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Inleiding
Rijkswaterstaat bestaat nu meer dan tweehonderd jaar.
In die tweehonderd jaar heeft zij de aannemers die werken voor haar uitvoerden in meer of mindere
mate gedicteerd hoe de werken moesten worden uitgevoerd. Dit gebeurde de eerste 180 jaar in
belangrijke mate. De uitvoerend ingenieur kwam bij de aanleg van het Noordzeekanaal en de bouw van
de sluizen bij IJmuiden met sabel en steek op werkbezoek. Een duidelijker teken van macht is er, denk
ik, niet.
Dit gebeurt de laatste 20 jaar in mindere mate. Een beleid van een terugtredende overheid en daarmee
samenhangend een verminderd personeelsbestand zijn daar, naast de algemene democratisering van de
maatschappij, mede oorzaak van.
De Rijkswaterstaat, ik spreek hier voornamelijk over de vroegere Directies Bruggen en Sluizen en
Stuwen, tegenwoordig de Bouwdienst, heeft zich als opdrachtgever heel nadrukkelijk met de uitvoering
bemoeid. Niet alleen werd beoordeeld tijdens de uitvoering of de juiste kwaliteit werd geleverd, maar
veelal werd ook aangegeven hoe de uitvoering moest worden gerealiseerd om te bereiken dat de
vereiste kwaliteit werd gehaald.
Die vereiste kwaliteit werd door een ieder persoonlijk vastgesteld. Er scheen wel een algemeen
minimum niveau te zijn, maar een maximum aan kwaliteitseisen was er geloof ik niet.
Ik heb door sommigen wel eens horen zeggen dat er bij de Waterstaat lieden rondliepen die Extreme
Kwaliteitseisen stelden. Ik kon me daar wel wat bij voorstellen. Zeker als zij meenden zich daarmee het
recht te kunnen verschaffen zich ook heel intensief met de uitvoering te kunnen bemoeien.
Door de al vermelde politieke opdracht zich wat meer terughoudend op te stellen en de dringende
vraag van de andere marktpartijen wat meer verantwoordelijkheid bij hen te laten, heeft de
Rijkswaterstaat haar beleid aangepast. Meer afstand nemen van het werk in de uitvoeringsfase.
Opdrachtnemers moesten gecertificeerd zijn conform ISO 9000. Minder directe bemoeienis van de
directie U A V en haar opzichters. Sturen op processen. Het aantonen van de kwaliteit als omschreven in
de contracten en de normen was een verplichting van de aannemer. Hij had het contract immers
ondertekend, en hij werd verantwoordelijk gehouden voor alle kwaliteitseisen die maar ergens in het
contract, of een in het contract vermelde norm, gevonden konden worden. O o k al waren de eisen die
in de normen stonden niet relevant voor het betreffende onderdeel van het werk. O m de een of andere
reden komt me dit bekend voor. Ook hiervoor heb ik de kreet Extreme Kwaliteit gehoord.
Het was wel duidelijk dat het aantonen van al die eisen niet erg zinvol was en welhaast onmogelijk.
O o k voor de opdrachtgever omdat die geconfronteerd werd met een accountantsdienst van
Rijkswaterstaat die wegens het niet aangetoond hebben van al die eisen een rode kaart uitdeelde aan
de Bouwdienst. In het voetbalveld word je dan een of twee wedstrijden geschorst. Bij de Rijksoverheid
wordt dat, als het even tegen zit, direct een onderwerp in de Tweede Kamer. lets waar geen enkele
ambtenaar naar uitkijkt. Evenmin trouwens als enkele aannemers over wie vragen zijn gesteld in de
Kamer.
N o g meer afstand nemen van het werk, meer sturen op processen en systemen en de aannemer
vertellen hoe hij de kwaliteit moest borgen. Opgelegde kwaliteitscontroles. Toch weer directe
bemoeienis, maar dan op het gebied van kwaliteitsborging. Werken uitvoeren onder EKB, Externe
Kwaliteitsborging. Extern voor de Waterstaat, intern voor de opdrachtnemer. Werken uitvoeren onder
kwaliteitsborging op een wijze waarop de aannemer op een goede manier aantoont dat hij aan de eisen
in het contract voldoet, is niet eenvoudig. W a t niet moet, is vervallen in het extreme want dan wordt
het Extreme Kwaliteitsborging.
Een kreet die ik ook al eens heb gehoord. Er is wat dat betreft niets
nieuws onder de zon. Het streven is samen te blijven zoeken naar de juiste verhouding, naar een goede
manier om het te realiseren.
Maar al dat sturen op processen en systemen, het nog meer afstand nemen van het werk, vanuit het
kantoor of de bouwkeet beoordelen of het viaduct, de brug of tunnel aan de eisen voldoet en nog
minimaal 80, 100 of 150 jaar zal voldoen, is dat het voor de toekomst?
Moeten we daarheen? Geen uitvoeringskennis meer? Alleen maar auditten zoals Lloyds? Deed men het
vroeger dan helemaal verkeerd? Alles voor niets? Alleen de aannemer geholpen en de eigen
persoonlijke doelstellingen nagestreefd?
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Ik hoop na deze misschien wat lange inleiding u met het komende aan te tonen dat
uitvoeringsdeskundigheid bij Rijkswaterstaat als opdrachtgever belangrijk is. Niet alleen voor haar zelf,
niet voor de opdrachtnemers, maar voor het hele bouwproces. Als voorbeeld heb ik een onderdeeltje
van dat bouwproces tegen het licht gehouden en bekeken wat de bemoeizucht van de Waterstaat tot
gevolg heeft gehad.

Voorspanning, voorgespannen beton
Het onderwerp is niet toevallig gekozen. Frans Kans heeft het na aan het hart gelegen.
Frans heeft voor de betonvereniging negen jaar les gegeven juist in de uitvoeringsaspecten van de
voorspantechniek, samen met Jan van Poppelen van Van Hattum en Blankevoort. Opdrachtgever en
opdrachtnemer.

Voorgespannen beton.
Geen nieuw materiaal, geen nieuw fenomeen. Nadat halverwege de negentiende eeuw het materiaal
beton was herontdekt na pakweg 1500 jaar, bleek dat het materiaal aan flinke scheurvorming
onderhevig was. De toepassingen van beton in de 19 eeuw waren ook iets anders dan in het begin van
onze jaartelling de Romeinen met puzzolaanaarde als bindmiddel voor hun beton voor ogen stond.
Gebruik van ijzer in beton om scheurvorming tegen te gaan, was in de beginfase niet succesvol. Ook
later tegen het eind van de 19 en in het begin van de 2 0 eeuw was men niet enthousiast over de
uitvinding van Monier en probeerden een aantal lieden de scheurvorming in beton op een andere
manier tegen te gaan.
In de periode 1890 - 1928 werd in Duitsland en Frankrijk geexperimenteerd met het onder druk zetten
van beton door staal uit te trekken. Door de lage kwaliteit van het beton, de grote kruip en een te lage
staalkwaliteit mislukten veel experimenten.
e

e

e

Toch legde Freyssinet in 1928 de grondslag voor de huidige voorspantechniek met zijn definitie van
voorgespannen beton:
"Beton onder druk gezet door hoogwaardig staal dat d.m.v. verwarming of hydraulische vijzels is
uitgerekt kan buigend momenten opnemen door dat de gehele doorsnede
meewerkt".
In ons land duurde het tot na de oorlog voordat voorgespannen beton voet aan de grond kreeg. In
1948 werd de S T U V O opgericht. De eerste werken in voorgespannen beton waren spanten van
hangars en havenloodsen naar buitenlands voorbeeld.
Rijkswaterstaat richtte zich in de eerste jaren na de oorlog vooral op het herstel van de oorlogsschade,
herstel van de infrastructuur. Pas daarna op de uitbreiding hiervan, dus nieuwbouw.
Het belang van voorgespannen beton was natuurlijk bekend, er konden grotere constructies worden
gemaakt, er kon slanker worden geconstrueerd, minder gewicht, grotere overspanningen.
Er kwamen veel systemen op de markt, concurrenten van het systeem van Freyssinet. Veel systemen
hadden echter praktische bezwaren: een te verfijnde techniek, te arbeidsintensief, te grof of een
mindere staalkwaliteit.
De hechting van het beton aan het voorspanstaal was een probleem. Ovaal geribd moest uitkomst
brengen. Het werd vooral gebruikt in het systeem van Polansky en Zollner en in het draden systeem van
Freyssinet. Nu zijn we op zoek naar bouwwerken waarin dit staal is verwerkt vanwege mogelijke
plotselinge optredende breuk van het staal.
Alle systemen waren in ontwikkeling en vooral "Baas Verlaan" werd gebombardeerd tot kenniscentrum
van de Rijkswaterstaat, samen met zijn onderzoeksafdelinkje dat zich vooral bezig hield met
praktijkproeven. Proeven op het gebied van uitvoering: geen laboratorium-schaal, maar buiten op het
werk. Er vond veel samenwerking met bedrijven plaats. Bedrijven die zich hadden gespecialiseerd in
voorspantechniek. IBIS, (Freyssinet), Merrem en LaPorte (Dywidag Munchen), Spanstaal (BBRV) en later
Civielco (VSL).
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Vrije voorbouw: Stichtse Brug

Door de " C l u b " van Verlaan zoals zij werden genoemd, werd onderzocht waarom de verankeringen
van de liggers van Roermond het begaven en werden deze zodanig verbeterd dat er minder slip plaats
vond en een en ander beter beheersbaar werd. De kwaliteit van het staal werd in samenwerking met
Nedri-Spanstaal aangepakt en vooral door Nedri op een hoog peil gebracht.
Deze onderzoeken, het nauwkeurig volgen van de praktijk, het opdoen van ervaring in de uitvoering,
en de verspreiding van de kennis en ervaring onder de medewerkers van de Waterstaat en bij de diverse
bedrijven hebben niet alleen geleid tot een grote - wereldwijd gewaardeerde - kennis van het fenomeen
voorspanning, maar ook tot nieuwe technieken en bouwmethoden

Ontwikkeling van bouwmethoden
Prefab-liggers
Begin jaren zestig van de vorige eeuw, toen uitbreiding van de infrastructuur flink werd aangepakt en
de Deltawet leidde tot uitvoering van grote waterstaatswerken, werd ook door Rijkswaterstaat fors aan
ontwikkeling gedaan. De NABLA-ligger van de Haringvlietdam is hier een goed voorbeeld van. O o k in
de bruggenbouw werd fors gei'nvesteerd. Prefab kwam in ontwikkeling, maar investeringen waren hoog
en alleen voor grote aannemers mogelijk. O m meer concurrentie op de markt te kunnen houden,
besloot Rijkswaterstaat zelf een "mobiele liggerfabriek" te ontwikkelen. De achterliggende gedachte
was dat op deze manier meerdere aannemers zouden kunnen inschrijven op werken waarbij in het
ontwerp prefab-liggers waren opgenomen. De stuw bij Krimpen had de eer het spits af te bijten.
Waterstaat als opdrachtgever moest hiervoor natuurlijk wel deskundigheid in huis hebben om het
project te laten slagen. In die tijd vond men echter dat het risico van deze nieuwe bouwmethode te
groot was en de investering te hoog voor een enkele aannemer, waardoor de kans op falen te groot
werd geacht en de Waterstaat het in eigen hand hield. Onbekende risico's kosten veel geld. Risico's
worden door opdrachtnemers fors afgeprijsd. Een veldfabriek van voorgespannen liggers was echter
niet zo'n succes. Te weinig flexibel, te kostbaar vanwege de hoge transport- en aanpassingskosten en
na de brug bij Muiderberg is het niet meer toegepast en heeft Spanbeton de productie van liggers
overgenomen.
De liggers waren circa 22 meter lang en lange tijd dacht men dat dertig meter wel het maximum zou
zijn van in de fabriek vervaardigde prefab-liggers. De liggers van de tweede Brienenoord zijn in
tegenstelling tot die van de eerste Brienenoord wel in de fabriek bij Spanbeton gemaakt, vijftig meter
lang en 105 ton zwaar. Zowel langebanksysteem als voorspanning op de bouwplaats, voorgerekt en
nagerekt staal in een ligger

"Vrije voorbouw"
In Duitsland had Dywidag een bouwmethode ontwikkeld die het mogelijk maakte om zonder
steigerwerk toch grote overspanningen te maken. De "Frei Vorbau"methode. Een steigerloze uitbouw
methode. Oorspronkelijk met een voorspanning van Dywidag-staven. In Nedeland voor het eerst
toegepast bij de bouw van de brug bij Wessem. Ontworpen door A . H . van Rijs en gebouwd door Van
Hattum en Blankevoort in innige samenwerking met Rijkswaterstaat en Dywidag. De bekisting werd en
wordt bij dit systeem nog steeds gedragen door een staalconstructie bovenop de brug. Een bekend
systeem, want er zijn inmiddels meer dan dertig bruggen mee gebouwd in Nederland. De eerste
werden echter uitgevoerd met een staalconstructie die eigendom was van de Rijkswaterstaat. Zij bezat
daardoor een grote uitvoeringskennis van deze methode die door de medewerkers van Rijkswaterstaat
nog steeds wordt overgedragen aan de aannemers in Nederland.
Aanpassingen van de staalconstructie aan de diverse ontwerpen kosten weliswaar veel geld, maar de
eerst aangeschafte delen hebben dienst gedaan van 1964 tot 1987.
Sinds enige jaren is de kennis door RWS mede overgedragen aan ingenieursbureaus.
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De lijmmethode
Eveneens een methode die is ontwikkeld in het buitenland en hier onder auspicien van de RWS
succesvol is toegepast. Veel voorbeelden zijn hiervan te vinden. Ketelbrug, Kleinpolderplein,
Terbregscheplein, Brielsche Maas, Knooppunt Eemnes, Deventer etc. De lijmmethode kenmerkt zich
vooral door de tijdelijke voorspanning die in de constructie is opgenomen en wordt verwijderd nadat de
definitieve voorspanning is aangebracht.

De schuifmethode
Een methode waarbij ook tijdelijke voorspanning noodzakelijk is, is de schuifmethode. Deze
bouwmethode werd voor het eerst in Nederland toegepast bij Ravensbosch in Limburg, daarna een
aantal jaren in de vergetelheid geraakt maar bij het bouwen van de brug bij Well weer toegepast.
Tegenwoordig wordt een project gerealiseerd in teamverband en wordt ontwerp- en uitvoeringskennis
gebundeld, formeel geregeld in het kwaliteitssysteem van de Bouwdienst. Maar vroeger werd ook al
een beroep gedaan op de uitvoeringsdeskundigheid van de buitendienstmedwerkers.
Zo kwam in 1976 een projectleider bij Frans Kans met een ontwerp voor het knooppunt Caasperdam.
Twee sterk gebogen viaducten over de A2 in de A 9 , oorspronkelijk ontworpen als liggerviaducten met
pijlerbalken en veel kolommen. De A2 werd destijds verbreed van 2x2 naar 2x3 stroken met in- en
uitvoegers en parallelrijbanen. Toen Frans het ontwerp zag, wees hij de projectleider er op dat dit vanuit
een aantal gezichtshoeken een muur van kolommen zou opleveren en dat een "eenpoter" het
esthetisch veel beter zou doen. Dit uiteraard tot groot genoegen van de architect. Groot was echter de
verrassing van Frans toen het definitieve ontwerp kwam en gesteld werd dat er in verband met de
verkeerssituatie en de verbredingswerkzaamheden, maar een uitvoeringsmogelijkheid was: schuiven.
De aanwezige deskundigheid, door samenwerking van de aannemer en opdrachtgever bij Well, leidde
ook voor dit project tot een goed resultaat voor de Waterstaat, en tot kennisvermeerdering bij beide
partijen. Een opbouw van kennis die goed van pas is gekomen bij de volgende bruggen die door middel
van deze methode zijn gebouwd. Ik noem er enkele: Rottepolderplein met lichtgewicht beton, de brug
over de Gaasp, en de langste en zwaarste schuifbrug op dat moment in Europa: de Zeeburgerbrug in de
A 1 0 Oost in Amsterdam (864 meter lang en een gewicht van ruim 30.000 ton).

Uitwendige voorspanning
Tuibruggen zijn in Nederland wel gebouwd, maar tot aan 1992 was dat uitsluitend voorbehouden aan
de staalsector. Galecopper, Ewijk.
Bij de aanbesteding van de brug over de Waal bij Zaltbommel bleek dat ook in Nederland een tuibrug
zeer goed te realiseren was. Hier is in een bijzondere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en
particuliere ingenieursbureaus een ontwerp gemaakt van een zeer fraaie brug. De opdrachtgever heeft
veel ervaring opgedaan bij de brug bij Heusden, ervaringen zowel in ontwerp als in uitvoering.

Oosterscheldedam
Een van de grootste werken waar een hechte samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is
geweest, is wel de Oosterscheldedam. Een miljardenproject waar ook op het gebied van voorspanning
zeer veel uitvoeringskennis en ervaring is opgedaan door alle partijen, door opdrachtnemer,
opdrachtgever en leveranciers. De kennis is door de aannemers gebruikt in tal van werken over de
gehele wereld en tot op de dag van vandaag nog bruikbaar.
Voorbeelden daarvan zijn maar al te goed bekend.
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• DINTELHAVEN
- location:
- type:
- method:
- midspan:
- completion:

BRIDGE
Rotterdam, The Netherlands
concrete box girder bridge
balanced cantilever method
185 m
1999

•

C A R B O N FIBRE PRESTRESSING E L E M E N T S
- 4 external cables in bridge
- length of 75 m
- 91 wires 0 5 mm/cable
- initial prestressing force is 2650 kN/cable
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Artist impression of Dintelhaven Bridge.
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ACCOMPANYING TEST P R O G R A M M E
- short term behaviour
• of the wires
• of the prestressing elements
- long term behaviour
• prestressing 2 cables of 5 m
• prior to application in bridge
• increased prestressing force
• determination of residual strength
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ORGANISATION
- Owner: Ministry of Transportation Public
Works and Water Management,
The Netherlands
- Advice: CUR Research Committee C 97A
- Research: TNO Building and Construction
Research and EM PA
- Manufacturer: BBR/Spanstaal B.V.

Z Carbon Fibre Elements
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Manufacturing at Spanstaal b.v..

^

^

III

2 Carbon f i b r e Clements
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Location of carbon elements

j Spanstaal
Soest

B B R C A R B O N Cables

Ontwikkeling nieuwe materialen en technieken
Door een beleid van terugtreding heeft Rijkswaterstaat een tijd een afwachtende houding aangenomen
bij de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken. Niet dat er niets aan werd gedaan, maar
ontwikkeling was meer intern en er werd afgewacht of de markt zou inspringen. Kennelijk is de markt
niet zo inspringerig. Een voorbeeld daarvan is Hoge Sterkte Beton (HSB). Reeds tien jaar terug is daar
aandacht aan besteed. In Breda is er een kantoorgebouw mee gemaakt. Rijkswaterstaat heeft actief
meegedaan aan de ontwikkeling bij het proefproject Burgerveen. Daarna volgde de Tweede Stichtse
Brug, een opmerkelijk project omdat de eerste Stichtse brug in lichtgewicht beton is gebouwd en als
tegenhanger de tweede in HSB.
Daar bleek dat het realiseren van een B105 op de bouwplaats mogelijk is. Nu wordt door de markt en
door Rijkswaterstaat gewerkt aan een B200 en staat HSB volop in de belangstelling.

Composiet materialen
Er werd in de loop der jaren ijverig gezocht naar alternatieven voor staal in beton, zowel voor
wapeningsstaal als voor voorspanstaal. Voorbeelden daarvan zijn onder andere glasvezel en aramide.
Glasvezel is een sterk materiaal, maar toepassing in beton heeft op een enkel proefproject in het
buitenland plaatsgevonden. Pogingen van de toenmalige Directie Bruggen zijn onder meer vanwege
bezuinigingsmaatregelen op niets uitgelopen. Daarnaast is gebleken dat glasvezel te gevoelig is voor
aantasting in een omgeving van beton. De verankeringen zijn erg duur, maar dat geldt voor de meeste
composieten.
Aramide, zo is gebleken, is te temperatuursgevoelig waardoor samenwerking met beton niet optimaal
is.
Koolstof, een materiaal met een zeer hoge treksterkte en een E-module die vergelijkbaar is met die van
staal, heeft behalve de prijs minder nadelen. Rijkswaterstaat heeft hier een actieve rol in gespeeld en
doet dat nog steeds. In de Dintelhavenbrug zijn twee proefkabels aangebracht die langdurig worden
geobserveerd. Ook staat elders een proefopstelling waarbij door middel van een drukdoos gedurende
lange tijd het verloop van de spanning in de koolstof wordt gevolgd.
Samen met de marktpartijen is onderzoek gedaan. Mochten er verdere ontwikkelingen komen dan
heeft de Bouwdienst kennis en uitvoeringservaring paraat.
O o k bij de toepassing van koolstof lijmwapening staat Rijkswaterstaat niet aan de zijlijn. Ondanks dat
de koolstof lijmwapening in de U-bouw wat vaker wordt toegepast, is grootschalig gebruik bij renovatie
en versterking van constructies in Nederland nog beperkt. De renovatie van de A 10 west is onlangs
gestart. Daar zal voor de versterking van een tweetal viaducten veel koolstoflijmwapening worden
toegepast.

Conclusie
Rijkswaterstaat is dankzij de grote kennis op het gebied van ontwerp en de uitvoeringsdeskundigheid
die zij in het verleden heeft opgebouwd een belangrijke partner bij technische ontwikkelingen.
Door die kennis en uitvoeringsdeskundigheid is de Bouwdienst een deskundige opdrachtgever en wil dit
ook zijn.
Zij kan dat ook zijn, vooral door een goede samenwerking met de marktpartijen. Daardoor wordt kennis
en uitvoeringsdeskundigheid op een hoog peil gehouden. De voorbeelden uit het verleden tonen aan
dat uitvoeringsdeskundigheid van alle partijen vooral door samenwerking en overdracht van kennis
wordt verkregen. Een samenwerking die alleen tot stand komt met medewerking van alle partijen. Dat
draagt bij tot ontwikkeling van de markt en tot voordeel van de maatschappij. Het verleden heeft dat
bewezen. W e moeten dus de conclusie trekken dat ook voor een deskundige opdrachtgever
uitvoeringskennis niet onderschat mag worden^
Het C D A is haar campagne van de afgelopen verkiezingen gestart met de leus "Samen leven doe je niet
alleen", ik zou willen besluiten met een kleine variant, Samenwerken doe je niet alleen.
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Betreft: Verslag van presentatie 'Uitvoeringskennis, een garantie op kwaliteit?'
Uitvoeringskennis, het kwaliteitsinstrument bij uitstek??
Ja, natuurlijk. Hoe kun je zo'n vraag stellen. Vinden wij als vakmensen. Vindt ook Frans Kans, als
wijze man op dit gebied.
Bekistingen en ondersteuningen, ingebed in uitvoeringstechniek. Een bijna onmogelijke opgave om in
die hoeveelheid van onderwerpen de goede snaar te kiezen.
'Passende kennis' noemen we tegenwoordig zoiets. Passend en bereikbaar. Vanmiddag, rondom het
feest van Frans Kans, is geen 'passende kennis' noodzakelijk.
Overigens, om me heen kijkend, is de kennis wel bereikbaar, maar vanmiddag niet toegankelijk
Daarom een algemene insteek over met betrekking tot dit eerlijke vak en het belang ervan.
Uitvoeringskennis

is onontbeerlijk

bij de

beheersing van

bouwprocessen en de

behoefte

aan

gegarandeerde zekerheid. In het verleden al, nu en in de toekomst. En zoals u zult begrijpen, hier voor u
staat een pleitbezorger voor dit vak.
De kwaliteit van een product

Kwaliteit = K x H x C x M
1

Hoe het w a s in de jaren zestig

2

3

x

De situatie nu

Kennis

Kennis

In de praktijk opgeleide vakmensen

H B O en T U als basiskennis
Een korte praktijkperiode als leerschool

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Een gezamenlijke aanpak

I nformatie-tech nologie

Tijd

Een brede discussie over kwaliteitsaspecten

Een laag uurtarief

Zoeken naar gezamenlijkheid

Communicatie

Communicatie

Focus op techniek en vakmanschap

Overlegstructuren

Duidelijke rolverdeling

Mobiele telefonie
Gescheiden verantwoordelijkheden

Motivatie

Motivatie

Geloof, willen, kunnen

Geloof, willen, kunnen

Bereid om met elkaar

Bereid om met elkaar

de kneepjes van het vak te leren

de kneepjes van het vak te leren
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Het belang van uitvoering in de jaren zestig
Vakmensen, opgeleid vanuit de praktijk, doorkneed in het vak.
De bereidheid om vanuit gezamenlijk belang, de kneepjes van het vak met elkaar te leren.
De beschikbare tijd om te bouwen.
Het lage uurtarief.
De eenvoud door het beperkt aantal partijen, het focussen op techniek en vakmanschap.
De situatie nu:
Regels en procedures. Belangen. Snelheid. Complexiteit. Ontbreken van ervaringsopbouw. Afrekenen.
Alles gemixt tot een contractbeschrijving waarin het begrip kwaliteit gekwantificeerd is en meetbaar
gemaakt.
Is onze huidige behoefte aan papier een hype of wordt de vertaalslag gemaakt naar een aanpak op
basis van risco-beschouwingen. Zijn we toe aan een herwaardering van normen en waarden. Frans
heeft zich daar een duidelijke mening over gevormd, vandaar dit symposium.
Een anekdote uit de tachtiger jaren
De bouw van de 2 van Brienenoordbrug. Een mix van in het werk gestort, prefab en staal. De bouw ter
e

plaatse onder leiding van Adrie Staal. De productie van de liggers, onder leiding van Gerrit van Aalst.
Adrie Staal die ervan uitging dat ieder wezen op twee benen die op zijn bouw liep, een vakman diende te
zijn. Gerrit van Aalst, die een van onze medewerkers als handlanger in Alphen had en die verwachtte
dat deze op de belangrijke dingen ging letten.
Gevolg van beide situaties:
Mensen in de keet en in de fabriek die de beoordeling van de uitvoering gingen voorbereiden en een
plan voor het toezicht gingen schrijven.
Doelen:
•

Knelpunten localiseren.
V a n te voren weten wat er voor knelpunten te verwachten waren en dus gelegenheid creeren om te
studeren als de parate kennis tekort schoot.

•

Communicatie regelen.
V a n te voren je baas informeren over wat jij belangrijk vond tijdens de productie.

Middel:
•

Een toezichtplan

Gereedschap:
•

Beginnende vakkennis, inlevingsvermogen, creativiteit, gezond denken, overleg.

Resultaat:
Een magnifieke brug.

K = IEVA
Gaag-aquaduct nabij Schipluiden
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Toekomst?
Kennis
Gedegen vakkennis op alle raakvlakken van het uitvoeringsproces;
vanaf p.v.e. t/m onderhoudsfase.
Uitvoering, K A M , contracten, kosten
Geintegreerde kennis tb.v. praktisch ontwerp, procesbeheersing en
bewaking en onderhouds- en lifetime-aspecten
K = IEVA
Hulpmiddelen
Lifecycle-beschouwingen
Risico-management
Kennisbanken d.m.v. ICT
Communicatie
De taal van de uitvoering als basis
Uitwisseling op basis van concepten
Motivatie
Geloof, willen, kunnen
Bereid om met elkaar de kneepjes van het vak te leren
Zoeken naar gezamenlijkheid

W e hebben behoefte aan passende kennis en willen het verband tussen vakmanschap, kennis en
kwaliteit onderstrepen. Gegarandeerde kwaliteit leidend tot zekerheid. Zekerheid die opdrachtgevers
willen om verantwoord met gemeenschapsgeld om te gaan. Zekerheid dat afgeleverde projecten niet
alleen bij de oplevering voldoen, maar ook gedurende de totale levensduur, functioneel, ononderbroken
beschikbaar, modificeerbaar en met een bekend risicoprofiel in gebruik kunnen zijn.
G e e n garantie door een papieren tijger, geen besluitvorming op basis van louter theorie, de mens als
een uniek wezen om op basis van vakmanschap, in de veelheid aan belangen, de juiste prioriteit te
stellen.
Uitvoering is een constante afweging van prioriteiten. Uitvoeringskennis is het product van IEVA.
K = IEVA Kennis is het product van Informatie, Ervaring, Vaardigheden en Attitude
I

Informatie

Beschikbaar, bereikbaar en actueel

E

Ervaring

Opbouwend, lerend en in ontwikkeling (vallen en opstaan)

V

Vaardigheden

Communicatie, 'de taal van opdrachtgever en aannemer

A

Attitude

Drive, willen, durven, motivatie.
Wat houdt ons bezig
Integraal toepasbare kennis van uitvoering in een opleidingstraject.
Passende en bereikbare kennis gebaseerd op diepgaand
specialisme als antwoord op het zgn. gebrek aan mensen met hulp
van monitoring en ICT.
Communicatie, gezamenlijkheid en uitwisseling als essentiele
onderdelen van het gewenste kwaliteitsniveau.
De mens en zijn mogelijkheden centraal
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W e kunnen mensen als Frans Kans niet missen. O n z e kennisbanken moeten m.b.v. de huidige en
toekomstige ICT-mogelijjkheden erop ingericht worden dat opgedane kennis niet verloren gaat, maar
beschikbaar en bereikbaar blijft en dat daarmee in elk geval de eerste twee factoren van de formule, I en
E , laagdrempelig voor de bouwers van de toekomst toepasbaar blijft.
Wat baart ons zorgen

Wat doet ons geloof wankelen
•

De grote financiele belangen

•

Noodzakelijke resultaatgerichtheid

•

O n z e eigen behoefte aan allround
vakmanschap

•

Tijdgebrek?!

•

De onbekendheid met lifecycle-besluitvorming

•
•

Ongevallen
De noodzaak om rechtmatigheid aan te
tonen

•
•
•
•

Gebrek aan mensen
Gescheiden leertrajecten
Gecompliceerde belangenverdeling
De snelheid van ontwikkelingen en onze
behoefte aan diepgang

En om het nog wat complexer te maken:
Veranderende eisen aan de uitvoering
•

Vakkennis en ervaring in relatie tot:

•

Bouwsnelheid

•

Logistiek

•

Communicatie

•

Onderhoud en exploitatie

•

Last minute-veranderingen

•

Economische levensduur

•

Duurzaamheid

•

Gegarandeerde zekerheid op basis van een overeengekomen risico-profiel

IEVA: Vakkennis en ervaring, samen met de vaardigheden en attitude om tot prioriteitsstellingen
te kunnen komen.

Vliet-aquaduct bij Leidschendam/
Voorburg
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Het resume
De behoefte aan diepgaande kennis op het gebied van uitvoering in al zijn facetten, blijft.
De invloed van omgevingsfactoren, zoals financiering, maintenance, mensen, maar ook veiligheid,
techniek en veranderende rolverdelingen betekent een andere benadering.
Risicobeschouwingen, gebaseerd op opdrachtgever of opdrachtnemer, met een p.v.e. als output (de
opdrachtgever) danwel als input (de opdrachtnemer), gespecialiseerde kennis op het juiste moment,
gedigitaliseerde 'passende' kennis, besluitvorming

op basis van risicodemping, zakelijk vertrouwen,

respect voor elkaars belangen en doelen, de persoonlijke ontwikkeling van mensen.
De combinatie veroorzaakt een heel boeiend proces, waarin de invalshoek van alle betrokkenen nodig
is.
Het spreken van elkaars taal maakt kennisuitwisseling onontbeerlijk (onderscheid tussen tegen elkaar
spreken en met elkaar spreken).
De uitdaging van de komende jaren:
•

De onbegrensde mogelijkheden van onze ICT-hulpmiddelen gebruiken om kennis van uitvoering
beschikbaar en bereikbaar te houden.

•

Zorgen dat er geen tekort aan mensen is, maar een beter gebruik van de beschikbare capaciteit.

•

Gebruik

maken

van

alle

partijen om

met

de verschillende

invalshoeken,

de

verschillende

beschouwingen en de verschillende belangen, een gezamenlijk belang te creeren en na te streven.
•

Het begrip 'gegarandeerde zekerheid' inhoud te geven.
Tot slot het pleidooi

Ons streven
Zekerheid door de 3 B's

Uitvoeringskennis,

Bedenken, Beheersen en Bewaken

een garantie op kwaliteit?
Bedenken
•

JA

Een praktisch ontwerp gebaseerd op het p.v.e.
en uitvoerings- en lifetime-beschouwingen.
Uitvoeringskennis

mag

niet op de

achtergrond

Beheersen

gedrongen worden, want we beginnen het steeds

•

meer te missen.

Een gedegen en deskundige uitvoeringsvoorbereiding op basis van risico-analyses.

•

Een beheerste en toetsbare uitvoeringsmethode •

Het is het fundament van de risico-analyses.

•

Het is de basis voor een praktisch ontwerp.

Bewaken

•

Het is het concept voor een goede uitvoering.

•

•

W e moeten

Een op de risico's voor de opdrachtgever
gestoelde kwaliteitsbewaking.

zuinig zijn op de

gezamenlijke

opbouw van dit boeiende specialisme, ieder
vanuit zijn eigen positie en verantwoording

Laten we Frans en de andere 'Frans Kansen' van deze tijd in ere houden en zorgen dat hun kennis
doorgegeven kan worden aan de 'Frans Kansen' van de toekomst.

Afwerken van betonnen rijdekken van

B30 - B200
door

Niek Kaptijn
Bouwdienst Rijkswaterstaat

Afwerken van betonnen rijdekken van B30 - B200
Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Frans Kans 22-2-01
N.Kaptijn, DIP, 013-4645717
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Dia 2 Ontwikkeling betonsterkteklasse in de tijd
In jaren '30 1-2-3-beton
Sterkteklasse orde B20 ; loopt in loop der jaren op tot orde 60 Mpa; treksterkte loopt
nauwelijks verder op.
Verdichten door porren en bekisting kloppen.
In jaren '60 komt werken met zeefkrommes meer in zwang en worden trilnaalden ingevoerd.
Sterkte loopt op van orde B30 naar B45 in jaren '80
Dankzij plastificeerders die in jaren '70 hun intrede doen (minder water toepassen), betere
betonmolens, beter inzicht in de technologie, enz
Ook hier loopt druksterkte op tot 60 Mpa en meer
In jaren '80 nog B45 van portlandcement, in de jaren '90 kan dit ook met hoogoven worden
bereikt.
In de jaren '90 worden B65 en B85 mogelijk op de bouwplaats.
B65 blijkt goede keus voor plaatviaducten, zowel qua sterkte, economie en duurzaamheid.
B85 is aantrekkelijk voor viaducten met grote overspanning (50 - 60 m; met sparingen) en
voor grote kokerbruggen (uitbouwbruggen). Daarvoor kan sterkte worden uitgenut.
B65 en B85 lijken goede begrenzingen voor toepassing in ter plaatse gestorte brugdekken.
Hogere sterktes kunnen wel worden gemaakt; bij Stichtse Brug en Dintelhaven werden B95
en hoger bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan deze mogelijkheid worden uitgenut
B130 - 150 is voor speciale toepassingen (bv versterken stalen en betonnen rijdekken,
verbeteren slijtvastheid als slijtlaag op betonnen brugdek)
B200 voor zeer hoogwaardige en lichte prefabliggers, dekken voor beweegbare bruggen

Dia 3 Betonsamenstelling
In grote lijnen

B35

B45

B65

B85

B130*

B200"

O E M lll/B 42,5
O E M I 52,5 R
zand
grind/gebroken steenslag 4/16
silicafume
staalvezels
hulpstof
water
watercementfactor

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0
350
639
1241
0
0
0
165
0,47

360
0
810
1108
0
0
0
162
0,45

300
100
796
1089
0
0
2,4
150
0,375

238
237
750
1050
25
0
4,6
150
0,32

0
400
2050
0
100
100
10
150
0,3

0
1074
1032
0
163
234
39
197
0,16

totaal

kg

2395

2440

2437

2455

2810

2739

I

Verhogen sterkte gaat uiteraard gepaard met veranderen van de samenstelling.
Voornaamste invloeden:
-

meer cement vanaf B45
vanaf B65 verschuiving van 100% H O C naar 100% P C
lagere watercementfactor cq waterbindmiddelfactor
maximale korreldiameter beperken (16 mm), breken grove toeslag
mogelijk door beschikbaar komen plastificeerders en superplastificeerders
toepassen van staalvezels
homogeniseren betonmassa, dwz hoe langer hoe fijner zand en grind
toepassen van vulmiddelen; silicafume, kwartsmeel, steenmeel, enz

°B130: Contec ferroplan; 500 kg binder door N K verdeeld in 400 kg cement en 100 kg
sf. (keuze !)
Deel van het zand dient als vulstof (800 kg 0,1 - 1 , 5 ; 1250 kg graniet 2 - 4)
"B200: BSI; zand is hier vulstof + granulaat 0 - 7 mm.
gebruikelijk voor normaal beton:
zand 0 - 5,6 mm
grind 5,6 - 32 mm; voor B65/ B85 max 16 mm; B85 breken
Het verwerken en afwerken van beton met meer cement en vulstoffen met hoe langer hoe
minder water moet van geval tot geval nader worden bestudeerd en in de praktijk beproefd.
Aandachtspunten:
- uitdrogen betonoppervlak (plastische krimpscheuren)
- langere dormante periode (moment van nabehandelen, beloopbaarheid,
sterkteontwikkeling, warmteontwikkeling)
- mogelijkheden verpompen

Dia 4 Verwerken en afwerken in de jaren 60
Eind jaren '60 was K400 (gemiddelde druksterkte -> B33) gebruikelijk voor Directie Bruggen
Voorgespannen beton 360 kg P C - A
Zand : grind voorgeschreven 1 : 1,25 a 1,5; werd in praktijk ca 1 : 2.
Er was het gehele stort een opzichter op de betoncentrale
Zetmaat 2 cm voor voorgespannen beton (een zeer stugge beton), 4 - 5 cm voor gewapend
beton; wcf 0,50.
Zeer intensief trillen met lucht-trilnaalden: 5000 toeren per minuut; 1 perte verwerken m
beton per uur (?).
G e e n hulpstoffen, alleen bij speciale omstandigheden (smalle bekisting, veel wapening).
Productiecapaciteit 25 - 40 m per uur. Betonmixers waren 2 m groot, in de jaren 70 liep dit
op tot 4 m .
Transport over vlonders over het dek (ondersteund door de supporten). Storten van 1000 m
duurden dan een etmaal!
Transport met japanners, eind jaren 60 met motorjapanners. Begin jaren 70 kwam de
betonpomp in zwang; eerst de storingsgevoelige Putzmeisters, daarna de meer robuste
Schwing.
Er werd gestort in een laag.
Einddwarsdragers werden voorgestort (ivm sterkteontwikkeling tbv voorspannen).
Bleeding kwam vaak voor, vooral wanneer H O C werd toegepast.
Ontmenging kwam op dekken niet vaak voor.
3

3

3

3

3

2

Op de supporten werden moeren gelast. In deze moeren werden draadeinden gedraaid met
een beugel erop; deze konden dan precies op hoogte worden gesteld. In de beugels werden
steigerpijpen gelegd (guides) waarop met een plank handmatig werd afgereid.
Beton onder de rei vlak afstrijken (max afwijking 5 mm onder 3 m lange rei).
Tussen wapening en andere lastige plaatsen afwerken met plekspaan.
Directie bepaalde moment van voorschuren en opschuren; dit gebeurde geheel handmatig
met schuurborden.
Vaak was men hier tot in de vroege morgenuren mee bezig met een bezetting die tot 30
man kon oplopen!
Beton 3 weken nabehandelen met sproeislangen (meestal), of 3 cm nat zand, of enkele
lagen jute, afgedekt met zeilen.
In jaren 50 en eerder plastischer beton (wcf 0,6). Verdichten door prikken, porren, bekisting
kloppen. Ook hier loopt de sterkte in de loop der jaren op van een B20 naar druksterktes
orde 60 Mpa.
NB de duurzaamheid van de beton neemt niet met een factor 3 toe! Met andere woorden: bij
deze sterkte hoort niet dezelfde duurzaamheid als van een B60 van tegenwoordig.
Afdekken met 3 cm nat zand en zeilen.

Dia 5 Transport van de beton
Bij grotere storten tot diep in de nacht.
Zie bij Dia 4 .

Dia 6 Opschuren
Op aanwijzing van de directie werd het dek voorgeschuurd en enige tijd erna opgeschuurd.
Dit om eventuele zettingsscheurtjes weer dicht te schuren. Er werd geschuurd vanaf
werkbordessen totdat de beton voldoende draagkrachtig was.

3

Bij het opschuren hielpen ook de opzichters, dan bleven ze warm en kon iedereen eerder
naar huis. De opzichters moesten blijven totdat het dek perfect nageschuurd was (nog geen
Kwaliteitsborging!). Vooral de schampkanten (tot begin jaren '60 waren deze gei'ntegreerd in
het brugdek) waren 'berucht', er mocht geen veeg meer te zien zijn.
Samenhang van de specie is niet groot.

4

Jaren 60 - B35

Jaren 90 - B45

•

met baddtng afreien op guides

met tnlbalk afreien op pijpen

•

bijwerken met handspanen

nabewerken met dnjfrer

•

2 maal schuren met schuurboiden

bijwerken met handspanen

nathouden met sproeislangen

vlmderen

•

Verschillen met B45
lagere water-cementfactor
gevaar voor uitdrogen oppervlak (knmpscheuren)
tixotroop. consistenter. plakkeriger specie
grotere zetmaat. 220 - 250
vloeimaat 400 - 500
hogere betontemperatuur tijdens verharden

afdekken met zeilen/ plastic

imeer hydratatiewarmte in kortere ti|d)

hydrofcberen

••Mm

Kerngroep Hogere Sterkte Beton
Bevorderen en begeleiden toepassing B65 en hoger
Vastleggen en uitdragen opgedane kennis
Uitvoeren van praktijkproeven
winter 94 druklaag viaduct verkeersplein Oudenrijn B85
niets doen =s scheuren
- alleen curing compound == scheuren
- isclatiedekens direct op natte specie =» scheurvnj
- nathouden vlmderen en curing compound =9 scheurvnj

Dia 7 Van jaren '60 naar '90
Steeds grotere mechanisatie, minder personeel.
Oplopen capaciteit naar ca 100 m per uur.
De capaciteit van de mixers loopt op tot 1 0 m .
De mengtijden worden korter door krachtiger en intensiever mengen (tegenstroommengers,
dwangmengers)
Beton wordt wat plastischer; zetmaat 5 - 9 cm (consistentiegebied 2); plastificeerders
worden toegepast.
In het werk brengen met betonpompen; transportbanden zijn begin jaren 70 even in gebruik
geweest.
Er wordt in 2 lagen gestort (minder nazakken).
De zware luchtnaalden worden vervangen door lichtere electrische naalden.
3

3

De guides werden vervangen door steigerpijpen die direct op de wapening werden gelegd.
Hierop wordt met een trilbalk afgereid.
De steigerpijpen worden verwijderd en de groeven worden opgevuld met specie en
afgewerkt met een drijfrei en/ of plekspaan.
Zodra de beton voldoende is opgestijfd, wordt het oppervlak nageschuurd met een
vlindermachine.
In de jaren 70 is voor het eerst curing toegepast. Eerst op parafinebasis (dit gaf problemen
bij de hechting van de asfalt), later een afbreekbaar type.
In de jaren 80 wordt de curing weer weggelaten; er trad nog te veel vochtverlies op,
waardoor krimpscheuren optraden.
Zodra het dek beloopbaar is, worden zeilen of noppenfolie aangebracht totdat tenminste een
sterkte van 6 0 % van de vereiste sterkte is bereikt.
In winter isolatiezeilen.
In de jaren '60 en 70 worden veel kubussen gemaakt voor de sterktecontrole Nu veel
minder, er wordt meer gestuurd met de rijpheidscomputer.
Het afwerkvlak wordt na reiniging met water geimpregneerd met een hydrofobeermiddel.

5

Dia 8 Van B45 naar B85
Bewustwording verschillen vanuit literatuur en laboratoriumproeven.
Zie voor grootste verschillen de dia.
Zetmaat van 50 - 90 mm naar 220 mm of meer. Vloeimaat betere controle (400 - 500).
Ervaring opdoen met verwerken en afwerken in praktijkproeven.
In eerste helft jaren '90 een aantal grootschalige praktijkproeven:
- zomer '92;deel kokerligger op terrein Ballast Nedam Utrecht
winter '93; deel uitbouwmoot bij Bunnik
- winter '94; druklaag balkenviaduct op verkeersplein Oudenrijn
zomer '95; viaduct Burgerveen

Dia 9 Temperatuurontwikkeling
Geen nieuw fenomeen, maar wel een veel sneller optredende en met hogere temperaturen.
In korte periode een zeer snelle stijging van de betontemperatuur.
Vanwege grote verschillen met buitentemperatuur kunnen grote temperatuurgradienten
optreden. Deze - zo nodig - beperken door aanbrengen isolatiematerialen.
Een verkenning van de effecten is nodig.
In jaren '90 is software beschikbaar gekomen om temperaturen en spanningen in
willekeurige doorsneden te berekenen.

Dia 10 Van B45 naar B85
In winter '91 heeft een aantal belangstellenden uit de onderzoeks-/ ontwikkelingshoek een
begeleidingsgroep opgericht met het doel de mogelijkheden van H S B in de bruggenbouw
mbt verwerken en afwerken middels een praktijkproef te verkennen.
Betrokkenen: B S W , DIO, MEBIN, S P O B , Ballast Nedam, T U
Bij volgende proeven is de groep uitgegroeid tot de nog steeds bestaande Kerngroep hogere
sterkte beton. Deze bestond tot voor kort uit:
1 p Bouwspeurwerk afd technologische ontwikkelingen
1 p Droge Infrastructuur afd Ontwikkeling Technieken
1 p Hoofd Ontwerpbureau Betonnen Bruggen
1 p ontwerpingenieur
2 p afdeling Projecten en Diensten
1 p Stichting Productontwikkeling BetonmortelBedrijven
1 p afd technologische adviezen MEBIN
1 p Technische Universiteit Delft Stevinlab
Bij verschillende proeven is gewerkt met steeds andere aannemers, betoncentrales en
directies U A V om zodoende een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen en inzicht te krijgen
in de problemen die zouden kunnen ontstaan bij steeds varierende omstandigheden.
Doel Kerngroep:
Demonstreren dat bouwen in H S B in de praktijk mogelijk is
Opbouwen van vertrouwen in H S B
Te
-

bevorderen door:
Toepassen van B65 of hoger bevorderen en begeleiden
Opgedane kennis vastleggen en toegankelijk maken
Initieren en begeleiden proefprojecten
6

-

Participeren in projecten (overdragen van kennis en opdoen van kennis)
Initieren en begeleiden van onderzoek (in kaart brengen leemtes, in kaart brengen
benodigd onderzoek, onderzoek uit laten voeren)
Uiteindelijk overbodig worden

Zonder een dergelijke begeleidingsgroep en constructieve verkenningen en initiatieven
vanuit de onderzoekshoek zou een dergelijke grote stap naar B85 niet mogelijk zijn geweest
in zo'n korte periode.
Meest relevante proef voor afwerking oppervlak was proef op druklaag balkenviaduct
verkeersplein Oudenrijn in winter '94.

Dia 11 Van B45 naar B85
Ervaringen vastgelegd in bestekseisen (zie dia).

Dia 12 Verwerken
Pompdrukken lopen op van ca 200 (B45) naar 280 - 300 bar.
Productie kan teruglopen naar 75 - 90% voor B65 en 25 - 50% voor B85 (intensiever
mengen, reinigen mengtrommels).
Overal goed en fijnmazig trillen blijft essentieel. Trillingsenergie heeft een geringere
werkingssfeer wanneer meer hulpstoffen worden gebruikt.
De zetmaat is een minder bruikbaar controlemiddel voor de consistentie. De vloeimaat is
beter bruikbaar.
Voor plaatbruggen B65 is een vloeimaat van 450 - 500 mm een goed richtpunt. Tot 400 mm
blijft de specie nog goed verwerkbaar.
Voor kokerbruggen B85 is een zetmaat 180/ vloeimaat 400 mm voor de ondervloer geschikt;
voor de wanden en het rijdek kan een zetmaat 220/ vloeimaat 500 mm worden
aangehouden.
Het gedrag van de specie kan een andere indruk wekken: de specie vloeit op het zicht dun
weg in de kist en tussen de wapening wanneer er een trilnaald in wordt gestoken. In praktijk
is gebleken dat in de buurt van wapening, bekisting en al verhard beton de trilenergie deels
door wapening, bekisting en beton wordt opgenomen. Schrale plekken en grindnesten
kunnen het resultaat zijn.
Zandresten op de kist worden nauwelijks in de specie opgenomen tgv de grote samenhang
van de specie.
Door uitdroging oppervlak ontstaat een vei. Tegen de bekisting kan aanklevende specie
uitdrogen voordat hiertegen weer vloeibare specie wordt gestort. Het doortrillen van
verschillende lagen kan hierdoor worden bemoeilijkt, wat vooral zichtbaar wordt in de
zichtvlakken (zichtbare lagen).

Dia 13 Verwerken
lllustratie van de hiervoor beschreven aandachtspunten.

Dia 14 Afwerken plaatviaducten
Eerste 20-tal viaducten zijn zo afgewerkt.
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Afwerken piaatviaducten - B65
is vlmderen nodig''
- nadelen lang wachten. minder vlak oppervlak kans op
erosie minder dichte oppervlakte huid
- ontstaan er erger,li)k wel krimp- en zettmgsscheuren''
moet het oppervlak tiidens verharden nat worden gehouden''
is hydrofobeten nog z i n v o l '
•

afreien

•

b|werken met spaan

•

eventueel natte jute

•

zo spoedig mogelijk afdekken met plastic

•

zo nodig isoljtiematenaal aanbrengen

•

hydrofoberen?
HrrtM

Hard trekken aan de trilbalk! De grotere consistentie (taaiheid) is hier goed te merken.

Dia 15 Plaatviaducten: nieuwe inzichten
Tot op heden worden brugdekken na het afreien en afspanen vochtig gehouden tot het
tijdstip dat de vlindermachine er op kan. Na het vlinderen wordt het dek afgedekt met plastic
en eventueel met isolatiedekens.
De benodigde hoeveelheid hulpstoffen voor hogere sterkteklassen heeft een langere
dormante periode tot gevolg. Dit kan een aantal ongewenste effecten tot gevolg hebben:
1. Er moet nogal lang worden gewacht voordat de afwerker met de vlindermachine op het
dek terechtkan. De aanvang van de binding kan tot 6 a 8 uur op zich laten wachten. Dit
heeft ongeduldige afwerkers tot gevolg die te snel willen overgaan tot de vlinderoperatie.
Te snel afwerken brengt ook het gevaar van voetafdrukken, afdrukken van loopplanken,
enz.
2. Door de verwerking van relatief grote hoeveelheden superplast bestaat de mogelijkheid
dat in de verschillende verwerkte mixerladingen naast elkaar in het werk verschillen
optreden in de tijdstippen dat de binding aanvangt. Daardoor kunnen verschillen in
plasticiteit optreden, wat lastig is bij het vlinderen. De vlindermachine kan plotseling in
een 'weke' piek terechtkomen waardoor hij wegzakt en zo het betonoppervlak beschadigt.
3. Vaak is de beton in het hart van het rijdek nog wat plastisch. Dit heeft tot gevolg dat de
beton wat naar weerszijden van de beweegrichting van de vlindermachine wordt gestuwd.
De vlakheid van het brugdek is dan minder als wat we gewend zijn van een B45-dek (NB
de vlakheid is nog wel acceptabel!).
4. Wanneer het dek langdurig moet worden natgehouden, wanneer het langdurig regent en
wanneer de langs- en/ of dwarshellingen wat groter zijn, dan bestaat het gevaar voor
erosie van de pasta. A a n de lage kant van het brugdek komt dan een (na verharding)
moeilijk te verwijderen pasta-neerslag.
5. Om goed te kunnen vlinderen moet wat water op het brugdek worden gesprenkeld (een
soort smering van de rotorbladen). Dit heeft tot gevolg dat de bovenste mm's ( 2 - 4 mm)
een hogere watercementfactor krijgen. De structuur is wat poreuzer. Dit beinvloedt de
kwaliteit van de rest van de dekking (40 - 4 mm) nauwelijks.
Wanneer het brugdek wordt gehydrofobeerd, dan neemt deze poreuze laag nogal wat
hydrofobeermiddel op. Het dek wekt de indruk poreus te zijn. In een enkel geval is
gebleken dat de met hydrofobeermiddel verzadigde poreuzere laag geen ideale
ondergrond is voor plaklagen.
N B Bij een goede uitvoering is de kwaliteit van de dekking zodanig goed, dat
hydrofoberen niet nodig zou hoeven zijn.
Is het vlinderen eigenlijk nog wel nodig?
Er zijn inmiddels nogal wat ervaringen waarbij afwerken zonder vlinderen tot goede
resultaten heeft geleid.
Op de Stichtse Brug (B85), de Dintelhavenbruggen (B85) en bij Vianen (B65) - alle
uitbouwbruggen - zijn de ondervloeren en de rijdekken niet gevlinderd. Direct na het
afwerken is de beton afgedekt met plastic.
Het resultaat was een glasachtig dicht ogend oppervlak. Van eventuele scheurvorming door
nazakking is niet veel gebleken, ondanks dat (plaatselijk) dekdiktes tot 650 - 750 mm
voorkwamen. Ook boven de wanden tekent het wapeningsnet niet noemenswaardig.
Wanneer direct, goed en volledig wordt afgedekt, dan ontstaan ook geen uitdrogingskrimpscheuren.
Blijkbaar zijn de mengsels zodanig stabiel dat weinig of geen bleeding en/ of nazakken
optreedt.
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Op verschillende werken waar B65 is gevlinderd hadden de PD-collega's de indruk dat het
resultaat beter zou zijn geweest als de werkwijze van de uitbouwbruggen zou zijn gevolgd.
Ook in landen waar veel inspanning wordt gestopt in het ontwikkelen van duurzame
brugdekken zoals de Verenigde Staten en Canada wordt vaak niet meer gevlinderd. Het
beste is het om de verhardende beton de gelegenheid te bieden nog extra water aan te
zuigen uit de betonafdekking. Dan wordt een zeer dichte structuur verkregen, die bovendien
minder gevoelig is voor uitdrogingskrimp na het verwijderen van de afdekking.
De volgende werkwijze lijkt daarom ideaal:
1. Breng direct na het afreien en afspanen twee lagen natte jute aan, zonder het
betonoppervlak te betreden.
NB Wanneer we dit in de praktijk willen doen dan zijn werkbruggen handig, Deze zijn in
de huidige bestekken niet voorzien.
Voor de jute wordt aangebracht moet deze al doordrenkt zijn, ter voorkoming van het
opzuigen van water uit de beton.
Pas afgewerkte beton mag niet meer als 2 - 4 m achter het 'afwerkfront' open blijven
liggen. Op elkaar aansluitende jutestroken moeten elkaar 150 mm overlappen.
De natte jute blijft - zonder ballast - direct goed op het natte beton zitten. De jute kan
gemakkelijk worden natgehouden en voorkomt erosie. De jute dient ook als
'waterreservoir' vanwaaruit - in zekere zin gecontroleerd - water wordt afgestaan.
De jute moet goed nat worden gehouden tot afwerkstap 2 kan worden uitgevoerd.
In Canada wordt voor deze stap voorgeschreven een curing compound aan te brengen in
plaats van de jute. Dan wordt voorkomen dat extra water in de toplaag wordt toegevoegd
voor het begin van de verharding.
Biedt dit voldoende waarborg tegen uitdroging?
Moet de curing worden weggestraald om voldoende hechting van de plaklaag te krijgen?
Verhindert de curing de toetreding van water uit de jute naar de beton ? (zie stappen 2
en 3)
Volgens 'Zeer open asfaltbeton op cementbetonnen kunstwerken' sept 1997 art 5.1.3
wordt curing compound afgeraden ivm het impregneren met hydrofobeermiddel. Er wordt
niet geeist het beton eerst schoon te stralen voordat het hydrofobeermiddel en / of de
kleeflaag wordt aangebracht.
2. Zodra het betonoppervlak zodanig is verhard dat het kan worden belopen zonder dat het
oppervlak wordt beschadigd, de jute nog eens goed natmaken en direct daarna afdekken
met plastic en/ of isolatiedekens.
3. De afdekking minimaal 4 dagen laten liggen, op dunnere dekken (tot 500 mm) langer. De
afdekking mag niet worden verwijderd voordat 60 - 70 % van de vereiste druksterkte is
bereikt.
4. De jute moet permanent nat worden gehouden. Dit kan door dagelijks de afdekking terug
te slaan en de jute weer goed nat te spuiten, of door de aanbrengen van geperforeerde
slangen onder het plastic, op de jute.
Om de noodzaak van verschillende handelingen te onderzoeken zijn bij Veghel zijn een
viertal manieren van nabehandelen toegepast op een sloof van 8,00 x 3,50 x 1,25 m:
1. tot 4 uur na mengen nathouden, daarna curing aanbrengen, afdekken met
isolatiemateriaal.
2. tot 4 uur na mengen nathouden, daarna afdekken met isolatiemateriaal.
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3. direct na afspanen afdekken met 2 lagen natte jute (ongeveer 3 uur na mengen),
afdekken met folie en isolatiemateriaal (ongeveer 4 uur na mengen).
4. direct na afspanen afdekken met folie en isolatiemateriaal (ongeveer 2,75 uur na
mengen).
In geen van de gevallen:
- is het oppervlak gevlinderd,
- 'tekende' de wapening,
- waren uitdrogingskrimp- of nazakkingsscheuren te bespeuren,
- was van enige afzetting sprake (kalklaagje, opgedroogd bleedingwater, enz)
Het oppervlak zag er in alle gevallen dicht uit.
Binnenkort komen resultaten van een onderzoek naar de dichtheid in genoemde 4 gevallen
ter beschikking.
Bij een proefstort van een 1,00 m dikke sloof en een rijdek bij Zwolle zijn goede (zeer) dichte
oppervlakken verkregen door de afgewerkte beton binnen een half uur (dec / jan) af te
dekken met bolletjes-plastic. Extra nathouden levert - op het oog! - geen extra dichtheid.
Wanneer het oppervlak ideaal dicht is, dan zou hydrofoberen niet meer nodig hoeven zijn,
gezien de dichtheid van B65 en hoger.
Voor oppervlakken waar nog wat 'schrale' plekken in zitten (door bv uitdroging) kan de
dichtheid daar nog wat worden opgekrikt.
Het lopende onderzoek moet uitwijzen in hoeverre nathouden en hydrofoberen nog extra
verbetering van de dichtheid geven.
Discussie in de Kerngroep:
Gehydrofobeerd beton heeft geen slechtere hechting tov niet gehydrofobeerd beton,
ondanks dat tegenwoordig de kleefmiddelen gebaseerd zijn op een watergedragen
emulsie.
Slechte hechting ontstaat wanneer de cement in het oppervlak 'verbrand' is. Dit kan door
hoge oppervlaktetemperaturen en/ of uitdroging tijdens het verharden.
Een (veel) te hoge wcf door inmengen van water levert een poreus beton met slechte
treksterkte.
Hieruit kan nog kalkuitbloeiing plaatsvinden. Het kalk'vlies' heeft nog slechtere
hechtingseigenschappen.
- Voorlopig de volgende strategie aanhouden:
1. Indien mogelijk binnen een kwartier a half uur plastic aanbrengen
2. wanneer dit niet kan (door harde wind of wanneer het betonoppervlak wordt beschadigd
door voetstappen of ballast), dan eerst met bv een kraan doordrenkte jute aanbrengen.
Deze hecht goed aan de natte specie en zal niet wegwaaien door stevige wind.
De jute kan weer terug worden gewonnen en hergebruikt voor een volgend dek.
3. Wanneer het beton voldoende is verhard, plastic en isolatie aanbrengen en deze
ballasten.
Deze methode is gebruikt op de hamerstukken van de Dintelhavenbruggen en leverde
goede resultaten.
Het is nodig de gewenste manier in het bestek op te nemen, zodat daarover geen strijd met
de aannemer hoeft te ontstaan.
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Dia 16 Afwerkmachines
Dia 17 Afwerkmachines
In verschillende staten van de V S en provincies in Canada worden deze machines
voorgeschreven. Bij dagtemperaturen boven 20°C mag alleen s' avonds en s' nachts worden
gestort.
Deze landen hebben heel veel schade aan hun oudere viaducten en bruggen. Dit door
slechte betonkwaliteit en uitvoering.
De overheden van deze landen vonden dat de de taak hadden te stimuleren dat het
gemeenschapsgeld voortaan alleen duurzame brugdekken op zou leveren. Daarom is zeer
veel geld gestoken in onderzoek naar hoogwaardig beton en de beste manier van verwerken
en afwerken.
Veel van deze kennis en ervaring is vastgelegd in voorschriften speciaal voor brugdekken.
Juiste brugprofiel kan nauwkeurig worden ingesteld.
Vers gestorte specie hoeft betreden te worden.
Stelselmatig fijnmazig trillen.
Hoge productie bij lage arbeidsinzet.
Voor nabehandeling zijn er mobiele werkplatforms.
Wormwielen brengen beton op hoogte,
Trilwalsen verdichten oppervlakte,
Schuurbord schuurt oppervlak glad.
Kerngroep heeft niet de indruk dat in Nederland deze dure methode nodig is.

Dia 18 Afwerkmachines
Een dergelijk eenvoudig werkbordes zou voldoende moeten zijn om een onbeschadigd
oppervlak te verkrijgen.

Dia 19 Afwerkmachines
Wanneer het plastic zo snel mogelijk moet worden aangebracht, dan kan een werkbordes
worden gecombineerd/ gei'ntegreerd met afrolvoorzieningen.
Wanneer wordt gevreesd voor het onhandelbaar worden van de plastic vellen, dan kan
worden overwogen eerst doordrenkte jute aan te brengen - zie Dia 15
NB dit zijn in Nederland gebruikte voorzieningen in de wegenbouw. Toepassen op
brugdekken zou dus simpel moeten zijn!
Het is nodig de gewenste manier in het bestek op te nemen, zodat daarover geen strijd met
de aannemer hoeft te ontstaan.

Dia 20 Dinteihavenbruggen B85
Een zeer soepele specie is gemakkelijk te verpompen. 2 trilnaalden zijn voldoende (voor de
uitbouwmoten).

Dia 21 Dinteihavenbruggen B85
Het afwerken beperkt zich tot afreien, afspanen en direct afdekken met plastic. Wanneer het
plastic direct wordt afgespaand, dan kleeft deze zo aan de specie dat ballasten niet meer
nodig is. Deze manier levert een zeer dicht ogend oppervlak. Na verharding is het plastic
weer gemakkelijk los te trekken.
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Wanneer de vloeimaat terugloopt, dan wordt het lastiger het oppervlak dicht af te reien cq te
spanen. Door de taaiheid van de specie kan het oppervlak worden opengetrokken. Een
gladde afwerking vereist heel wat meer spierkracht. De specie is nogal kleverig.

Dia 22 Versterken stalen rijdekken B130 -150
Betonsterkteklassen in de orde van B130 zijn geschikt om stalen rijdekken te versterken.
Vermoeiingsproblemen in het staal kunnen worden verholpen. Veelvuldige reparaties cq
onderhoud aan asfaltslijtlagen behoren tot het verleden wanneer 50 mm asfaltbeton wordt
vervangen door 50 mm B130.
Op een segment van de oude klap van de V a n Brienenoordbrug is een praktijkproef
uitgevoerd.
Bij het aanbrengen wordt gebruik gemaakt van de ervaring van vloerenbedrijven die vele
duizenden m per jaar maken voor fabriekshallen, zwaar belaste werkvloeren, enz. De
consistentie wordt op het oog beoordeeld. De specie wordt meestal op het werk
geproduceerd met een mobiele menger of een mengsilo.
De trilbalk is lichter uitgevoerd als gebruikelijk op brugdekken.
2

Dia 23 Versterken van stalen rijdekken B130 -150
Het vlinderen is niet zo zeer nodig voor het vlakmaken van het oppervlak of het dichtsmeren
van krimpscheuren. Met een draaiende schijf wordt het korrelskelet verdicht. Daardoor wordt
de verhardingskrimp gereduceerd.
De wcf is hoger dan men zou verwachten voor een dergelijke sterkte. Daardoor is het
gemakkelijk te verwerken en kan het af te werken oppervlak wat langer openliggen voor het
afgedekt moet worden met plastic. Ook de verhardingskrimp wordt zo gereduceerd.
Na behandeling met een curingcompound wordt de beton afgedekt met plastic.
Het verharde oppervlak wordt droog, stofarm gestraald om een voldoende stroeve textuur te
verkrijgen.

Dia 24 Stormvloedkering Oosterschelde B105 -130
Een bijzondere toepassing toepassing van hoge sterkte beton kan de toepassing in de
schuiven voor de Stormvloedkering Oosterschelde worden.
Om het gewicht zoveel mogelijk te beperken moet de huid worden uitgevoerd in B130. De
vakwerken worden uitgevoerd in B105.
De huid wordt op dezelfde manier afgewerkt als de stalen rijdekken. De huid wordt
samengesteld uit geprefabriceerde stroken van ca 6,50 m breed die met natte voegen aan
elkaar worden gestort.
De specie voor het vakwerk wordt in een bekisting gegoten De afwerking bestaat uit afreien,
gladschuren en afdekken.

Dia 25 Prefab brugliggers B200
Ook brugdekken in B200 zijn mogelijk tegenwoordig. Om het (dure) materiaal zo zuinig
mogelijk te gebruiken, worden de constructiedelen zo dun mogelijk gemaakt. Daarvoor is
een (dure) bekisting nodig. De kosten worden dan beperkt door de bekisting meerdere
malen te gebruiken.
In principe is het mogelijk de elementen op de bouwplaats te storten, er zijn geen speciale
voorzieningen nodig. Een betonfabriek bied uiteraard betere omstandigheden om tot een
optimaal product te komen.
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•

afgelopen decennia veel geleerd over hoe en waarom van de maatregelei

•

kennis - verkregen door trial and error - is door kennis onderbouwd

•

intensief trillen blijft lover het algemeen) nooSg

•

afreien

•

zoigen dat geen vocht kan worden onttrokken tafdekken)

•

liefst oppervlakte vochtig/ nat houden (na begin binding)

•

20 nodig isolatie aanbrengen

•

vereiste maatregelen omschnjven in het bestek

•

voer praktijkproeven uit "

•

centraal aanspreekpunt is nodig. bv kerngroep Hogere Sterkte Beton

• Op gewenste werkvelden moet de kritische massa in kennis en ervaring niet
worden onderschreden
• Naast piobleemgencht onderzoek ook ruimte voor eigen initiatief
• Tijdige kruisbestuiving van afdelingen onderzoeksmstitulen. aannemers
•

RWS-leefomgeving biedt unieke en gewaardeerde mogelijkheden om
innovaties te kunnen exploreien en doorvoeren

• Praktijkproeven zijn nodig om gevoeligheden. mogelijkheden en nsico's
goed in kaart te krijgen
• vakinhoudelijke kennis van uitvoeringspraktijk is daarbij

onontbeerlijkl

De getoonde n-liggers worden gemaakt voor twee viaducten in Bourg-en-Valences (Fr). Elk
viaduct heeft twee overspanningen van 22 m overspanning. De dikte van de lijven is
120 mm, het dek is 150 mm dik. De liggers worden met natte voegen aan elkaar gestort.
Alleen deze voegen zijn gewapend! In de liggers zelf wordt alleen langsvoorspanning
toegepast (voorgerekt). De elementen worden door Hurks Beton gemaakt.

Dia 26 Prefab brugliggers B200
Het storten van de liggers vereist bijzondere zorg. De stortvolgorde moet zo worden
uitgekiend dat de orientatie van de staalvezels in de overgangen verschillende lagen net zo
willekeurig blijft als in de lagen zelf. Stortfronten moeten dus zo vers mogelijk blijven.
De specie hoeft niet te worden verdicht.
De bekisting wordt tot de rand toe gevuld. Een curing compound (op waterbasis) wordt
opgespoten. Daarna wordt het oppervlak - indien nodig - afgereid en glad afgespaand. De
curing compound zorgt ervoor dat dit gemakkelijk gaat. Zonder curing is afwerking lastiger
door het stroperige karakter van de specie.
Na het spanen wordt een waterdichte curing aangebracht. Plastic wordt niet toegepast;
mogelijke plooien hierin doen afbreuk aan een onberispelijk uiterlijk.
De hele bekisting wordt vervolgens overkapt door een tent. Daarin is het mogelijk (in de
winter) er voor te zorgen dat de temperatuur rond de 25°C blijft. Daardoor kan na 32 uur een
sterkte worden bereikt van 130 Mpa, zodat kan worden voorgespannen en ontkist. Zo kan
elke 2 dagen een element worden gemaakt.
Door het beperken van de temperatuur van de verhardende ligger worden spanningen tgv
het plotselinge afkoelen beperkt.
Het rijdek wordt afgewerkt met 8 cm asfalt.

Dia 27 Conclusies
1. Wanneer de Bouwdienst een deskundige, innovatieve opdrachtgever wil zijn, dan moet
de deskundigheid op de verschillende werkvelden een zekere kritische massa niet
onderschrijden.
Dit betreft zowel het aantal onderzoekers als het aantal enthousiaste ervaren mensen op
de werkvloer (ontwerp en uitvoering).
2. Naast 'probleemgericht onderzoek moet er ook ruimte zijn voor
(onderzoeks)medewerkers om op eigen initiatief mogelijkheden te ontdekken van nieuwe
materialen, bouwmethoden, CAE-methodieken, enz.
3. Vroegtijdige samenwerking en kruisbestuiving van de verschillende disciplines,
(hoofd)afdelingen, onderzoeksinstituten en aannemers is daarbij noodzakelijk.
4. De 'RWS-leefomgeving' biedt unieke en alom (buiten R W S ) gewaardeerde
mogelijkheden om innovaties te kunnen exploreren en doorvoeren.
5. Praktijkproeven zijn nodig om een goed zicht te krijgen op mogelijkheden en
gevoeligheden van innovaties. Zodoende kunnen mogelijke risico's worden onderkend
en zo veel mogelijk beheerst.
De vakinhoudelijke kennis van de uitvoeringspraktijk is daarbij
onontbeerlijk!
En op gebied van de afwerking van beton:
6. W e weten meer dan 30 jaar geleden over het hoe en waarom van de verschillende
maatregelen die nodig zijn om een goed en duurzaam afgewerkt brugdekoppervlak te
krijgen.
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7. Intensief trillen blijft nog steeds nodig,
8. De principes die toen werden gehanteerd (bv lage wcf en vochtighouden
betonoppervlak), verkregen door trial and error, worden door theorie onderbouwd.
9. Het besteksmatig omschrijven van de gewenste afwerkprocedure moet worden
heringevoerd:
- het beton afreien met een voor de situatie of voor het constructiedeel geschikt
hulpmiddel (afreibalk, trilbalk, drijfrei, plekspaan),
- er voor zorgen dat geen vocht uit de verhardende beton kan ontsnappen,
- liefst het oppervlak vochtig/ nat houden; geen overmatig water op de beton voordat de
verharding is begonnen,
- zo nodig de verhardende beton isoleren tot een door de constructeur aan te geven
tijdstip.
10. Een centraal aanspreekpunt is nodig.
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