
Veel opdrachtgevers zoeken naar de
criteria waarmee zij een weloverwo-
gen verhardingskeuze kunnen maken.

Sinds kort bestaat de tweede verfijnde
versie van het CROW Afwegingsmodel
Wegen (AMW). Ad van Leest van
CROW zegt daarover: “Dit model is
ontwikkeld om wegontwerpers, weg-
beheerders, adviseurs en beslissers
behulpzaam te zijn in de vergelijking
en afweging van verschillende weg-
constructies. Niet alleen constructief,
ook milieueffecten (levenscyclusana-
lyse LCA), en kosten op basis van
levenscycluskosten (LCC), alsmede de  

Meer en meer worden wegen bij aanleg
en reconstructie/uitbreiding integraal
benaderd in het ontwerp. Zo ook de
reconstructie van de A2, de rondweg om
’s-Hertogenbosch. Hier worden over
grote lengten geluidsschermen
geplaatst met als belangrijke kenmer-
ken: eenheid en herkenbaarheid.
Daarbij heeft het Escherachtige
ontwerp in beton gestalte gekregen.

gevolgen van andere factoren zijn in
het model meegenomen. Het AMW
geeft informatie bij een transparante
afweging, die goed aan belanghebben-
den is uit te leggen. Het model kan
wegbeheerders overtuigen dat niet
alleen investeringskosten belangrijk
zijn, maar dat dit vooral de ‘total costs
of ownership’ gedurende de levens-
duur van de verharding zijn”.

Bij duurzaam bouwen en inkopen in
de wegenbouw komen rationele afwe-
gingen betreffende voor- en nadelen
van aanleg, beheer en onderhoud van
diverse verhardingsvarianten steeds  

vaker in beeld. Het gaat om het mee-
wegen van financiële afwegingen en
andere relevante, maar moeilijker
kwantificeerbare aspecten. Het AMW
is hiervoor een goed instrument.
De afweging van het verhardingstype
geldt voor alle voorkomende wegtypen:

snelwegen, provinciale wegen, buiten-
wegen, wegen binnen de bebouwde
kom en fietspaden. Bekend moeten
zijn de opbouw van de verharding, de
fundering en het zandbed, al wordt in
het programma ook een basisopbouw
gegeven.

In de Nota Mobiliteit, het nationale
verkeer- en vervoerplan voor de
middellange termijn (tot 2020) staat
dat ìn de komende jaren de betrouw-
baarheid op weg, spoor en water moet
toenemen. 
Files moeten korter en veel meer
reizigers moeten op tijd hun plaats
van bestemming kunnen bereiken.
De Nota vormt de basis voor de koers
van het verkeer- en vervoerbeleid die
alle overheden - rijk, provincies,
stadsregio’s, waterschappen en
gemeenten - gezamenlijk ontwikkelen.
Bereikbaarheid, mobiliteit, verbetering
van de doorstroming zijn de
sleutelwoorden.

In 2020 weten reizigers hoe laat ze
moeten vertrekken om op tijd op hun
bestemming aan te komen. Dat geldt
zowel voor de auto als voor het open-
baar vervoer.
De files moeten in 2020 korter zijn,
ondanks de verwachte toename van
het personen- en goederenvervoer.
Soms zijn files onvermijdelijk, maar
veel en lange files zijn ongewenst en
slecht voor de economie. 
De grote verkeersdrukte geldt niet
alleen voor de snelwegen, maar ook
voor de provinciale en stedelijke
wegen. Vergeet niet dat deze wegen
een belangrijke functie hebben in de
bereikbaarheid van Nederland.
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Met beton
minder files
door minder
onderhoud

Waarvoor kiezen we?
Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie
van de weginfrastructuur gekozen moet worden voor duurzame en
onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan.
Bij de afweging van de constructiemogelijkheden moet namelijk niet
alleen worden gekeken naar de aanlegkosten, maar vooral naar de
onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent
minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.
Een goed hulpmiddel bij het vergelijken en afwegen van
wegconstructies is het CROW-afwegingsmodel (zie pagina 8). 
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• Comfortabel
Door de vlakheid en vormvastheid,
geen spoor- of ribbelvorming, zijn
betonverhardingen blijvend comforta-
bel. Betonverhardingen zijn bestand
tegen doorgroei van boom-/ rietwor-
tels, en mollengangen tekenen zich
niet af in het wegdek. In moderne
betonwegen komen ongelijke voeg-
overgangen niet meer voor!

• Minder gebruik van
brandstoffen
Bij de aanleg van een betonverharding
behoeft het materiaal niet te worden
verwarmd. Dit bespaart brandstof.
In het buitenland is voor grote afstan-
den aangetoond dat vrachtwagens
circa 5% minder brandstof verbruiken
op een betonweg dan op een
asfaltweg. Reden: in zomerse omstan-
digheden werkt asfalt hechtend op
autobanden; beton niet.

• Onderhoudsarm
Betonverhardingen behoeven gedu-
rende de lange technische levensduur
(40 jaar of meer!) weinig onderhoud.
Noodzakelijke reparaties zijn snel te
herstellen met speciale mengsels met
een korte verhardingstijd.

• Lagere maatschappelijke
kosten
Dankzij gering onderhoud gedurende
de levensduur worden de maatschap-
pelijke kosten als gevolg van files door
onderhoudswerkzaamheden tot een
minimum beperkt.

• Veilig
Door de vormvastheid, geen spoor-
of ribbelvorming, alsmede de
bestandheid tegen brandstoffen en
oliën (geen verweking van de verhar-
ding) biedt beton een veilige oplos-
sing. Betonverhardingen zijn blijvend
stroef en de lichte kleur van het
oppervlak reflecteert licht beter dan
andere materialen.

• Verantwoorde investering
Als niet alleen de aanlegkosten maar
ook de onderhoudskosten gedurende
de levensduur in de afweging worden
meegenomen, scoort beton beter dan
andere materialen.

Betonverhardingen kunnen worden
toegepast:

• Duurzaam
Betonverhardingen zijn milieuvrien-
delijk omdat met gerecyclede materia-
len gewerkt kan worden en de
constructie zelf ook gerecycled kan
worden. Daardoor zijn minder
natuurlijke grondstoffen nodig,
wat gunstig is voor het milieu.
Betonverhardingen gaan lang mee,
vergen weinig onderhoud en de aan-
leg is niet-vervuilend.

• Gunstiger voor het milieu
Door een geringere totale constructie-
dikte ten opzichte van asfalt, zijn
minder schaars wordende grondstof-
fen nodig. 

Wat vinden opdrachtgevers, bouwers
en gebruikers nu eigenlijk van beton-
verhardingen? Hoe kijken zij aan
tegen de specifieke extra voordelen
van beton, waarmee zij te maken
hebben? In de volgende visies worden
antwoorden gegeven.

Zwaar verkeer op met name
auto(snel)wegen kan het beste op een
harde, niet-vervormende verharding
rijden. Beton bezit die eigenschappen.
Dankzij de vormvastheid en sterkte
van een betonverharding is dit mate-
riaal uitermate goed geschikt voor
toepassing in de rijstroken voor
vrachtwagens of voor de doelgroep-
stroken van het zware verkeer.
In de moderne betonwegenbouw

Op rotondes maakt alle verkeer boch-
ten. Dat veroorzaakt wringende span-
ningen die veelal in de verharding zijn
terug te vinden. Een beschadigd rijdek
moet gerepareerd worden. Dat kost
veel geld en geeft het nodige opont-
houd voor het verkeer.

Beton heeft geen enkel probleem met
het opnemen van de wring-spannin-
gen. Ook de gevreesde spoorvorming
doet zich niet voor. Het oppervlak
blijft strak en onvervormd.

wordt in dit soort gevallen veelal
doorgaand-gewapend beton gekozen.
Dit is een voegloze uitvoering
en de wapening maakt het opnemen
van trekspanningen mogelijk.
In Groot Brittannië en Duitsland
wordt bij wegverbredingen met een
strook voor het vrachtverkeer (doel-
groepstroken) voor beton gekozen.
Deze doelgroepstroken worden tegen
de asfaltverharding aangelegd.

Wist u dat... niet alleen de rijstroken
van rotondes worden uitgevoerd in
gewapend beton, maar ook de banden
en de overrijdbare stroken? Bovendien
zijn aparte kleuren en texturen gemak-
kelijk te realiseren.

Tegenwoordig met het drukker wor-
dende verkeer worden veel turboro-
tondes aangelegd. Hier worden door-
gaand en afslaand verkeer van elkaar
gescheiden met geleidingsstroken.
Deze stroken worden even gemakke-
lijk in ter plaatse gestort beton
gemaakt als de rammelstroken en de
(RWS)banden tussen deze stroken en
het wegdek.
Voordeel van ter plaatse gestort beton
is bovendien het ontbreken van door-
groeiend onkruid dankzij het gesloten
oppervlak.

De voordelen
van beton
spreken
boekdelen

B E T O N  I S  O V E R A L  T O E P A S B A A R

Voor alle typen wegen
Met alle typen wegconstructies bedoelen we letterlijk van autosnelwegen
tot fiets- en kavelpaden; van doelgroepstroken voor vrachtverkeer
tot busbanen en -haltes; van erfverhardingen tot platforms voor
vliegtuigen; van rotondes tot voertuigkeringen.

Voor verschillende
ondergronden
Betonverhardingen zijn niet
alleen toepasbaar op
zandgrond, maar ook in gebieden
met een minder draagkrachtige
ondergrond. Denk aan klei- en
veengebieden.

Voor wegen waar geluidreductie gewenst is
Met een speciale oppervlakafwerking kunnen betonverhardingen worden
voorzien van een oppervlaktestructuur, uitgeborsteld beton genoemd.
De geluidreductie bij hogere snelheden bedraagt ongeveer 2dB(A).
Over de functionele levensduur van de weg zal uitgeborsteld beton
gemiddeld stiller zijn dan ZOAB of tweelaags ZOAB.
De afwerking uitgeborsteld beton is zeer geschikt voor wegen waar een
lager snelheidsniveau heerst (80 km/uur), omdat daar het rolgeluid onder-
geschikt is aan het motorgeluid. Dit geldt met name voor vrachtwagens.

Visies op moderne betonverhardingen

1
Spits- en
doelgroep-
stroken

2
Rotondes

Geen spoorvorming

De ideale rotonde is van beton

Enkele jaren geleden is onderaan de afrit van de brug bij
Keizersveer in de A27 een betonnen rotonde aangelegd.
“Uitgangspunt voor de keuze was”, aldus Frits Plasman, coördinator civiel- en
cultuurtechniek van de gemeente Geertruidenberg, ”het wegwerken van de
congestie die op de A27 ontstond als het verkeer de snelweg wilde verlaten.
Voor beton werd mede gekozen omdat die rotonde in de toeleidingsweg naar
een industrieterrein ligt en er veel zwaar vrachtverkeer werd verwacht. 
De rotonde voldeed en voldoet dermate goed dat voor de latere rotonde vanaf
de A59 aan de zuidkant van Raamsdonksveer eveneens voor beton is gekozen.
Dat de geringe onderhoudsbehoefte van betonverhardingen heeft meegespeeld,
is evident. Als je onderhoud moet plegen aan een rotonde die in de afritroute
van een autosnelweg is gelegen, moet je omleidingsroutes instellen en een
forse bebording langs de snelweg plaatsen. Rijkswaterstaat geeft alle mede-
werking, maar de kosten – en die zijn hoog - zijn voor de gemeente. Onze voor-
keur gaat uit naar ter plaatse gestort, gewapend beton, wat in dit opzicht uit-
stekend voldoet”.
De inwoners van Geertruidenberg zijn positief over de betonverhardingen,
zeker wat de zichtbaarheid betreft (heldere kleur) en de stroefheid. In de
komende jaren zijn nog twee rotondes
in beton voorzien.Frits Plasman
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Voor de middenbermbeveiliging kan
worden gekozen uit stalen vangrails
of betonnen voertuigkeringen. Deze
laatste kunnen ter plaatse worden
gestort (machinale aanleg) of worden
opgebouwd uit geprefabriceerde
betonelementen. Daarbij bestaan er
verschillende bevestigingssystemen
voor de elementen onderling.
Het gedrag van stalen vangrails leert
het volgende: verzinkt staal belast het
milieu door uitloging.
Bij aanrijding van een stalen vangrail
werkt deze als een soort
‘vangconstructie’ die het voertuig
opneemt met een behoorlijke ‘lus’ als
gevolg. Reparatie is nodig, vaak op
korte termijn.

Wist u dat... bij wegverbredingen
binnen een bestaand profiel de
betonnen voertuigkering als
middenbermbeveiliging minder ruimte
in beslag neemt dan stalen vangrails.

Een betonnen ter plaatse gestorte
voertuigkering gedraagt zich als een
starre constructie. Een aanrijdend
voertuig wordt eigenlijk teruggevoerd
op de rijbaan waar het hoort.
Het enige wat resteert zijn wat zwarte
strepen op het beton. De beschadigin-
gen van de auto’s vallen in veel geval-
len reuze mee. De voertuigkering
hoeft niet gerepareerd te worden.

Waar deze betonnen voertuigkeringen
ook goed scoren is het voorkomen
van ‘doorbraak’, dus dat een auto op
de andere weghelft terecht komt, het-
zij als gevolg van doorrijden of kante-
len. Vooral bij een dubbelzijdige
kering speelt dit een belangrijke rol. 

Fietspaden worden in beton aange-
legd vanwege de blijvende vlakheid,
een stroef en helder oppervlak,
alsmede weinig onderhoud.
Er kunnen andere aspecten meespelen.
Om een voorbeeld te geven:
het fietspad door de duinen tussen
Bloemendaal en Zandvoort werd niet
alleen door recreatief fietsverkeer
gebruikt, maar ook door wielrenners
en skeelers. Dat gaf conflicten en
ongelukken.

De provincie Noord-Holland heeft
toen besloten de busbaan tussen
beide plaatsen mede geschikt te
maken voor wielrenners en skeelers.
Scheiding van doelgroepen.
‘En dat’, aldus Rob Faasen van de
provincie Noord-Holland, ‘is een succes.
Kijk, de bussen rijden niet zo frequent
dat ze het alleenrecht op hun baan
hebben. En de andere gebruikers zijn
zeer content, beton is vlak, stroef en
nodigt uit tot snelheid maken.

Op het andere fietspad is de recreatieve
rust weergekeerd.’

De provincie Limburg kiest om nog een
andere reden voor betonnen fietspaden,
namelijk de toepassing van gerecycled
materiaal. In de zomer van 2008 is op
het fietspad bij Meijel een uitgebreide
proef uitgevoerd met dit materiaal en
de resultaten zijn goed, aldus de heer
J.M. Schouteten van de provincie
Limburg. Vanaf de herfst 2008 zal
28 km fietspad worden
gerenoveerd / nieuw
aangelegd, met

recyclingbeton als toeslagmateriaal.
Betonnen fietspaden hebben geen last
van doorgroei van boom- / rietwortels,
ze zakken niet in boven mollengangen
en beton is goed toepasbaar in water-
wingebieden, het materiaal loogt
namelijk niet uit. En wie het fietspad
een rode kleur wil geven, kan dat
zonder problemen
laten doen.

Openbaar vervoer is zeer gebaat bij
bedrijfszekerheid. Omdat op veel
banen in één spoor wordt gereden,
is bij een asfaltverharding een regel-
matige opknapbeurt nodig.
Het vormvaste beton heeft daar geen
last van. De bussen kunnen
ongehinderd gedurende vele jaren
gebruik maken van de busbaan. 

Wist u dat ... busbanen van beton
blijvend vlak en duurzaam zijn en
daarmee het meeste comfort bieden
voor de reiziger en de minste
onderhoudskosten voor de beheerder
en de vervoerder?

Dankzij de moderne constructiewijzen
is beton comfortabel. Bijkomend
aspect is het feit dat moderne bussen
die zijn uitgerust met luchtvering,
nogal te lijden hebben van verschil-
lende soorten verhardingen, met uit-
zondering van betonverhardingen.
Hier houden de veersystemen van
de bussen zich perfect.

Er is niets zo hinderlijk voor buspas-
sagiers die met regenweer op een halte
staan te wachten, als ze door de binnen-
rijdende bus met regenwater worden
besproeid door grote plassen op de
verharding. Zo iets leidt tot natte

kleding en schoenen en een hoop
gemopper bovendien.
Met beton heeft men daar geen last
van. Zo’n verharding ligt nu eenmaal
vlak en er blijft nauwelijks water op
staan.
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onderhoudsvrij kunnen functione-
ren, waarbij vooral een blijvende
hoogteligging van belang is.
De vloeren van de huidige bussen liggen op het
niveau van de haltes, + of – 5 mm.
Beton presteert hier uitstekend’.
CROW heeft een brochure met speciale constructies
voor bushaltes. Dit heeft alles te maken met het
verlagen van de busvloeren / verhogen van de haltes
tot gelijk niveau. De halte-inrichting wordt
gestandaardiseerd.

Hans Aldenkamp

Nog even de voordelen van betonnen voertuigkeringen:

1 Betonelementen zijn verplaatsbaar bij wegwerkzaamheden

2 Veiligheid bij aanrijding: geen doorbraak van voertuigen

naar de andere weghelft

3 Mogelijkheden voor een (verhoogde) groene middenberm

4 Combinaties met geluidwerende voorzieningen zijn mogelijk

5 Geringe schade aan constructie en voertuig na (lichte) aanrijding

6 Weinig onderhoud: weinig oponthoud

7 Veilig voor motorrijders

8 Geen corrosie / zinkvervuiling in de bodem

J.M. SchoutetenRob Faasen
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Onlangs is in de gemeente Ede de
hoofdontsluitingsweg naar het indus-
trieterrein Schuttersveld in gebruik
genomen.
Het is een totale betonconstructie die
een tweetal rotondes en een tussen-
liggende verbindingsweg omvat.
De weg bestaat uit twee afzonderlijke
rijbanen met een breedte van slechts
3,50 m. Omdat bij een dergelijke
breedte versporend rijden van het
vrachtverkeer niet mogelijk is, worden
extra hoge eisen gesteld aan de duur-
zaamheid van de verharding.
Omdat er weinig ervaring was met
beton voor een dergelijke constructie,
is een uitgebreid onderzoek verricht
naar de voor- en nadelen van een
betonverharding.
Rik van Duin, projectrealisator
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
van de gemeente Ede verrichtte het
onderzoek: “Bij de nadelen kwam
onder meer naar voren dat geen infra-
structuur onder de weg moet worden
aangebracht in verband met bereik-
baarheid. Het leggen van voldoende
mantelbuizen biedt een oplossing
voor de nutsbedrijven.

Gekozen is voor doorgaand-gewapend
beton, omdat daarin geen voegen
gezaagd hoeven te worden.
De optredende haarscheuren vormen
geen beletsel om de verharding in de
toekomst eventueel van een dunne
deklaag te voorzien als dat om  
geluidsredenen wenselijk zou zijn.
De aanleg in beton is weliswaar 
duurder dan in asfalt, maar geduren-
de de levensduur wordt dit verschil
ten volle terugverdiend”.
Als voordeel gold verder dat beton na
korte tijd vrijwel de eindsterkte
bereikt en dan ongevoelig is voor het
zware bouwverkeer. 

Bij beton bestaat geen gevaar voor
spoorvorming. Dankzij een geringe
onderhoudsbehoefte zal de weg
nagenoeg  nooit afgesloten hoeven te
worden voor onderhoudswerkzaam-
heden. Rotondes in beton zijn zeer
goed bestand tegen verkeersbelastin-
gen, vooral de wringende krachten in
de bochten.
Op grond van deze en bijkomende
argumenten is de keus op beton
gevallen. 
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Duurzame vernieuwing
Als voorbeeld nemen we de N285, de
weg van Wagenberg via Zevenbergen
naar Klundert, de aansluiting op de
A17. Het is een belangrijke oost-west
verbinding in Noord-Brabant. In het
verleden is hiervoor een betonweg
aangelegd, maar na 40 jaar trouwe
dienst was het discomfort zo groot
dat deze weg vervangen moest
worden. Dit is in verschillende fasen
gebeurd en in 2008 afgerond.

De oude betonweg heeft 40 jaar
dienstgedaan en het is de bedoeling
dat de nieuwe verharding eveneens
een dergelijke tijd meegaat.

Hoe bereik je een duurzame verhar-
ding? Cees Thielen, de directievoerder
van het werk, zegt over het gedeelte
Zevenbergen – Langeweg: “de
bestaande verharding is opgebroken
en het puin in een mobiele breker ver-
kleind. Met dit betongranulaat is een
uitstekende fundering gemaakt.
Daarop is in één arbeidsgang de 260
mm dikke betonverharding machinaal
aangebracht. Om te voldoen aan de
gestelde geluidseisen is het oppervlak
van de weg uitgeborsteld. Gezien de
ligging in een landelijk gebied was dit
een bruikbare oplossing. Alleen ter
plaatse van woonkernen, zoals bij het

binnenkomen van Zevenbergen en
het weggedeelte nabij het dorp
Langeweg, is op een scheurremmende 
tussenlaag van 20 mm, een geluidsre-
ducerende dunne deklaag (semi-
dichte deklaag) op het beton aange-
bracht met een dikte van 25 mm.
De rijbaan heeft een ‘Duurzaam
Veilige’ indeling en de bermen worden
draagkrachtiger gemaakt met een
semiverharding”.

Het resterende gedeel-
te Zevenbergen – A17
is in 2008 eveneens
uitgevoerd in een-
zelfde betoncon-
structie als het
eerste weggedeelte.

Ter completering zijn de aansluitin-
gen van de op- en afritten inclusief
twee turborotondes in beton
gemaakt en nu verkeert de
N285 in z’n geheel
in topvorm.

Rik van Duin

In een ander deel van het land, op het
eiland Walcheren is beton ruim-
schoots aanwezig op de gemeentelijke
wegen. De keuze hiervoor is vele jaren
geleden al gemaakt en het is gebleken
dat beton op deze kleibodem uitste-

kend presteert. Naast de verschillende
weggedeelten zijn ook een paar lange
fietspaden in beton aangebracht, zoals
tussen Meliskerke via Grijpskerke
naar Veere en van Grijpskerke naar
Oostkapelle.
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Veel opdrachtgevers zoeken naar de
criteria waarmee zij een weloverwo-
gen verhardingskeuze kunnen maken.

Sinds kort bestaat de tweede verfijnde
versie van het CROW Afwegingsmodel
Wegen (AMW). Ad van Leest van
CROW zegt daarover: “Dit model is
ontwikkeld om wegontwerpers, weg-
beheerders, adviseurs en beslissers
behulpzaam te zijn in de vergelijking
en afweging van verschillende weg-
constructies. Niet alleen constructief,
ook milieueffecten (levenscyclusana-
lyse LCA), en kosten op basis van
levenscycluskosten (LCC), alsmede de  

Meer en meer worden wegen bij aanleg
en reconstructie/uitbreiding integraal
benaderd in het ontwerp. Zo ook de
reconstructie van de A2, de rondweg om
’s-Hertogenbosch. Hier worden over
grote lengten geluidsschermen
geplaatst met als belangrijke kenmer-
ken: eenheid en herkenbaarheid.
Daarbij heeft het Escherachtige
ontwerp in beton gestalte gekregen.

gevolgen van andere factoren zijn in
het model meegenomen. Het AMW
geeft informatie bij een transparante
afweging, die goed aan belanghebben-
den is uit te leggen. Het model kan
wegbeheerders overtuigen dat niet
alleen investeringskosten belangrijk
zijn, maar dat dit vooral de ‘total costs
of ownership’ gedurende de levens-
duur van de verharding zijn”.

Bij duurzaam bouwen en inkopen in
de wegenbouw komen rationele afwe-
gingen betreffende voor- en nadelen
van aanleg, beheer en onderhoud van
diverse verhardingsvarianten steeds  

vaker in beeld. Het gaat om het mee-
wegen van financiële afwegingen en
andere relevante, maar moeilijker
kwantificeerbare aspecten. Het AMW
is hiervoor een goed instrument.
De afweging van het verhardingstype
geldt voor alle voorkomende wegtypen:

snelwegen, provinciale wegen, buiten-
wegen, wegen binnen de bebouwde
kom en fietspaden. Bekend moeten
zijn de opbouw van de verharding, de
fundering en het zandbed, al wordt in
het programma ook een basisopbouw
gegeven.

In de Nota Mobiliteit, het nationale
verkeer- en vervoerplan voor de
middellange termijn (tot 2020) staat
dat ìn de komende jaren de betrouw-
baarheid op weg, spoor en water moet
toenemen. 
Files moeten korter en veel meer
reizigers moeten op tijd hun plaats
van bestemming kunnen bereiken.
De Nota vormt de basis voor de koers
van het verkeer- en vervoerbeleid die
alle overheden - rijk, provincies,
stadsregio’s, waterschappen en
gemeenten - gezamenlijk ontwikkelen.
Bereikbaarheid, mobiliteit, verbetering
van de doorstroming zijn de
sleutelwoorden.

In 2020 weten reizigers hoe laat ze
moeten vertrekken om op tijd op hun
bestemming aan te komen. Dat geldt
zowel voor de auto als voor het open-
baar vervoer.
De files moeten in 2020 korter zijn,
ondanks de verwachte toename van
het personen- en goederenvervoer.
Soms zijn files onvermijdelijk, maar
veel en lange files zijn ongewenst en
slecht voor de economie. 
De grote verkeersdrukte geldt niet
alleen voor de snelwegen, maar ook
voor de provinciale en stedelijke
wegen. Vergeet niet dat deze wegen
een belangrijke functie hebben in de
bereikbaarheid van Nederland.

‘BETON GOED OP WEG’ LAAT U ZIEN HOE DUURZAME BETONVERHARDINGEN BIJDRAGEN AAN DE MOBILITEIT IN NEDERLAND

D E  K E N M E R K E N  V A N  B E T O N V E R H A R D I N G E N
Duurzaam Onderhoud Economisch Veilig Comfortabel

Met beton
minder files
door minder
onderhoud

Waarvoor kiezen we?
Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie
van de weginfrastructuur gekozen moet worden voor duurzame en
onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan.
Bij de afweging van de constructiemogelijkheden moet namelijk niet
alleen worden gekeken naar de aanlegkosten, maar vooral naar de
onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent
minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.
Een goed hulpmiddel bij het vergelijken en afwegen van
wegconstructies is het CROW-afwegingsmodel (zie pagina 8). 
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Creatief met beton

Ad van Leest

Beton Goed Op Weg
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