor het gebruikte
steenslag;

- het gebruikte cement moet hetzelfde zijn als voor de toplaag;
- voor doorgaand gewapend beton en een totale verhardingsdikte

van 22 of 23 cm bevindt de bovenste beschrijvende van de langs-
wapening zich ongeveer 8 cm onder het oppervlak van de
verharding;

- de druksterkte na 90 dagen wordt gecontroleerd op kernen
waarvan vooraf de deklaag werd afgeslepen.

Het geluidreducerend vermogen van fijn uitgewassen beton blijft
nagenoeg constant in de tijd, zodat deze techniek de meest
aangewezen is voor duurzame geluidarme (beton)verhardingen.

6.3.3.1 Voorbeeld

De tabel hiernaast geeft een voorbeeld van
een samenstelling van een deklaag van fijn
beton, die in een proefvak te Herne werd
toegepast.

Hoofdstuk 6
Bijzondere toepassingen

6

(*) Voor dit proefvak werd nog de oude korrelmaat 7 toegepast,
maar die komt in de nieuwe Europese norm NBN EN 12620
niet meer voor en wordt meestal door korrelmaat 6,3 vervan-
gen. Indien van toepassing houden we elders in deze hand-
leiding al rekening met de nieuwe korrelmaat.

Cement CEM III/A 42,5 LA 425 kg/m3

Zand 0/5 700 kg/m3

Porfiersteenslag 4/7 (*) 995 kg/m3

Water 180 l/m3

Luchtbelvormer 0,6 l/m3

Plastificeerder 0,6 l/m3

6.14 Bron: OCCN
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6.4 Gekleurd uitgewassen beton

6.4.1 Inleiding

Uitgewassen beton wordt gekenmerkt door een bijzondere oppervlak-
behandeling: op het vers gestorte beton wordt een bindingsvertrager
aangebracht om de cementhydratatie te verhinderen. Het niet
gehydrateerde laagje wordt naderhand weggewassen, bijvoorbeeld
met een hogedrukreiniger, zodat de grove toeslagmaterialen worden
blootgelegd waardoor hun aanzien en kleur beter tot hun recht
komen. Door toevoeging van een kleurstof aan het beton kan hun
natuurlijke kleur nog worden ondersteund. Deze techniek wordt
uitvoerig in hoofdstuk 4 (§ 4.3.3) beschreven.

6.4.2 Factoren die kleur en aanzien beïnvloeden

Bij uitgewassen beton is de betonsamenstelling van essentieel belang
voor de kwaliteit van het oppervlak en haar aanzien. Verkeerstype 
en -intensiteit, het gewenste esthetische effect, rolgeluid, enz. zijn
bepalende factoren en bijgevolg moet met uiteenlopende
aanbevelingen rekening worden gehouden.

Zodra de verschillende materialen gekozen zijn, voert een laboratorium
een onderzoek van de betonsamenstelling uit. Aan de hand van een
staal van representatieve omvang wordt getoetst of het beton het
gewenste aanzien en de voorgeschreven kleur heeft. Een proefvak van
4 tot 8 m2 is hiervoor aangewezen.

De volgende elementen kunnen een rol spelen bij de bepaling van de
kleur of het aanzien:

- de keuze van korrelmaat en kleur van de granulaten (in de
deklaag) uit een zeer ruim aanbod:

- frequent gebruikte korrelfracties zijn 2/6, 6/14 en 14/20;
- het beschikbare kleurenpalet omvat onder meer Jasberg

(zwart), Rouge royal (rood), Baltic (rose) en Lamonriville
(oker);

- toevoeging van kleurstoffen: kleurstoffen verlenen de betonspecie
een kleur die bij de natuurlijke kleur van de gekozen granulaten
past;

- het gebruikte cement: grijs cement beïnvloedt slechts lichtjes de
kleur van het betonoppervlak; hoogovencement (CEM III) kan
echter een lichtere kleur hebben dan portlandcement (CEM I). Om
een heldere kleur te bekomen, kan ook wit cement worden
gebruikt;

- het watergehalte en bijgevolg ook de W/C-factor: zij moeten
constant blijven want ook zij bepalen de uiteindelijke kleur. Bij een
hoger watergehalte moet bovendien dieper worden uitgewassen;

- het gebruik van plastificeerders en superplastificeerders: zij
kunnen een bindingsvertragend effect hebben en dat kan tot een
onregelmatig uitgewassen oppervlak leiden;

- het gebruik van pomp- of vloeibeton: bij deze betonsoorten
bestaat het risico dat het steenskelet aan het oppervlak niet
homogeen verdeeld is, wat eveneens tot een onregelmatig
oppervlak leidt.

6.15 Bron: OCCN
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6.4.3 Uitvoeringsbijzonderheden

De techniek van het uitwassen is zeer eenvoudig op voorwaarde dat
bepaalde belangrijke betontechnologische aanbevelingen strikt in
acht worden genomen, en in het bijzonder dat de uitvoering niet bij
wisselvallig (kans op regen of buien, enz.) gebeurt. Er kunnen vaste of
glijbekistingen worden gebruikt. Zij kunnen worden aangebracht met
behulp van:

- betonstraatstenen, die in rijen op een funderingsplaat van rijk
beton met verticale zijkanten worden gelegd;

- klassieke bekistingen;
- al dan niet geprefabriceerde lijnvormige elementen;
- natuursteen, enz.

Vóór het betonstorten worden alle toebehoren zoals straatgoten, kant-
stenen, straatstenen, enz. met een kleurloos en licht hechtend product
tegen verkleuring beschermd.

Het beton kan in één laag of «nat op nat» in twee lagen worden
gestort. In dit laatste geval moet worden voorkomen dat beton uit de
onderste laag naar het oppervlak stijgt. De tweede laag wordt kort, en
maximum één uur, na de eerste laag gestort. Deze techniek wordt
doorgaans bij gekleurd fijn beton (Dmax = 6,3 mm in de deklaag)
toegepast: het is een economische oplossing waarmee de kwaliteit van
het betonoppervlak beter beheerst wordt. Tussen de twee lagen kan
bovendien eventueel een wapeningsnet [foto 6.16] worden ingewerkt.

Maximum 20 minuten na het afstrijken, en bij zeer warm weer
eventueel iets vroeger, wordt op het oppervlak een bindingsvertrager
gespoten. Hoewel de aanwezigheid van water de werking van de
bindingsvertrager niet zal beïnvloeden of verhinderen, is het beton-
oppervlak op dat ogenblik best vrij van stilstaand water. Hoe vochtiger
namelijk het beton, hoe dieper de vertrager zal kunnen inwerken.
Onmiddellijk na de verstuiving van de bindingsvertrager moet het
beton met een compatibel nabehandelingsproduct of met een
waterdichte folie worden beschermd. De folie beschermt het beton
eveneens tegen weer en wind en moet met de nodige omzichtigheid
worden geplaatst om het verse betonoppervlak niet te beschadigen.

Als oppervlakbehandeling wordt het verharde betonoppervlak
uitgewassen en eventueel ook geborsteld. Daartoe wordt 
met een hogedrukwaterstraal het bovenste laagje cementmortel
weggespoten [foto 6.17]. Afhankelijk van de gebruikte bindings-
vertrager kan dit 6 tot 24 uren na het betonstorten gebeuren. De
aanwijzingen van de fabrikant moeten goed worden gevolgd en de
uitwerking van de bindingsvertrager moet tijdens de geschikt-
heidsproef worden geverifieerd.

Onmiddellijk na het uitwassen, wordt het beton opnieuw gedurende
ten minste 72 uren met een waterdichte folie afgedekt. Er kan ook
een kleurloos nabehandelingsproduct (curing compound) worden
toegepast.

Ongeveer vier weken na het betonstorten kan een product worden
aangebracht om het oppervlak tegen vlekken te beschermen en
het waterafstotend te maken. Dat product is een waterige emulsie
die in een verhouding van 250 g/m2 op het droge en zuivere

Hoofdstuk 6
Bijzondere toepassingen
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6.16 Bron: OCCN

6.17 Bron: OCCN
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betonoppervlak wordt aangebracht. Doorgaans beveelt de
fabrikant een termijn van vier weken aan, omdat het beton dan een
bepaalde sterkte heeft bereikt.

6.4.4 Onderhoud 

6.4.4.1 Vervuiling

Vooral bij verhardingen met heldere kleuren is het gevaar voor
vervuiling groot. Een vervuild oppervlak kan met een hogedrukreiniger
(waterstraal) of detergenten worden schoongemaakt. Het kan ook
nuttig zijn preventieve maatregelen ter bescherming van het opper-
vlak te nemen, zoals verstuiving van een waterafstotend middel.

6.4.4.2 Herstel of verbetering van een betonoppervlak

Door omstandigheden kan het aanzien van een uitgewassen beton-
oppervlak toch niet volledig aan de verwachtingen beantwoorden: het
kan ongelijkmatig uitgewassen zijn, kleine kleurverschillen vertonen,
enz. Afhankelijk van de staat van het betonoppervlak zijn er verschil-
lende manieren om dit euvel te verhelpen:

- herstel van de vlakheid van het oppervlak door het met
diamantschijven te slijpen;

- verbetering van het betonoppervlak door zand-, grit- of
waterstralen onder zeer hoge druk (minimum 1 000 bar),
boucharderen of zuren.

6.5 Gefigureerd beton [foto 6.18]

6.5.1 Inleiding

Bij deze oppervlakbehandeling wordt het verse beton met een
drukpatroon bewerkt om het een reliëfstructuur te geven die beton-
straatstenen, natuursteenkeien of andere patronen (nerven, schubben,
enz.) nabootst. Deze techniek wordt vooral in bijzondere toepassingen
en met name in bebouwde kommen aangewend.

6.5.2 Uitvoeringsbijzonderheden

Vooraf worden aanliggende oppervlakken met plasticfolie tegen
spatten beschermd. De behandeling gebeurt op een klassieke laag van
grijs wegbeton. Het verse betonoppervlak wordt een eerste maal
gladgestreken en vervolgens wordt een kleurverharder (poedervormig
mengsel van kleurstof en bindmiddel) in een verhouding van
minimum 3 kg/m2 uitgestrooid. Met een spaan, die door middel van
een dubbele scharnier aan een steel is bevestigd, wordt het beton-
oppervlak een tweede maal gladgestreken. Daarna wordt een
ontkistingspoeder uitgestrooid (ten minste 150 g/m2), om te voor-
komen dat het beton aan de drukpatronen zou kleven. Onmiddellijk
daarna wordt met speciale patronen het gewenste motief in het beton
gedrukt [foto 6.19]. Met een plasticfolie wordt het beton vervolgens
gedurende 72 uren tegen uitdroging beschermd. Enkele dagen na de
verharding van het beton wordt het oppervlak met water schoon-
gemaakt. Zodra het oppervlak goed droog is, wordt een acrylhars
aangebracht om de kleuren te fixeren.

Naast toepassingen in ter plaatse gestort beton, bestaan er eveneens
geprefabriceerde betonplaten met ingedrukte motieven.

6.18 Bron: OCW

6.19 Bron: OCW
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6.6 Samengestelde of composietverhardingen

6.6.1 Inleiding

Door bestaande wegen met technieken als in- en overlays (zie § 6.1) te
versterken, werden in het verleden al betonverhardingen met
bitumineuze materialen gecombineerd.

Vandaag verstaan we onder samengestelde of composietverharding
doorgaans een onderbouw van (ongewapend of doorgaand
gewapend) beton waarop een asfalttoplaag wordt aangebracht om de
oppervlakkenmerken, en in het bijzonder de geluidsproductie, te
verbeteren.

6.6.2 Uitvoeringsbijzonderheden

Als een nieuwe betonverharding met een asfalttoplaag wordt
overlaagd, is het raadzaam het verse beton met een bitumenemulsie
tegen uitdroging te beschermen.

Om reflectiescheuren in een asfalttoplaag op ongewapende beton-
platen te voorkomen, is het aangewezen om ter hoogte van de voegen
in de betonplaten, ook voegen in de toplaag aan te brengen. Om zulke
voegen te vermijden, is het verkieslijk bij nieuwe composietverhardingen
de onderbouw in doorgaand gewapend beton uit te voeren.

6.7 Betonverhardingen voor vliegvelden

6.7.1 Inleiding

Op vliegvelden kan zowel ongewapend als doorgaand gewapend
beton worden toegepast. De aanbrenging gebeurt met dezelfde
technieken als voor gewone wegen, maar we moeten toch met de
hierna volgende bijzondere eisen rekening houden.

6.7.2 Landingsbanen

Gezien de bijzondere belastingen die bij de landing van vliegtuigen
optreden, gebeurt de dimensionering van landingsbanen volgens
speciale methoden.

Omdat straalmotoren losse voorwerpen kunnen opzuigen, mag er
geen enkele oppervlakschade zoals afschilfering of uitrukking van
granulaten optreden. De gebruikte granulaten mogen dus niet poreus
of vorstgevoelig zijn.

Door het veelvuldig gebruik van dooimiddelen op vliegvelden is het
gevaar voor schade door vorst/dooicyclussen zeer groot. Daarom is het
raadzaam steeds een luchtbelvormer te gebruiken. De aanbrenging
van een waterafstotend impregneermiddel op het jonge beton kan
bovendien de kwaliteit van het betonoppervlak nog gevoelig
verbeteren.

Omdat op vliegvelden geen geluidarme verhardingen worden
toegepast, is een granulaat met korrelmaat 0/32 aanbevolen en
volstaat bezemen als oppervlakafwerking. In de dwarsvoegen worden
deuvels met een diameter van 30 mm gebruikt, in de langsvoegen
ankerstaven van 16 mm.

Hoofdstuk 6
Bijzondere toepassingen
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Omwille van de grote laagdikten (ten minste 35 cm) worden langs-
voegen meestal met een hol- en dolverbinding of volgens een gegolfd
sinusprofiel aangebracht.

6.7.3 Taxibanen en standplaatsen

Voor het oppervlak en de voegen van taxibanen en vliegtuig-
standplaatsen gelden dezelfde eisen als voor landingsbanen.

Volgens internationale richtlijnen is voor vliegtuigstandplaatsen een
maximale dwarshelling van 0,5 % toegestaan.

Als voegvullingsmassa worden tweecomponentenproducten
(polysulfiden) gebruikt. Omwille van de vliegtuigkerosine moeten deze
producten koolwaterstofbestendig zijn. Vanwege het aanzuigings-
gevaar door straalmotoren worden voorgevormde profielen van EPDM,
polychloropreen of EPS10) steeds minder toegepast.

6.8 Gewalst beton

6.8.1 Inleiding

Gewalst beton is een verharding(slaag) die bijna op dezelfde wijze als
schraal beton wordt verwerkt maar een hoger cementgehalte (ten
minste 200 kg/m3) en een relatief kleine korrelmaat (0/20) heeft.
Dankzij de stabiliteit van het korrelskelet kan het bijna onmiddellijk na
verdichting in gebruik worden genomen. Het kan zowel in de
fundering (meestal WB20) als in de verharding zelf, bijvoorbeeld voor
landbouwwegen (WB30), worden toegepast.

6.8.2 Samenstelling

De maximale korrelmaat van 20 mm en zelfs kleiner heeft tot doel:
- ontmenging te vermijden;
- de menging te vergemakkelijken;
- de vlakheid te verbeteren.

De onderstaande figuur geeft de aanbevolen korrelverdelingsgrenzen
voor gewalst beton met granulaten 0/20.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0.
06

3

0.
08 0.
1

0.
12

5

0.
16 0.
2

0.
25

0.
31

5

0.
4

0.
5

0.
63 0.
8 1

1.
25 1.
6 2

2.
5

3.
15 4 5

6.
3 8 10

12
.5 16 20 25

31
.5 40 50 63

Aanbevolen korrelverdelingsgrenzen
Gewalst beton met granulaten 0/20

Z
ee

fr
es

t 
(%

) D
o

o
rval (%

)

Maaswijdte (mm)

10) EPS is de afkorting van geëxpandeerd polystyreen.



101

De minimale cementdosering bedraagt 200 kg/m3 voor gewalst beton
met een gemiddelde druksterkte van 20 N/mm2 (WB 20) of 250 kg/m3

voor gewalst beton met een gemiddelde druksterkte van 30 N/mm2

(WB 30), telkens gemeten op boorkernen van 100 cm2 na 90 dagen.

Om de verwerkbaarheid te verbeteren en het gevaar voor scheurvorming
te verminderen, mag poederkoolvliegas worden toegevoegd in een
maximale dosering van 5 % van de massa van het mengsel van zand
en steenslag.

Het watergehalte is net voldoende om een optimale verdichting te
bekomen en ligt daarom meestal iets lager dan bij de optimale
gewijzigde Proctordichtheid, namelijk 4 tot 7 % van de massa van de
droge materialen.

6.8.3 Uitvoeringsbijzonderheden

Gewalst beton wordt in één laag met een nivelleer- of een
afwerkmachine aangebracht. Het is aangewezen om materieel te
gebruiken dat al enige voorverdichting van het mengsel mogelijk
maakt, zoals afwerkmachines met een dubbele verdichtingsplaat of
glijbekistingsmachines met krachtige trilplaten.

Het walsen gebeurt zo dat de verdichtingsgraad ten minste 97 % van
de optimale gewijzigde Proctordichtheid bedraagt. Daarom wordt best
statisch en trillend verdicht met zware walsen, zoals een gladde trilwals
van 10 ton en een bandenwals van ongeveer 17 ton. Er moet op wor-
den toegezien dat de volledige betonlaag, dus ook de randen en de
hoeken, homogeen wordt verdicht.

Om onregelmatige scheurvorming te vermijden, worden voegen in het
walsbeton gekerfd. Dat gebeurt tot over ten minste 1/3 van de dikte,
elke 5 m en, als het om een fundering gaat, bij voorkeur onder de
toekomstige voegen van de betonplaten.

Omwille van het geringe vochtgehalte moet gewalst beton gedurende
vijf tot zeven dagen vochtig worden gehouden.

Licht verkeer tot 3,5 ton kan onmiddellijk na de afwerking worden
toegelaten. Opdat de verdichte laag voldoende stabiel zou zijn, wordt
beter gebroken steenslag of gebroken betonpuin in plaats van rolgrind
als granulaat gebruikt. Voor zwaar verkeer mag de weg pas na vijf
dagen voor het verkeer worden opengesteld.

6.9 Snelle reparaties 

6.9.1 Inleiding

Met de nieuwe techniek van snel verhardend beton, internationaal
gekend als «(Ultra) Fast Track Concrete Paving», kunnen op beton-
verhardingen snelle reparaties worden uitgevoerd omdat de weg al na
minder dan drie dagen (in plaats van de gebruikelijke vijf tot veertien
dagen) weer voor het verkeer kan worden opengesteld. De techniek
kan zowel toegepast worden om lokale reparaties uit te voeren als om
langere wegdelen te vernieuwen.

Als criterium voor de openstelling van een weg voor het verkeer geldt
in België een minimale druksterkte van ten minste 35 tot 40 N/mm2,

Hoofdstuk 6
Bijzondere toepassingen
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afhankelijk van de bouwklasse. De waarde hangt vooral van de
verkeersintensiteit op de weg af. Op proefkubussen met een zijde van
20 cm bedragen de overeenkomstige waarden respectievelijk 30 en 35
N/mm2.

Voor de eerste Belgische toepassing beschreef het bestek het volgende
werkschema:

De verhardingstijd voor de betondeklaag bedroeg 60 tot 72 uren.

Dit werkschema kan nog verder worden ingekort:

De verhardingstijd bedraagt dan slechts 36 uren. Als isolatieplaten
worden gebruikt, kan de vereiste sterkte zelfs nog vroeger, na 14 tot 16
uren, worden bereikt, zonder beroep op bijzondere cementsoorten en
hulpstoffen te moeten doen.

6.9.2 Vervanging van de fundering

Bij reparaties wordt de fundering al in een vroeg stadium bereden en
belast, onder meer voor de aanvoer van het wegbeton. Daarom moet
doorgaans ook de fundering worden vervangen Dit is zeker nodig bij
de reparatie van oude betonplaten, die in vele gevallen op de bestaande
grond zijn aangebracht. Vaak wordt voor gewalst beton en in het
bijzonder WB 20 (zie § 6.8) gekozen, omdat het dankzij de goede korrel-
opbouw en beperkte korrelmaat haast onmiddellijk na de aanbrenging
voor het verkeer mag worden opengesteld. De voegen komen bij
voorkeur op dezelfde plaats als de voegen van de bovenlaag. Net als
andere cementgebonden funderingen moet ook gewalst beton tegen
uitdroging worden beschermd. Dit gebeurt door aanbrenging van een
bitumenemulsie of door het oppervlak voldoende lang vochtig te
houden, bijvoorbeeld tot de betondeklaag wordt gestort.

6.9.3 Betonsamenstelling 

Uitgaande van laboratoriumonderzoeken werden betonsamen-
stellingen ontwikkeld die aan de voormelde eisen voor druksterkte vol-
doen. Hiervoor werden courant verkrijgbare materialen (cement, super-
plastificeerder, enz.) gebruikt, om de toepassingen praktisch en econo-
misch haalbaar te houden.

De cementdosering varieert tussen 425 en 450 kg/m3. Voor snelle
reparaties is CEM I 52,5 LA of CEM I 42,5 LA aan te bevelen. Als een

woensdag opbreken van de bestaande verharding

donderdag aanbrenging van de fundering van gewalst beton

vrijdag aanbrenging van de betondeklaag

zaterdag zagen van de krimpvoegen en vulling van de voegen

maandagmorgen, 7.00 uur openstelling van de weg voor het verkeer

vrijdag opbreken van de bestaande verharding en aanbrenging van
de fundering

zaterdag aanbrenging van de betondeklaag vóór 19 uur 's avonds,
zagen van de krimpvoegen en vulling van de voegen

maandagmorgen, 7.00 uur openstelling van de weg voor het verkeer
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uithardingstijd van 72 uren wordt nagestreefd, kan ook CEM III/A 42,5 LA
(hoogovencement) worden gebruikt (waarvan ongeveer 20 % door
CEM I 42,5 R (portlandcement) kan worden vervangen). De beperking
van de hoeveelheid portlandcement is nodig om het alkaligehalte
binnen de opgelegde grenzen te houden.

Er wordt een continue korrelverdeling gebruikt, samengesteld met
porfiersteenslagfracties 2/6 en 6/20 (en eventueel 20/32).

De W/C-factor moet zeer laag (en steeds minder dan 0,40) worden
gehouden, maar de juiste waarde wordt bepaald naar gelang van de
gewenste maximale uithardingstijd. De lage W/C-factor heeft niet
alleen een positieve invloed op de sterkteontwikkeling maar ook op de
scheurgevoeligheid van beton, ondanks het hoge cementgehalte.

Bij zo’n lage W/C-factor moet een (hoge) dosis superplastificeerder
worden toegevoegd om een voldoende verwerkbaarheid te
behouden. De superplastificeerder wordt deels in de betoncentrale,
deels op de bouwplaats in truckmixers toegevoegd.

Aan snel verhardend beton worden in principe geen luchtbelvormers
toegevoegd, omdat deze hulpstoffen de sterkte verminderen.

De onderstaande tabel geeft een praktijkvoorbeeld van een beton-
samenstelling met een gewenste druksterkte van 40 N/mm2 op
kernen, bewaard bij 10 °C, na 36 uren:

Hier moet worden opgemerkt dat het bestek oriëntatieproeven moet
voorschrijven, zodat de aannemer de hoeveelheid superplastificeerder
kan bepalen naar gelang van de gekozen soort van superplastificeerder,
de betonsamenstelling en de verwerkbaarheid. Met een voorafgaand
laboratoriumonderzoek kunnen de te verwachten druksterkten van de
voorgestelde betonsamenstelling bij de te verwachten temperatuur op
de bouwplaats worden bepaald.

6.9.4 Uitvoeringsbijzonderheden 

Het betonmengsel wordt in wagens met een menginstallatie vervoerd,
zodat een deel van de superplastificeerder op de bouwplaats kan wor-
den toegevoegd.

Voor de heraanleg van langere wegstroken worden glijbekistingen
gebruikt, maar voor kleine werken vaste bekistingen. In het laatste
geval is het aangewezen een dubbele trilbalk te gebruiken en aan de
randen met een trilnaald te verdichten.

Hoofdstuk 6
Bijzondere toepassingen

6

Cement CEM I 52,5 R LA 450 kg/m3

Porfier 2/6 290 kg/m3

Porfier 6/20 900 kg/m3

Rivierzand 0/3 670 kg/m3

Water (W/C = 0,34) 153 kg/m3

Superplastificeerder 
(% van het cementgehalte) 1,67 %

6.21 Bron: Febelcem



104

Vroeger werden de wegen meestal door dwarsbezemen afgewerkt. Bij
reparaties aan deze wegen volstaat deze methode dan ook meestal.

De nabehandeling tegen uitdroging is van groot belang. Meestal wordt
een gewone «curing compound» (minimum 150 g/m2 en bij voorkeur
200 g/m2) toegepast. Door de aanbrenging van isolatieplaten [foto 6.22]
wordt de sterkteontwikkeling op jonge ouderdom gunstig beïnvloed.
Deze nabehandeling is vooral aangewezen voor lokale reparaties en is
noodzakelijk bij lage buitentemperaturen (gemiddelde lager dan 10 °C).

Bij snel verhardend beton moeten de krimpvoegen vroeger dan bij
klassiek beton worden gezaagd: vier tot twaalf uren na het betonstor-
ten, afhankelijk van de samenstelling, de omgevingstemperatuur en de
wind.

6.22 Bron: OCW
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7.1 Fasen in de openstelling voor het verkeer

De openstelling van een weg voor het verkeer gebeurt in verschillende
fasen:

- voor licht verkeer zoals fietsen, bromfietsen en personenwagens;
- voor plaatselijk verkeer van lichte voertuigen met een gewicht van

minder dan 3,5 ton;
- voor bouwplaatsverkeer;
- voor alle verkeer;
- voor uitzonderlijk vervoer.

De verhardingsomstandigheden van beton bepalen mee het tijdstip
waarop de weg in gebruik mag worden genomen. De aannemer moet
hiermee rekening houden bij de openstelling van een weg voor de
verschillende soorten van verkeer.

De rand is de meest kwetsbare zone van een betonverharding en moet
bijgevolg beschermd worden door ervoor te zorgen dat niet te dicht
bij de rand kan worden gereden. Ook plotse manoeuvres kunnen, in
het bijzonder bij jong beton, schade aanrichten. Vooral bij een
vervroegde openstelling van een weg voor om het even welk soort van
verkeer moet terdege met deze aandachtspunten rekening worden
gehouden.

7.1.1 Licht verkeer

Licht verkeer mag worden toegelaten zodra het beton een sterkte
heeft bereikt, waarbij de oppervlakbehandeling door dit verkeer niet
wordt beschadigd. Bij een normale buitentemperatuur (10 °C en meer)
kan dit verkeer binnen zes uren na de oppervlakbehandeling worden
toegelaten.

7.1.2 Plaatselijk verkeer 

Bij een normale buitentemperatuur (10 °C en meer) mag louter
plaatselijk verkeer van lichte voertuigen met een gewicht van minder
dan 3,5 ton na 24 uren worden toegelaten.

7.1.3 Bouwplaatsverkeer

Het bouwplaatsverkeer mag pas op de aangelegde verharding rijden
als het verhardingsproces voldoende gevorderd is en het beton de
minimale druksterkte heeft bereikt die de standaardbestekken volgens
de bouwklasse van de weg voorschrijft. Bij voorkeur is dit pas na zeven
dagen, maar uitzonderlijk (bijvoorbeeld bij snel verhardend beton) en na
controle van de druksterkte kan men voertuigen met lucht- of rups-
banden op een vroeger tijdstip, maar in ieder geval na meer dan drie
dagen, toelaten. Verkeer van zware bouwmachines blijft echter de
eerste zeven dagen uit den boze.

Hoofdstuk 7
Openstelling van de weg voor het verkeer
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7.1.4 Alle verkeer

Alle verkeer mag worden toegelaten zodra de in de standaard-
bestekken vastgestelde minimale druksterkte is bereikt. Ook hier is
dat bij voorkeur na zeven dagen maar in bijzondere gevallen, zoals
bij snel verhardend beton en in gunstige weersomstandigheden,
kan de weg vroeger voor het verkeer worden opengesteld. In ieder
geval moet de druksterkte vooraf worden gecontroleerd en
aangetoond, en blijft bijzonder zwaar of uitzonderlijk verkeer de
eerste zeven dagen uit den boze.

7.2 Openstelling van de weg op grond van de
resultaten van drukproeven

Vóór openstelling voor het verkeer moeten dus drukproeven
worden uitgevoerd om na te gaan welke werkelijke sterktewaarden
het beton in een zo kort mogelijke tijd en met name bij een
temperatuur van 10 °C heeft bereikt. De benodigde proefstukken
worden vervaardigd of ontnomen, en vervolgens bewaard volgens
de geldende normvoorschriften. De volgende proefstukken kunnen
worden gebruikt:

- proefkubussen vervaardigd door trillen op een triltafel of met
de trilnaald op het ogenblik van de betonverwerking. De
kubussen worden afgedekt, genummerd en gedateerd. Zij
worden op de bouwplaats bewaard zoals beschreven in de
norm;

- kernen met een doorsnede van 100 cm2, geboord uit de
verharding of uit ter plaatse vervaardigde en bewaarde
betonplaten (bijvoorbeeld: 40 x 30 x 15 cm) [foto 7.1].

De drukproeven worden net vóór de openstelling voor het verkeer
verricht. De weg mag slechts in gebruik worden genomen als de
gemiddelde druksterkte van drie proefstukken de in de bestekken
voorgeschreven minimale waarde bereikt. Die minimale waarde is
afhankelijk van de soort van weg, de betonsoort en de uitvoerings-
termijn. De gemeten betondruksterkte hangt ook af van de vorm
van het geteste proefstuk. Een kubus met een afmeting van 15 cm,
en een kern met een doorsnede van 100 cm2 en een hoogte van 
10 cm hebben een grotere druksterkte dan een kubus van 20 cm.

7.3 Wegovergangen

Vóór de openstelling van het verkeer wordt het werk duidelijk
afgebakend voor alle weggebruikers. Om te vermijden dat
voetgangers en fietsers toch de bouwplaats en het verse beton
betreden, is het aangewezen om duidelijk leesbare waarschuwings-
borden te plaatsen. Bij langere wegstroken kunnen op regelmatige
afstanden loopbruggen worden geplaatst, zodat voetgangers en
fietsers er kunnen oversteken [foto 7.2].

Op bijzondere plaatsen zoals belangrijke kruispunten, toegangs-
wegen tot een supermarkt, winkelcentrum, fabriek of bedrijfs-
terrein, een kruisende buslijn die niet kan worden omgelegd, enz., is
een dagenlange onderbreking van het verkeer niet mogelijk. Dan
kan een geprefabriceerde overbrugging worden geplaatst, om te
vermijden dat de uitvoering in verschillende fasen moet gebeuren
en dat de betonwerking moet worden onderbroken.

7.1 Bron: OCW

7.2 Bron: OCW
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Zodra het beton tot aan de plaats van een overbrugging is gestort,
wordt de geprefabriceerde constructie met een kraan op houten
balken gelegd. De opritten worden aangelegd met steenslag dat
vooraf aan het beginpunt van de oprit werd gestapeld. Dankzij deze
werkwijze hoeft het verkeer op belangrijke kruisingen nooit langer
dan drie uren te worden onderbroken.

Hoofdstuk 7
Openstelling van de weg voor het verkeer
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8.1 Inleiding

Kwaliteitszorg en -borging hebben tot doel een eindproduct af te
leveren dat aan de gestelde eisen voldoet.

Voor de praktische uitvoering steunt men op:
- een kwaliteitsplan: de aannemer legt het kwaliteitsplan vóór de

aanvang van de werken ter goedkeuring aan de opdrachtgever
voor. Afhankelijk van de omvang en het belang van het project
kan dit plan beperkt of uitgebreid zijn, en kan het verschillende
eisen en procedures omvatten. Het bestek schrijft voor welke
rubrieken het kwaliteitsplan minimaal moet omvatten;

- een checklist voor het dagelijkse volgen van de voortgang van de
werken: de checklist somt de keuringen op die de opdrachtgever
en/of de aannemer moeten uitvoeren. Het resultaat van die
(eigen) keuringen moet schriftelijk worden geregistreerd. De
checklist kan ook een deel van het kwaliteitsplan zijn.

Het kwaliteitsplan en de checklist hebben allebei tot doel de
kwaliteit van de uitvoering tijdens de verschillende fasen te
bewaken, om elke onregelmatigheid, onvolkomenheid of fout tijdig
op te merken en onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen
nemen.

8.2 Kwaliteitsplan

8.2.1 Algemene inhoud van het kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan kan de volgende elementen omvatten:

a) algemene identificatiegegevens over het project en de betrokken
partijen;

b) voorstelling van de verschillende materialen op grond van attesten,
certificaten van oorsprong, keurmerken, monsters, enz.;

c) volledig betononderzoek vóór de aanvang van de werken;
d) voorstelling van het machinepark;
e) voorstelling van het gekwalificeerde personeel (operatoren), enz.;
f ) planning van de uitvoering;
g) organisatie van de betonaanvoer;
h) risicoanalyse van de kwaliteit;
i) checklist voor het dagelijkse volgen van de voortgang, eventueel

per uitvoeringsfase;
j) keuringsplan van het voltooide werk (beproevingsprogramma);
k) procedure voor de openstelling van de weg voor het verkeer.

Hoofdstuk 8
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8.2.2 Gedetailleerde inhoud van het kwaliteitsplan

a) Algemene identificatiegegevens over het project en de betrokken
partijen

1) Project:
- bouwplaats, bestek, naam en plaats;
- datum van de aanbesteding;
- datum van de aanvang van de werken;
- uitvoeringstermijn en -fasen.

2) Partijen (naam, adres, telefoon- en GSM-nummer, e-mailadres):
- aanbestedende overheid: leidinggevende ambtenaar,

verantwoordelijke ingenieur op de bouwplaats, controleur;
- aannemer: hoofdaannemer, onderaannemers, beton-

leverancier;
- certificatie- en keuringsinstellingen, laboratoria.

3) Uitvoerend personeel (naam, adres, telefoon- en GSM-nummer,
e-mailadres, beschrijving van de taken en verantwoordelijk-
heden):

- kwaliteitsverantwoordelijke van de aannemer;
- coördinator veiligheid en gezondheid;
- projectleider;
- werkleider;
- ploegbaas.

b) Voorstelling van de materialen 

Van ALLE gebruikte materialen wordt een technische fiche ingediend
waarop de technische specificaties (minimum deze vermeld in het
[standaard]bestek) vermeld zijn. Indien gevraagd, worden de nodige
attesten, certificaten van oorsprong en keurmerken (BENOR, ATG,
COPRO, enz.) bijgevoegd. Van alle materialen worden stalen ter goed-
keuring voorgelegd.

Naast het beton en zijn bestanddelen (zie § 8.2.2.c) kunnen onder
meer ook de volgende materialen worden toegepast:

- plasticfolie;
- bitumenemulsie of bestrijking;
- wapeningsstaal voor (doorgaand) gewapend beton;
- staalvezels;
- deuvels en deuvelstoelen;
- ankerstaven;
- chemische verankering voor ankerstaven;
- asfalt voor de tussenlaag;
- bindingsvertrager;
- nabehandelingsproducten (curing compound);
- voegvullingsproducten (vernis, koord, voegvullingsmassa);
- impregneermiddel (hydrofoberingsproduct).

c) Volledig betononderzoek vóór de aanvang van de werken 
(zie hoofdstuk 2)

Vóór de aanvang van de werken worden de volgende elementen
onderzocht:

- voorgestelde betonsamenstelling: hoeveelheid grove granulaten,
zand, cement, water, hulpstoffen per m3 beton;
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- herkomst en zeefkrommen van het zand en de verschillende
granulaatfracties;

- soort, sterkteklasse en eigenschappen (LA, HSR, HES, N of R) van
het cement;

- specificaties voor de gebruikte hulpstoffen (luchtbelvormer,
plastificeerder, superplastificeerder, vertrager, enz.) en eventuele
kleurstoffen;

- druksterkte na 7 en 28 dagen, gemeten op kubussen met een
zijde van 15 cm.

d) Voorstelling van het machinepark

De belangrijkste machines en apparaten, evenals hun capaciteiten
worden opgesomd:

- mobiele betoncentrale;
- glijbekistingsmachine;
- kranen;
- besproeiingsinstallatie voor bindingsvertrager;
- borstel voor het uitwassen;
- betonzagen;
- indien nodig, het reservematerieel dat op de bouwplaats

beschikbaar wordt gehouden.

e) Voorstelling van het gekwalificeerde personeel 

De namen en andere nuttige gegevens van het belangrijkste personeel
op de bouwplaats worden vermeld:

- werkleider;
- operator van de betoncentrale;
- operator van de glijbekistingsmachine.

f) Planning van de uitvoering

Er wordt een realistische planning opgesteld en beschreven, die
rekening houdt met de verschillende uitvoeringsfasen en de besteks-
voorschriften. Indien nodig, wordt ook de aanleg van een proefvak in
de planning opgenomen. Voor grote werken kan een PERT-planning en
een GANTT-diagram worden opgesteld.

g) Organisatie van de betonaanvoer

Een optimale betonaanvoer steunt op:
- een bestendige communicatie tussen de verantwoordelijke

personen op de bouwplaats en in de betoncentrale;
- een voorafgaande studie van de reisweg (obstakels, trajectduur,

mogelijke filevorming, enz.) tussen betoncentrale en bouwplaats,
evenals van de manoeuvreerruimte op de bouwplaats;

- een raming van het benodigde aantal kipwagens of truckmixers,
naar gelang van de berekende trajectduur, de capaciteit van de
betoncentrale, de laad- en lostijd.

h) Risicoanalyse van de kwaliteit

De bijzondere risico’s die de kwaliteit van de uitvoering negatief
kunnen beïnvloeden en de te nemen maatregelen worden opgesomd.
Mogelijke bijzondere risico's zijn:

- filevorming langs de bouwplaats;
- nachtwerk;

Hoofdstuk 8
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- kruisend verkeer;
- onderbreking van de betonaanvoer;
- mechanisch defect aan het materieel;
- regenbuien;
- werken in een tunnel.

i) Checklist voor het dagelijkse volgen van de voortgang, eventueel per
uitvoeringsfase (zie § 8.3)

De checklist kan worden ingekort of uitgebreid naar gelang van de
bijzondere omstandigheden op de bouwplaats. Indien nodig, kan de
lijst worden aangevuld met de keuringsfrequenties, de verantwoorde-
lijke persoon en de maatregelen die bij niet-conformiteit moeten
worden genomen.

Een laboratorium op de bouwplaats is van essentieel belang. Het is
alleen bedoeld voor snelle, eenvoudige proeven die de voortgang
rechtstreeks kunnen beïnvloeden (proeven op betonspecie). De
uitrusting en het geschoolde personeel moeten afgestemd zijn op de
omvang van de werken. Het laboratorium bevindt zich bij voorkeur
nabij de bouwplaats (keuring op de bouwplaats). Als de aannemer
geen eigen laboratorium heeft, kan hij beroep doen op het labo van
een leverancier of op een gespecialiseerd extern laboratorium dat een
BELTEST-certificaat heeft.

j) Keuringsplan van het voltooide werk (beproevingsprogramma)

De keuring na de uitvoering omvat onder meer:
- visuele inspectie op scheuren en beschadigingen;
- meting van de laagdikte(n) op boorkernen [foto 8.1];
- bepaling van druksterkte [foto 8.2]: over het algemeen op

boorkernen na 90 dagen, maar voor de deklaag van een tweelaagse
verharding op kubussen met een zijde van 15 cm na 28 dagen;

- bepaling van de waterabsorptie;
- bepaling van de weerstand tegen afschilfering onder invloed van

de vorst/dooicyclussen in aanwezigheid van dooizout;
- meting van de vlakheid (in langs- en dwarsrichting);
- meting van de stroefheid.

k) Procedure voor de openstelling van de weg voor het verkeer 
(zie hoofdstuk 7)

De weg mag voor het verkeer worden opengesteld:
- na een vooraf bepaalde termijn, bijvoorbeeld 7 of 14 dagen;
- zodra een bepaalde druksterkte, bijvoorbeeld 40 N/mm2 is bereikt;

dit is meestal het geval bij snel verhardend beton (na 36 of 72
uren);

- na een kortere termijn voor plaatselijk verkeer en later voor het
volledige verkeer.

8.1 Bron: OCCN

8.2 Bron: OCW
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8.3 Checklist voor het dagelijkse volgen van de
voortgang

De checklist op de hierna volgende bladzijden is een leidraad voor
de werkleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, of voor de
opzichter van de werken, die belast is met de keuring van beton-
wegenwerken. In onderlinge samenwerking en overleg zijn zij, elk
voor hun specifieke bevoegdheden, verantwoordelijk voor de
naleving van de besteksvoorschriften en de regels der kunst om een
kwalitatief eindproduct af te leveren. Oog voor afwerking en detail is
hierbij van groot belang.

De keuringen gebeuren in de eerste plaats preventief, zodat indien
nodig correctieve maatregelen kunnen worden genomen.

De checklist vermeldt NIET de elementen van het kwaliteitsplan zoals
betonsamenstelling, materieel, coördinatie, enz. maar kan wel zelf
een deel van het kwaliteitsplan zijn.

Naast deze checklist is ook een degelijke kennis van de bepalingen
van de standaardbestekken voor de wegenbouw en van het
bijzonder bestek van het project onontbeerlijk.

Hoofdstuk 8
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WEERSOMSTANDIGHEDEN

� Was de nachttemperatuur lager dan -3 °C?
� verboden wegbeton te storten

� Is de omgevingstemperatuur op 1,5 m boven het oppervlak onder
thermometerhut lager dan +1 °C?

� verboden wegbeton te storten

� Is de omgevingstemperatuur hoger dan +25 °C?
� maatregelen

� Is er kans op regenbuien?
� bescherming

MATERIALEN

� Betonspecie
- Visuele keuring van de betonspecie 

- Heeft het beton de gewenste consistentie/verwerkbaarheid?
� betonspecie moet met hand + handschoen tot een bol

kunnen worden gevormd, die zoals natte grond mooi
gesloten blijft

- Treedt er geen ontmenging op?

- Proeven op de betonspecie [foto 8.3] (dit vereist de aanwezigheid
van een laboratorium op de bouwplaats!)
- Meting van de consistentie van de betonspecie

- Zetmaat met de Abramskegel (NBN EN 12350-2) [foto 8.4]
- Vebe-tijd (NBN EN 12350-3)

- Bepaling van de vochtige volumieke massa (NBN EN 12350-6)
- Bepaling van het watergehalte door droging op de gasvlam

[foto 8.5]
- Bepaling van het luchtgehalte (NBN EN 12350-7)

� Stemmen de andere gebruikte materialen overeen met het bestek /
het kwaliteitsplan / de voorgestelde technische fiches?
- Wapening voor doorgaand gewapend beton
- Deuvels en deuvelstoelen voor gedeuvelde betonplaten
- Ankerstaven – Chemische verankeringen
- Bindingsvertrager
- Nabehandelingsproduct (curing compound)
- Voegvullingsproduct

CHECKLIST

8.3 Bron: OCW

8.4 Bron: OCW

8.5 Bron: OCW
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MATERIEEL

� Is het nodige keuringsmaterieel aanwezig?
- Rij van 3 m
- Stift voor de verificatie van de dikte
- Topografisch materieel zoals niveaumeter, bakens, enz.

[foto 8.6]

� Zijn alle benodigde kipwagens voor de betonaanvoer beschikbaar?

� In het geval van een langere vervoertijd, hebben de kipwagens een
dekzeil?

� Zijn de aanwezige toestellen startklaar en bedrijfszeker?
- Glijbekistingsmachine: werken alle trilnaalden, zijn reserve-

trilnaalden aanwezig?
- Trilbalk, trilnaalden
- Besproeiingsinstallatie voor bindingsvertrager of

nabehandelingsproduct: werken alle sproeiers?

� Is ook het benodigde kleine materieel aanwezig?
- Loopbrug
- Trilnaalden [foto 8.7]
- Afstrijkspanen
- Bezem in geval van afwerking door dwarsbezemen
- Materiaal voor dagvoeg
- Eventueel vaste bekistingsrails

� Is er plasticfolie of, in het geval van kleinere oppervlaktes, een tent-
constructie aanwezig om het verse beton tegen regen te beschermen?

UITVOERING

� Onderlaag van de verharding (aanwezige draagkrachtige
verdichte grond, steenslagfundering, cementgebonden fundering,
asfalttussenlaag)
- Verificatie van de vlakheid en de regelmatigheid van het

oppervlak met de rij van 3 m
- Verwijdering van onzuiverheden zoals losliggende stenen, slijk,

bladeren, aarde, water, enz.
- Bij warm weer: bevochtiging van de eventuele asfalttussenlaag
- Als de betonverharding op een steenslagfundering of op het

baanbed wordt aangebracht: is er een plasticfolie onder de
verharding aangebracht?

� Betonaanvoer
- Zijn de kipwagens met een dekzeil afgedekt om uitdroging te

voorkomen?
- Is de betonaanvoer toereikend om een continue en gelijkmatige

voortgang van de glijbekistingsmachine te verzekeren?

Hoofdstuk 8
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� Wapening – Deuvels
- Is de doorgaande wapening correct aangebracht?

� controle van dwarse tussenafstanden, hoogte, overlapping,
verbinding [foto 8.8]

- Zijn de deuvels correct op de deuvelstoelen aangebracht?
- Blijven de deuvelstoelen tijdens het betonstorten goed op hun

plaats?
� vastzetten van de deuvelstoelen op de fundering

- Zijn de plaatsen waar, volgens de ligging van de deuvels,
voegen in het verharde beton moeten worden gezaagd van
merktekens voorzien?

� Voortgang van de glijbekistingsmachine
- Hebben de rijsporen een toereikend draagvermogen en zijn ze

voldoende stroef, vlak en breed voor de glijbekistingmachine?
- Zijn de piketten van de geleidedraden voldoende stabiel

aangebracht, is de geleidedraad goed aangespannen en bevindt
hij zich op de juiste hoogte?

- Als een tasterski wordt gebruikt: is het oppervlak vrij van 
oneffenheden?

� borstelen van het oppervlak vóór de ski [foto 8.9]

� Oppervlakafwerking en -behandeling 
- Worden de zijvlakken – en eventueel het betonoppervlak – met

een strijkspaan [foto 8.10] en zonder toevoeging van water
afgewerkt?

- Is de oppervlakbehandeling door bezemen homogeen?
- Wordt de bindingsvertrager homogeen en in de juiste

hoeveelheid over het betonoppervlak gesproeid?

� Nabehandeling – Bescherming van het betonoppervlak
- Gebeurt de nabehandeling met een «curing compound» of de

aanbrenging van de plasticfolie correct en onmiddellijk na het
betonstorten?

- Als het betonoppervlak wordt uitgewassen: wordt er onmiddel-
lijk na het uitwassen opnieuw een «curing compound»
aangebracht?

- Wordt de plasticfolie ter bescherming van het oppervlak
vastgelegd?

� ballast, planken aan de zijkant
- Wordt het betonoppervlak bij vorstgevaar met isolatiemateriaal

beschermd?

� Keuring van het afgewerkte betonoppervlak [foto 8.11]
- Stemt de laagdikte met de besteksvoorschriften overeen?

� verificatie met een stalen stift elke 10 m, in het midden en
aan de zijvlakken van de nieuwe betonstrook

- Zijn de zijvlakken mooi verticaal en stabiel met scherp
afgelijnde randen?

- Zijn er geen oneffenheden met de rij van 3 m gemeten?
� oneffenheden > 4 mm onmiddellijk corrigeren

8.8 Bron: OCCN

8.9 Bron: Febelcem

8.10 Bron: Febelcem

8.11 Bron: OCCN
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� Langsvoegen
- Worden in de langsvoegen ankerstaven aangebracht?
- Als naast een bestaande verharding wordt gestort, wordt dan

ter hoogte van de langsvoeg met een trilnaald vóór de slipform
extra manueel verdicht?

� Dagvoegen
- Is de bekisting voor de dagvoeg correct aangebracht?
- Wordt er zowel bij de aanvang als het einde van het beton-

storten nabij constructie- of dagvoegen met trilnaalden extra
verdicht?

- Zijn er platen aanwezig om het overtollige beton op te vangen?
- Wordt de verharding aan beide zijden van de dagvoeg vlak

afgewerkt?

� Zagen van de voegen
- Diepte van de scheuraanzet

� 1/3 van de dikte
- Worden de dwarsvoegen loodrecht ten opzichte van de

gestorte strook gezaagd?
- Afmetingen van zaagsnede, voegsponning en afschuining
- Gebeurt het zagen niet te vroeg?

� gevaar voor uitrukking van stenen en afbrokkeling van
betonoppervlak en voegranden

� Vulling van de voegen
- Is de voegsponning zuiver en droog?
- Voldoet het gebruikte materiaal?

� warm of koud verwerkte voegvulling
- Wordt een voegkoord aangebracht?
- Wordt de voegvulling tot op de juiste hoogte aangebracht en

zuiver afgewerkt?

Hoofdstuk 8
Kwaliteitsplan en keuring

8
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Foto's: bronvermelding

OCW

P. Bauweraerts, A. Beeldens, P.-P. Brichant, F. Fuchs, D. Piette

Cursus «Wegen, van concept tot onderhoud», dag 4 «betonverhardingen», februari 2004

OCCN

P. Van Audenhove

FEBELCEM

Dossier Cement 26 «Wegen van cementbeton. Uitvoering van monolietverhardingen»,
door F. Fuchs (OCW) en A. Jasienski, september 2001

«CHECKLIST voor de dagelijkse opvolging van de uitvoering van verhardingen in cementbeton»,
door L. Rens, in samenwerking met OCW, 2004
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