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Inleiding 

 Belang van delen van kennis op internationaal, 

nationaal en lokaal niveau 

 Vb. Ontwikkelingen in DGB : U.S.   België 

 Soms grote verschillen, soms grote gelijkenissen  

 Aantal en toepassingsdomeinen betonverhardingen 

 Betonsamenstelling 

 Structuuropbouw 

 Voorschriften 

 ... 



Inleiding - EUPAVE 

 Created at the end of 2007, the European Concrete 

Paving Association has for mission to: 

 Advocate and enable wider use of cement and concrete 

applications in European transport infrastructure by 

 Engaging with EU, national and local decision makers,  

 Disseminating technical know-how and communicating benefits 

and 

 Promoting innovation and best practices in the sector. 

 



Inleiding - EUPAVE 

Mr. Sepehr Ghaffari 

Mr. Carlos Jofré 

11 Full Members: 

10 Associate Members: 

15 Partners: 

https://www.eupave.eu/wp-content/uploads/Logo.bmp


Inleiding - EUPAVE 

 Working Groups (6) 

 Best Practices 

 Concrete Safety Barriers 

 Environmental Strategy 

 Advocacy 

 Statistics 

 Communications 

 Publications (30+) 

 Technical: books, leaflets,... 

 Position papers 

 Events (30+) 

 Technical: Workshops Best Practices, Work Site Visits 

 Advocacy: in EU Parliament 

 

www.eupave.eu 

NEWSLETTER  

http://www.eupave.eu/


Inleiding – recente events 

 EUPAVE Webinar “Recycled Concrete Aggregates”, Mark Snyder, 7 

February 2019 

 EUPAVE Webinar “Sustainability Assessment of Infrastructure”, Ian 

Nicholson, 5 June 2019 

 EUPAVE Workshop Best Practices “Roller Compacted Concrete 

Pavements”, Brussels, 18 June 2019 

 EUPAVE + FEBELCEM Workshop at Matexpo, “Two-layered 

concrete pavements”, 12 September 2019 

 Deutsche Betonstraβentagung, Aschaffenburg, 26+27 September 

2019 

  PIARC World Road Congress – EUPAVE workshop on concrete 

pavements, Abu Dhabi, 7 October 2019 

 1st Turkish National Conference on Concrete Roads, Ankara, 13-14 

November 2019 



Troeven van betonwegen voor het milieu 

 



Troeven van betonwegen voor het milieu 

 

 

 

 
 Δ albedo van 10 à 15% stemt overeen 

met CO2 vermindering van 25 tot 38 

kg/m² 

 Vermindering Urban Heat Island Effect 



Verhardingen in walsbeton 

RCC Pavements 



Verhardingen in walsbeton 
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A negative-slump concrete that is 

compacted not consolidated 

• Placed with High Density Asphalt 

Machine 

• No forms 

• No reinforcing steel or dowels  

• No finishing (Changing…) 

• Compacted with rollers (Changing…) 

• No internal vibration 

 

RCC is a concrete pavement that is placed in a 

different way! 

Verhardingen in walsbeton 
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ROLLER COMPACTED CONCRETE IN THE US 



LAMESA DRIVE 

MIDLAND, TX - 2014 



CHAPELS LANDING – Wichita, KS 



RCC applications in Turkey 

 



RCC applications in Turkey 

 

330

1382

2267

0

500

1000

1500

2000

2500

2009-2016 2017 2018

Le
n

gt
h

 (
km

)

RCC Road Network



RCC Pavements 

Roller-Compacted Concrete 

Water Content 
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RCC Pavements... but why? 

 Economical 

 Rapid construction 

 Early opening to traffic 

 

 Availability of asphalt equipment 

 Better use of the asphalt equipment 

 



RCC Pavements... but why? 

 Early opening to traffic 

 

 



BEFORE AFTER 

Samsun Metropolitan Municipality 



BEFORE AFTER 

Samsun Metropolitan Municipality 



Big data – monitoring – 

gebruik sensoren 



Big data – monitoring - sensoren 

 Continue monitoring wegennet 

 DE: problematiek opstuikingen 

 Ontwikkeling van een meetstation 

 Metingen T° en voegbewegingen 

 15 stations geïnstalleerd 



Big data – monitoring - sensoren 

 DE meetstations 

 Voorspellen spanningstoestand in beton 

 Inschatten risico 

 Nemen maatregelen, bvb. snelheidsverlaging 



DE onderzoek naar uitzetting beton 

 Bepaling thermische uitzettingscoëfficiënt 

 Methode1: Discrete metingen – eenvoudig – grote spreiding 

 Methode 2: Continue metingen – kleine spreiding – kennis 

uitzetting testframe 

 Invloed vochtgehalte van beton...welk is vochtgehalte in 

kritische periode (mei – juli) 



Gebruik sensoren 

 Waar staan we in de Belgische betonwegenbouw? 
 Gebruik sensoren als ondersteuning van: 

 Opdrachtgever 

 Aannemer 

 Wegbeheerder 

 

 In het kader van:  
 Kwaliteit (vermijden van fouten) 

 Werfbeheer (uitvoeringstermijn - indienststelling) 

 Duurzaamheid (levensduur) 

 Onderhoud en herstelling (asset management) 

 

 In fase van : 
 Vers beton 

 Jong (verhardend) beton 

 Uitgehard beton 

 

 

 



Gebruik sensoren 

 Nieuwe sensoren zijn recent op de markt 

verschenen 

 Maturiteitsmetingen 

 Bepalen tijdstip ontkisting 

 Temperatuurscontrole in massabeton 

 ... 

 



Gebruik sensoren 

 Nieuwe sensoren zijn recent op de markt verschenen 

 Maturiteitsmetingen 

 



Gebruik sensoren 

 Nieuwe sensoren zijn recent op de markt 

verschenen 

 Maturiteitsmetingen 

 “Crack monitoring” op lange termijn 

 

 



Maturiteit van beton 

 Gewogen rijpheidscurve 

 Gecombineerde invloed van tijd en temperatuur 

op de sterkteontwikkeling van beton 

 “Gewogen” : invloed van bindmiddel 



Maturiteit van beton 

 Calibratie van het betonmengsel = opstellen 

van een ijkingscurve 

 Meten van tijd en temperatuur + bepalen van 

druksterkte op bepaalde tijdstippen 

 Te voorzien in bijzonder bestek 

 In toekomst eventueel te voorzien in 

certificatieprocedure van (snelhardend) 

wegenbeton 

 



Maturiteit van beton 

• Opstellen ijkingskromme 

• Inbetonneren sensoren 

• Registratie tijd en temperatuur 

• Bepaling maturiteit en betonsterkte 

• Rapportering 

• Melding op smartphone 

 



Maturiteit van beton 

 Toepassingen 

 Tijdens uitvoering 

 Bepalen tijdstip zagen van 

krimpvoegen 

 “niet te vroeg” omwille van 

uittrekken steentjes aan de 

rand van de zaagsnede 

  “niet te laat” omwille van risico 

op krimpscheuren 

 

 Bepalen tijdstip uitwassen 

oppervlak 

 Belang voor uitwasdiepte 



Maturiteit van beton 

 Toepassingen 

 Bij indienststelling 

 Controle druksterkte beton 

 Igv snelhardend beton: geïsoleerde kubussen 

 



Veiligheid bij de aanleg van 

betonwegen 

Ref. : DE richtlijn “ASR A5.2” 



Veiligheid bij aanleg betonwegen 

 Behoud van verkeer tijdens 

werkzaamheden...maar niet ten koste van de 

veiligheid 

 Voldoende ruimte voor zowel de weggebruikers als 

voor de arbeiders 

 DE studie voor autosnelwegen in beton (2+1) 

 Aangepaste ligging langsvoegen (in midden rijstrook) 



Veiligheid bij aanleg betonwegen 

 Niet mogelijk bij gewone configuratie 



Veiligheid bij aanleg betonwegen 

 Wel mogelijk door slechts 1 langsvoeg te 

voorzien 



Veiligheid bij aanleg betonwegen 

 DE studie voor autosnelwegen in beton (2+1) 

 Aangepaste ligging langsvoegen (in midden rijstrook) 

 

 

 Aangepaste dikte (+ 2 à 3 cm) omwille van grotere 

breedtes (tot 6,5 m) 

 

 Bijna prijsneutraal omwille van minder voegen 

(ankerstaven, voegvulling, onderhoud) , dunnere 

(onder)fundering en eventueel lichtjes langere platen 



Oppervlaktexturen 



Oppervlaktexturen 

 Evolutie in Duitsland 



NGCS – Proefvak in België 
43 

 N44, Maldegem, oktober 2015 

 Twee verschillende configuraties van 

groefafstanden 

 



 Op bestaande weg in platenbeton, 35 jaar oud 

 Vermindering rolgeluid  tot 6 dB(A) voor 

personenwagens; 1 à 2 dB(A) voor 

vrachtwagens 

 Duurzaamheid akoestisch niveau wordt 

opgevolgd 

 

NGCS – Proefvak in België 
44 



NGCS – Proefvak in België : 

Maldegem 

45 



NGCS – Proefvak in België : 

Maldegem 

46 



NGCS – Proefvak in België : 

Maldegem 

47 



Decoratief beton 

Ref.: FR 



Decoratief beton in FR 



Decoratief beton in FR 

  URBA béton 

 

ECO béton 

 

  INNO béton 

 Meer dan 50 verschillende types van 

beton/oppervlakafwerking 



Decoratief beton in FR 



Decoratief beton in FR 



Texturen – uitgewassen beton 

Leuven: Blauwputplein 



Texturen – schuren of polijsten 
 Schuren – Slijpen – Polijsten = verschillende graden van 

afwerking 

  Op verhard beton = afschuren van 2 à 3 mm – contrast 

stenen en mortel 

 Aandacht slipweerstand door juiste keuze “korrel” 

Knokke: AZ Zeno 



Texturen – schuren of polijsten 

Toekomstige projecten ? 



 Esthetisch en/of functioneel 

 Rustieke afwerking 

Texturen – boucharderen 

Turnhout, Warande 



Fantasie-afwerkingen 



Grondbehandeling –  

In situ recycling 



Grondbehandeling – In situ pavement 

recycling 
 



Hydraulische bindmiddelen voor de 

wegenbouw (HBW) 
 Grondverbetering en GRONDSTABILISATIE 

 + Tragere binding : langere verwerkbaarheid 

 + Minder risico op scheurvorming 

 -  Minder geschikt bij lage temperaturen 

 

 Gerichter en flexibeler in te zetten voor 

specifieke gevallen 

 

 



Hydraulische bindmiddelen voor de 

wegenbouw (HBW) 

 BENOR merk 

 NBN EN 13282-1 (snelle uitharding): geharmoniseerd 
: CE + BENOR = extra externe controle 

 NBN EN 13282-2 (normale uitharding): nog geen CE 

 

 Toekomst: gebruik HBW voor hydraulisch 
gebonden funderingen 

 Steenslagfunderingen met toevoegsels (Ia, IIa) 

 Schraal beton 

 Met behoud voorstudie en certificatie BENOR/COPRO 

 

 



Conclusies 

 België is en blijft een koploper in het domein van 

de betonwegen... 

 MAAR er is nog heel wat ruimte voor verbetering 

 Kwaliteit 

 Innovatie 

 Veiligheid... 

 Internationale kennisuitwisseling heeft een 

belangrijke toegevoegde waarde 

 Kritisch observeren 

 Omzetten naar onderzoek, proefvakken, richtlijnen 



Dank u voor uw aandacht 


