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Voorwoord 

 

 
De scriptie die voor u ligt vormt het resultaat van een literatuurstudie die ter voorbereiding van het  

afstudeerproject dient. Omdat later een constructief ontwerp van een hoogspanningsmast in beton 

gemaakt zal worden, zal er eerst de benodigde kennis op dit vakgebied moeten worden verkregen. Hierin 

komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder de elektriciteitsvoorziening in Nederland, 

hoogspanningsmasten, de Windtrack mast, overige masten/torens, vezel versterkte (ultra) hoge sterkte 

beton, voorgespannen beton en ten slotte duurzaamheid. 

 

Hein de Groot 

Eindhoven, april 2012 
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1 

Hoogspanningslijnen 

 

 
In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het transport van elektriciteit in Nederland en aan de 

functie van de ruimtelijke representanten daarvan; de hoogspanningslijn met de hoogspanningsmast. 

 

1.1 Elektriciteitsvoorziening         

Elektriciteit heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een onmisbare bron van energie. Om de 

gebruiker van elektrische energie te voorzien is een uitgebreid stelsel van voorzieningen nodig, 

namelijk de elektriciteitscentrales, waar de elektriciteit wordt opgewekt. In de toekomst zal steeds 

meer elektriciteit van meer verschillende bronnen komen, waaronder bijvoorbeeld 

windmolenparken op zee. Er is een landelijk netwerk van hoogspanningslijnen en ondergrondse 

kabels dat de opgewekte elektriciteit bij de gebruiker brengt. Hiervoor zijn ook schakel- en 

transformatorstations nodig waar transformatie van de ene spanning naar de andere plaatsvindt 

en schakelhandelingen worden verricht. Wanneer men het elektriciteitsnet vergelijkt met het 

verkeersnet dan zijn de hoogspanningslijnen de snelwegen waarmee de grootste afstanden 

worden overbrugd, zie figuur 1.1. [1] 

 

Het netwerk van hoogspanningslijnen kent drie functies: de transportfunctie, de 

distributiefunctie en de koppelfunctie. Voor het transport van grote hoeveelheden elektrische 

energie worden voor hoge spanningen geschikte verbindingen gebruikt. Met het verhogen van 

het spanningsniveau neemt namelijk de transportcapaciteit evenredig toe, terwijl energieverlies 

ten opzichte van een zelfde transportcapaciteit bij een lager spanningsniveau in belangrijke mate 

vermindert. De spanning van het transportnet bedraagt in Nederland 150 kilovolt (1 kilovolt = 1 

kV = 1000 volt), met uitzondering van Noordoost-Nederlands waar de spanning 110 kV is, zie 

figuur 1.1. Vanuit de 150 en 110 kV-stations vindt verdere verdeling plaats door middel van het 

distributienet met spanningen van respectievelijk 50; 25; 12,5; 10; 6; 5 en 3 kV. Deze laatste 

verbindingen met relatief lage spanningen zijn vergelijkbaar met de secundaire wegen in het 

systeem. Via de welbekende transformatiehuisjes waar de spanningen verder getransformeerd 

worden tot bijvoorbeeld het 220 volt spanningsniveau dat gebruikt wordt in woonhuizen, komt 

de energie  tenslotte bij de gebruiker. 
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Naast het transport- en distributienet, functioneer het koppelnet. Door middel van dit koppelnet 

zijn de centrales in Nederland onderling verbonden, zodat ze als één geheel kunnen worden 

bedreven, en de op ieder moment gevraagde elektrische energie ook onmiddellijk leverbaar is. 

Door deze onderlinge koppeling kan het opgestelde vermogen – en dus het noodzakelijke 

reservevermogen – worden beperkt, terwijl de betrouwbaarheid van de voorziening gelijk blijft.  

 

Doordat het koppelnet, dat wordt bedreven op 380 kV-niveau en in de Noordoost-Nederlands 

op 220 kV-niveau, eveneens dient kan doen als transportnet, kan het aantal hoogspanningslijnen 

enigszins beperkt worden. 

 
Figuur 1.1:  Bovengronds elektriciteitstransportnet in Nederland met een spanning van 110 kV en hoger 

www.randstad380kV.nl   [2] 
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In Nederland is er thans ongeveer 4170 kilometer bovengrondse hoogspanninglijn, variërend in 

spanningen van 50 kV tot 380 kV. Daarnaast is er in Nederland circa 88.500 kilometer 

ondergrondse hoogspanningslijnen voornamelijk van relatief lagere spanningen (tussen van 110 

kV en 3 kV). Figuur 1.1 geeft een overzicht van de bovengrondse hoogspanningslijnen van 110 

kV en hoger. Het bovengrondse 50 kV-net dat op deze kaart niet is aangegeven, heeft een lengte 

van circa 300 kilometer.  

 

Dat vooral verbindingen met hogere spanningen niet ondergronds worden aangelegd, wordt 

veroorzaakt door het feit dat de kosten voor dergelijke ondergrondse verbindingen vele malen 

hoger zijn dan voor bovengrondse. Bij hogere spanningen stuit men bovendien op technische 

problemen met betrekking tot de isolatie en storingen zijn moeilijk te lokaliseren zodat er gauw 

sprake is van verminderde beschikbaarheid door de vaak lange reparatietijden. 

 

 

1.2 Typologie van hoogspanningsmasten       

Een bovengrondse hoogspanningslijnen bestaat uit blanke (of niet-geïsoleerde) stroomgeleiders, 

de draden die door middel van isolatorkettingen zijn opgehangen of afgespannen aan stalen 

masten. Het aanraken van de masten is dus zonder gevaar, maar het dicht benaderen van de 

draden is levensgevaarlijk: er dient daarom voldoende afstand tot de bodem en tot de objecten in 

de omgeving in acht te worden genomen. Daarom wordt op de gronden waarover een 

bovengrondse lijn loopt, een zakelijk recht gevestigd. Met dat zakelijk recht worden beperkingen 

gesteld aan het gebruik van de grond in een strook onder en onmiddellijk naast de 

hoogspanningslijn. De zakelijk-recht-overeenkomst voorziet in een vergoeding voor eigenaar en 

gebruiker ter compensatie van deze beperkingen. De breedte van die zakelijk-recht-strook 

varieert van circa 20 meter bij 50 kV-lijnen tot circa 75 meter bij 380 kV-lijnen. [1]  

 

De masten staan, afhankelijk van het spanningsniveau van de lijn en de geleiderkeuze, op 

onderlinge afstanden van tussen de 250 en 480 meter. De configuratie van masten en geleiders als 

geheel wordt onder meer bepaald door het feit dat de draden bij hogere spanningen verder uit 

elkaar moeten hangen vanwege de benodigde isolatieafstand in de lucht, waardoor de masten 

breder en hoger worden. Bovendien worden dan de in acht te nemen veiligheidsafstanden ten 

opzichte van de buitenste draden ook groter; over het algemeen kan men dus zeggen dat men 

lijnen met hoge spanningen herkent aan de hoge en relatief brede masttypen.  

 

Er bestaan globaal genomen 2 soorten hoogspanningsmasten: de vakwerkmast en de buis- of 

kokermast. De vakwerkmast kent verschillende typen, waarvan het ‘donautype’ (de lage brede 

mast) en het ‘denneboomtype’ (de hoge smalle mast), de meest bekende zijn. Een aantal van de in 

Nederland voorkomende types en varianten worden afgebeeld in figuur 1.2. Vakwerkmasten 

worden in Nederland het meest toegepast. De laatste jaren echter wordt voor het lagere 

spanningsniveau vaker de buis- of kokermast gebruikt. Deze heeft een moderner uiterlijk en een 

geringer ruimtebeslag als gevolg van een enkelvoudige mastvoet.  
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Fiuurg 1.2  Stalen vakwerkmasten oplopend van 50 kV tot 380 kV. [1] 

 

 

Bij de uiteindelijke keuze voor een masttype spelen tal van argumenten een rol. De belangrijkste 

overwegingen zijn: de kosten, onderhoudsaspecten, de veiligheidsaspecten (inklimmen), 

landbouwkundige aspecten (ruimtebeslag mastvoet), de eenheid van lijnvoering (parallel-loop 

met andere lijnen en wisseling van masttype binnen samenhangende lijngedeelten zijn van 

invloed op de beeldvorming van de lijn, zie figuur 1.3) en andere visuele/landschappelijke 

aspecten.  

 

In figuur 1.3 en 1.4 zijn de belangrijkste elementen van een hoogspanningsmast en een 

hoogspanningslijn aangegeven. Hier is een stalen vakwerkmast schematisch weergegeven. 

Achtereenvolgens zal hierover een beknopte beschrijving gegeven.  

Een hoogspanningslijn is een bovengrondse lijn met een nominale spanning van meer dan 1 kV. 

Deze lijn bestaat uit een aantal fasedraden die worden opgehangen aan steunpunten. Deze 

fasedraad of stroomgeleider zijn voor energietransport bestemde draad/kabel. De fasedraden 

worden toegepast in een circuit. Meestal bestaat dit circuit uit een driefasesysteem met drie 
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fasedraden. Dit is weergegeven als nummer 5 in figuur 1.3. Een hoogspanningslijn omvat 

meerdere circuits. In figuur 1.3 en 1.4 heeft de hoogspanningsmast bijvoorbeeld 2 circuits.  

 

Een hoogspanningslijn wordt altijd voorzien van een bliksemdraad. Dit is de bovenste 

draad/kabel die evenwijdig loopt met de fasedraden en ten doel heeft deze tegen blikseminslag te 

beschermen. In figuur 1.4 is dit weergegeven met nummer 1. Zoals eerder is besproken zijn de 

fasedraden levensgevaarlijk voor mensen, maar dit geldt ook voor vogels. Een aanvaring met de 

fasedraden moeten zij vaak met de dood bekopen. Indien er vogels op een hoogspanningslijn 

zitten is dit altijd op de bliksemdraad. De bliksemdraad hoeft dan ook niet te worden voorzien 

van een isolator. Deze hang- of steunisolator worden toegepast voor de fasedraden. Dit is voor 

het tegengaan van de vonkoverslag van de fasedraad op de mast.  

 

 
Figuur 1.3 Schematische weergave van een 380kV type ‘Donaumast’ [1] 
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Figuur 1.4 Schematische weergave van 2 opeenvolgende 380kV masten [1] 

 

Hoogspanningslijnen worden beschouwd als één langgerekte constructie bestaande uit vele 

componenten, zie figuur 1.5. Een hoogspanningslijn bestaat uit een aantal velden. Een veld is het 

gedeelte tussen twee opvolgende trekmasten. Een vak is het gedeelte tussen twee opeenvolgende 

steunpunten. De belastingen op de hoogspanningsmasten (één van de componenten) worden 

herleid uit de belasting op de totale constructie. Op de steunmasten worden de geleiders 

vastgeklemd. De steunmasten worden op de trek-, hoek- en eindmasten afgespannen, waardoor 

een eventuele dominosteeneffect bij steunmasten wordt tegengegaan. Daarom moeten zij een 

grotere weerstand bezitten dan de steunmasten. Met deze trek-, hoek- en eindmasten kunnen in 

hoogspanningslijnen ook bochten worden gemaakt [3]. 

 
Figuur 1.5 Één veld van een hoogspanningslijn [3] 
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De steunpunt van de hoogspanningslijn, oftewel de hoogspanningsmast is met inbegrip van 

bijbehorende funderingen, schoren en mogelijke andere onderdelen. Voor 380kV 

spanningsniveau zijn een aantal eisen gesteld door de NEN-EN 53041 [4]. Deze belangrijkste 

algemene eisen/normen zullen hier kort aangehaald worden [4]. 

- De steunpunten mogen niet met tuidraden zijn verankerd. 

- Hoogspanningslijnen moeten zoveel mogelijk rechtdoor lopen.  

- De lengte van een veld, tussen 2 trekmasten mag niet meer dan 5000 meter bedragen.  

- De velden van een vak moeten zoveel mogelijk even lang zijn.  

- Bij een richtingsverandering van meer dan 10° moet een hoekmast worden gebruikt 

- In de praktijk wordt bij hoekmasten een maximale richtingsverandering van 60° 

gehanteerd.  

 

Voor de eisen/normen met betrekking tot de maximale afstand geldt [4]: 

- De verticale afstand van de draden tot de grond of het water moet minstens 8,65 meter 

zijn. 

- De afstand tot objecten moet minstens 4,85 meter zijn. 

- De afstand tot daken, balkons, ramen, e.d., plaatsen waar zich mensen kunne bevinden, 

moet minstens 5,85 meter zijn. 

- De afstand tot een openbare weg, spoor- of tramlijn moet minstens 9,65 meter zijn. 

- De afstand tot de spoorstaven van een spoorlijn moet minstens 13,35 meter zijn. 

- De afstand tot de waterspiegel van een bevaarbare rivier moet minstens 4,85 meter zijn 

boven de hoogste waterstand, vermeerderd met de plaatselijk geldende minimum 

doorvaarhoogte. 
 

 
 

Figuur 1.6 (L) Een typische  steunmast 

Figuur 1.7 (R) Een typische trek-/hoekmast 
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1.3 Onderhoud hoogspanningsmasten       

Hoogspanningslijnen worden jaarlijks te voet en per helikopter geschouwd waarbij o.a. wordt 

gekeken of de plantengroei niet te hoog wordt, zodat snoeiactiviteiten nodig zijn. Eens per zes 

jaar vindt er een intensieve functionele inspectie van een lijn plaats. Daarbij worden o.a. klemmen 

en ophangingen, aardsystemen en fundaties geïnspecteerd.  

 

Voor het bijhouden van de conservering (“verflaag”) van het maststaal van hoogspanningsmasten 

is de netwerkbeheerder verantwoordelijk. Het bijhouden van de conservering is essentieel, omdat 

het te lang uitstellen van maatregelen in dit vlak kan leiden tot aantasting van het mastijzer, 

waardoor hoge extra onderhoudskosten ontstaan omdat zandstralen en/of het uitwisselen van 

staaldelen noodzakelijk wordt. 

 

Hoogspanningslijnen worden in principe nooit integraal vervangen op basis van hun 

kwaliteitsbestand, aangezien hoogspanningsmasten bij adequaat onderhoud vrijwel oneindig 

meegaan en daarnaast zeer gemakkelijk aan te passen zijn. Ze kunnen veelal worden versterkt 

door aanpassingen aan het mastlichaam en/of de fundaties, hetgeen het mogelijk maakt om 

geleiders met een grotere diameter op te hangen. Geleiders, klemmen en ophangingen, 

trillingsdempers e.d. worden indien nodig vervangen wanneer inspectieresultaten daartoe 

aanleiding geven of wanneer capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is om aan de vraag naar 

transportcapaciteit te kunnen voldoen. 

 

De meest voorkomende geleidertypen bij hoogspanningsmasten zijn het wat oudere St/Al (een 

aluminium geleider met stalen kern) en het modernere AMS (een geleider die geheel bestaat uit 

een legering van aluminium, magnesium en silicium). In enkele 110 kV-lijnen worden speciale 

hoge temperatuurgeleiders toegepast van het type TAL (Temperature Resistant Aluminium) om 

de transportcapaciteit van de betreffende verbinding te vergroten. 

 
Figuur 1.8 Het plegen van onderhoud van een stalen vakwerk (hoogspannings)mast [2]  
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2 

Wintrack 

 

 

Er is een nieuwe hoogspanningsmast ontwikkeld voor de bestaande stalen vakwerkmast. Figuur 2.1 

geeft een Hollands landschap weer, waar de Wintrack mast is toegepast. Deze is ontwikkeld in opdracht 

van Tennet. Tennet is de elektriciteitstransporteur van Nederland en zij zorgen voor de bewaking van 

de betrouwbaarheid en de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. In dit hoofdstuk wordt een 

uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkeling van deze mast. Als eerste wordt een toelichting 

gegeven op het verkleinen van de magneetveldzone, dan de eerste ontworpen variant van de 

Wintrackmast en als laatste een uitgebreide analyse van de inmiddels toegepaste tweede Wintrackmast. 

 
 

Figuur 2.1 Ontwerp Wintrack mast, toepassing in het Hollandse landschap [5] 
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2.1 Magneetveld         

Als eerste zal de magneetveldzone behandeld worden, dat invloed heeft gehad op het nieuwe 

ontwerp. De oude vakwerkmasten zorgen voor een breed magneetveld, waardoor een grote 

onbebouwde zone ontstaat langs hoogspanningslijnen. Met name in stedelijke gebieden is dat 

niet gewenst. Het reduceren van de magneetveldzone is cruciaal geweest in het toepassen van een 

alternatief ontwerp voor de bestaande mast. 

 

2.1.1 Inleiding 

Een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp van een nieuwe generatie hoogspanningslijnen 

komt voort uit het advies van het ministerie van VROM om de breedte van de 0,4 µT (micro 

tesla) magneetveldzone zoveel mogelijk te beperken. Bij zeer langdurige blootstelling aan 

magnetische straling zou mogelijk schade aan de gezondheid kunnen optreden. Met name in 

gebieden met gevoelige bestemmingen speelt dit een rol zoals bij woningen en 

kinderdagverblijven. Ondermeer als uitvloeisel van dit advies heeft TenneT zich ingespannen een 

nieuwe generatie hoogspanningsmasten te laten ontwerpen met een sterk gereduceerde 

magneetveldzone. [2] 

 

In het kader van het Randstad 380kV project is bepaald dat de 0,4 µT waarde bereikt moet zijn 

op maximaal 50 meter uit het hart van de hoogspanningslijn. De totale maximale 0,4 µT 

zonebreedte bedraagt derhalve 100 meter. Deze waarde geldt voor de nieuwe 380 kV 

hoogspanningverbinding in de Randstad. Deze nieuwe verbinding loopt van Wateringen naar 

Zoetermeer en is te zien in figuur  1.1. 

 

De twee belangrijkste parameters die de mastvorm bepalen zijn de beperking van de 

magneetveldzone tot 100 meter, en de betrouwbaarheidseis ten aanzien van lijndansen, zoals dat 

kan optreden onder sneeuw en ijzel omstandigheden. Daarnaast moet de mast toegankelijk 

blijven voor onderhoud en calamiteiten waarvoor de eisen van NEN 50110 geldig zijn. 

 

Als algemene ondergrens gelden uiteraard de ontwerpeisen volgens NEN-EN 50341 [4]. Het 

ontwerp zoals in figuur 2.1 is weergegeven, is het resultaat van een aantal voorwaarden en 

uitgangspunten die in dit hoofdstuk verder worden toegelicht. In de volgende paragraven wordt 

het mastbeeld in relatie tot het magneetveld nader toegelicht. 

 

2.1.2 Fasevolgorde 

De magnetische veldsterkte rond een geleider wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte van de 

stroom (I) in de geleider en is omgekeerd evenredig (1/a) met de afstand tot een gegeven punt, 

zie figuur 2.2. [6] 
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Figuur 2.2 Magnetische veld van een geleider neemt af  met de tweede macht van de afstand  

 

Hierin is de geleider in het midden weergegeven met de sterkte van het magnetisch veld. Voor 

een enkele geleider met een constante stroom is het verband tussen afstand en magneetveld 

kwadratisch. De grootte van het magnetisch veld wordt berekend met de 4e wet van Maxwell. De 

verder genoemde zonebreedtes in meters is de breedte waarbij de sterkte van het magneetveld 0,4 

µT bedraagt. 

 

In een conventionele hoogspanningsmast zijn de geleiders veelal in driehoek opgehangen. Deze 

masten zijn meestal geschikt voor twee circuits zodat in totaal tenminste tweemaal drie 

fasegeleiders een bijdrage leveren aan het magneetveld. In figuur 2.3 is te zien dat de bijdrage in 

een willekeurig punt P van elke fase verschillend is omdat de afstanden onderling verschillen.  

 

Doordat de fasen van een draaistroomsysteem onderling 120 graden in tijd verschoven zijn, is het 

resulterende magneetveld het vectoriele resultaat van stroomgrootte, fasehoek en afstand. Zie 

figuur 2.3. In het ‘Resultaat in P’ is te zien dat het resultaat van de groene stroom is het grootst is, 

omdat deze het dichtste bij is.  

 
 

Figuur 2.3 Conventionele mast met symetrische fasevolgorde en vectoriele resultante R van het rechtse circuit [6] 

 

Indien voor het linker circuit dezelfde fasevolgorde wordt aan gehouden als bij het rechter circuit, 

zal de vectoriele resultante in P van de twee circuits ongeveer tweemaal zo groot zijn.  
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Indien in het linker circuit de fasen echter worden gedraaid door deze op een andere plaats in de 

mast op te hangen, heeft nu fase (a) de kleinste afstand naar punt P en daarmee de grootse 

invloed zie figuur 2.4. 

 

De resultante van het linker circuit heeft nu ook een ander fasehoek t.o.v. de resultante van het 

rechter circuit. De vectoriele optelling van de beide resultanten is daarmee kleiner dan de 

resultante van symmetrisch opgehangen fasen zie figuur 2.4. 

 
 

Figuur 2.4 Conventionele mast met gedraaide fasevolgorde en vectoriele resultante R van het linker circuit [6] 

 

In figuur 2.5 (L) is de resultante Rtotaal aangegeven bij ongewijzigde fasevolgorde in twee circuits. 

Ook is hier (R) de resultante weergeven bij verplaatste fasen. Het is eenvoudig in te zien dat de 

resultante van de verplaatste fasen een kleinere resultante geeft.  

 
 

Figuur 2.5 (L) resultante van symmetrische fasevolgorde van het linker en rechter circuit.  

(R) resultatnte van gedraaide fasevolgorde van linker en rechter cicuit. [6] 

 

Samengevat komt het erop neer dat het verplaatsen van de overeenkomstige fasen in de twee 

circuits, ook wel klokgetal wijziging genoemd, leidt tot een reductie van het magneetveld. Voor 

masten met een driehoek fasen opstelling te zien in figuur 2.6 ligt de 0,4 µT zone in de 

grootteorde van 200-300 m. Met wijziging van de klokgetallen kan voor dit soort masten een 

reductie worden bereikt van circa 35 %. Een optimale  keuze van de klokgetallen is hiermee een 

relatief eenvoudige maatregel om de magneetvelden te beperken. 
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Figuur 2.6 Magnetsiche veldsterkte uitgezet tegen de afstand tot midden van de mast [7] 

 

2.1.3 Magneetveld en mastkop 

Uit voorgaande kan worden afgeleid dat bij hoogspanningslijnen een zo klein mogelijke 

cirkelvormige opstelling van de fasen de meest ideale configuratie lijkt omdat dan de afstanden 

tot een willekeurig punt P vrijwel even groot zijn. De onderscheidde vectoren zullen dan ook 

ongeveer even groot zijn waardoor de resultante ook klein zal blijven, zie figuur 2.7. [6] 

 

Aangezien de geleiders echter "in de lucht" moeten worden gehouden door een mastconstructie 

en er zekere afstanden moeten worden aangehouden tussen geleiders onderling en tussen 

geleiders en de mastconstructie zal de cirkel een minimale diameter nodig hebben om aan deze 

afstanden te kunnen voldoen. 

 

De minimale afstanden tussen geleiders onderling wordt bepaald door de eisen die hiervoor 

gelden volgens de norm NEN-EN 50341 [4] en de eisen die voortvloeien uit voldoende 

bedrijfszekerheid bij ijsvorming en lijndansen. 

 

De vereiste verticale afstand tussen de fasen wordt mede bepaald door de onderlinge afstand van 

de masten. De in de mastkop noodzakelijke voorziening om de middelste geleiders op de 

cirkelomtrek te houden en dus verder naar buiten te plaatsen blijkt al snel nauwelijks nog effectief 

te zijn. Bij grotere mastafstanden (350 en 400 m) waarvoor grotere onderlinge faseafstanden 

moeten worden aangehouden wordt dit effect nog sterker, zie figuur 2.7. 

 

Uit onderzoek uitgevoerd dor KEMA [6] blijkt dat er ten aanzien van de 0,4 µT zonebreedte 

geen noemenswaardig verschil meer is tussen cirkelvormig op gehangen geleiders en geleiders die 

geheel verticaal zijn opgehangen. 
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Figuur 2.7 (L) Mast met cirkelvormig opgehangen geleiders. (M) Mast met geleiders verticaal opgehangen. 

(R) Bi-pole mast met geleiders tussen de masten ingehangen. [6] 

 

Een ander nadelig effect van twee circuits op één mast is dat de afstand a voldoende groot moet 

zijn om de mast te kunnen beklimmen ten behoeve van onderhoud terwijl het andere circuit in 

bedrijf is. De minimaal vereiste cirkeldiameter wordt dus mede bepaald door de afstand a om 

veilig te kunnen klimmen. 

 

De mastvorm met een centrale mast heeft dus het nadeel dat door de aanwezigheid van het 

mastlichaam er een minimum afstand ontstaat tussen de geleiders van de circuits onderling en 

daarmee ontstaat ook een minimale waarde van de 0,4 µT magneetveld zonebreedte. 

 

2.1.4 Bi-pole 

Een methode waarmee de magneetveldzone wel kan worden verkleind is het reduceren van de 

horizontale afstand tussen de geleiders van beide circuits. Dit kan worden gerealiseerd door twee 

masten toe te passen en de beide circuits tussen deze masten te bevestigen. In bovenstaande 

figuur 2.7 is het principe van een "bi-pole mast" gegeven. [6] 

 

De grootte van de magneetveldzone kan dus worden verkleind door de horizontale afstand tussen 

de fasen van de twee circuits zo klein mogelijk te kiezen, en de geleiders te bevestigen met een 

braced-V waardoor een vaste afstand tussen de fasen ontstaat en geen ruimte verloren gaat door 

de uitzwaai van isolatorkettingen. Indien onderhoud gepleegd wordt aan een circuit waarbij het 

andere circuit in bedrijf moet blijven, geldt de afstand a die in NEN 50110 is vastgelegd. De 

magneetveldzone kan verder worden teruggebracht door geleiders hoger te hangen, de masten te 

verhogen of de masten dichter achter elkaar te plaatsen. 

 

In figuur 2.8 is de magnetische veldsterkte uitgezet tegen afstand tot de mast. Hierin zijn de 

volgende verschillende type masten weergegeven: van de Donau (vakwerk)mast, één mast met 

cirkelvormig opgehangen geleiders en de bi-pole mast met 2 circuits. Wat uit de grafiek is te 

halen is dat er zeker een forse reductie van de magneetveldsterkte is behaald ten opzichte van de 

oude masten. Hier is de breedte van de zone waarin niet gebouwd mag worden in het lichtgrijs 

gearceerd. Deze is ongeveer 80/90 meter. 
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Figuur 2.8 Magnetische veldsterkte weergegeven van de Donau ‘vakwerkmast, één mast met ronde kop en de bi-pole 

 

Voor vier-circuit combinatiemasten, met twee 150 kV circuits en twee 380 kV circuits zoals van 

toepassing voor een deel van Randstad380, kan de faseopstelling worden gebruikt zoals in figuur 

2.8 (L) is aangegeven. Om de magneetveldzone te beperken dienen de circuits met de grootste 

stroom aan de binnenzijde te worden geplaatst. 

 

2.1.5 Passieve loop 

Hoogspanningsmasten zijn vrijwel altijd voorzien van bliksemdraden die tot doel hebben de 

fasedraden te beschermen tegen een directe blikseminslag. De aanwezige fasedraden zullen in 

deze bliksemdraden (Bl) stromen induceren die op hun beurt weer van invloed zijn op de grootte 

van het magneetveld, zie figuur 2.9 (R). Een mogelijkheid voor verdere beperking van het 

magneetveld is het aanbrengen van twee extra geleiders onder de onderste fasen, de zogenaamde 

passieve loop zie figuur 2.9 (R). 

 
 

Figuur 2.9 (L) Combinatiemast met 2 circuits van 150 kV en 2 circuits van 380 kV.  

  (R)  Rechts: Mast met boven de bliksemdraad (Bl) en onder de passieve loop (PL) 

 

De hierin geïnduceerde stromen kunnen bijdragen aan een verdere reductie van het magneetveld, 

mits deze stromen voldoende groot zijn en een fasehoek bezitten die afwijkt van de resultante van 

de fasestromen. De grootte van de geïnduceerde stromen en hun fasehoeken in zowel de passieve 

loops als in de bliksemdraden wordt bepaald door hun positie ten opzicht van de fasedraden.  
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Voor het nieuwe ontwerp van de mast zijn 2 varianten ontworpen, waarvan er inmiddels één is 

gerealiseerd. De eerste mast is de Wintrack I. Omdat deze mast niet doorontwikkeld en gerealiseerd is zal 

deze mast kort behandeld worden. Hierna volgt een beschrijving van het tweede ontwerp de Wintrack 

II. In het project Randstad380kV  is een hoogspanningslijn gerealiseerd waarbij deze masten al met 

succes zijn toegepast. Hier zal dan ook dieper op worden ingegaan. 

 

2.2 Wintrack I          

De eerste variant van de Wintrack mast maakt gebruik van het principe van cirkelvorming 

opgehangen geleiders. [8] De zes geleider worden zodanig opgehangen dat gelijke fasen 

kruislings tegenover elkaar hangen en de bijbehorende velden elkaar min of meer uitdempen. De 

twee middelste geleiders komen zo iets verder naar buiten te hangen dan de onderste en de 

bovenste. Hierdoor ontstaat er een zo klein mogelijk magnetisch veld op maaiveld. Door één 

mast toe te passen worden de draden aan de buitenkant van de mast gemonteerd door middel van 

aluminium conductors en bovenop een bliksemdraad, zie figuur 2.10.  

De mast is een buis met een ovaalvormig doorsnede die naar boven taps toeloopt. Het meest 

opmerkelijke aan de mast is dat het grootste gedeelte van de mast uit kunststof bestaat. Hierdoor 

zijn er geen grote isolatoren nodig, omdat er geen vonkoverslag van geleider naar mast kan 

plaatsvinden. Zo kunnen de geleiders dicht tegen de mast aan gemonteerd worden, wat weer een 

voordeel oplevert in een smaller magneetveld.  

Het onderste gedeelte is van staal, wat weer beter bestand is tegen vandalisme. Globaal ontstaat 

er zo een relatief licht mast, wat weer zijn voordeel oplevert in transport, montage en fundatie. 

Movares Nederland onder leiding van raadgevend ingenieur László Vákár is verantwoordelijk 

voor dit ontwerp. [8] Het ontwerp is echter niet tot realisatie gebracht. In de literatuur is niet 

terug te vinden wat hiervoor de rede is. Een rede zou mogelijk kunnen zijn dat men zich niet wil 

wagen in een nieuw onbekend materiaal kunststof. Er is weinig ervaring met het construeren in 

kunststof. Is het materiaal wel betrouwbaar genoeg op lange termijn en hoe zal het reageren bij 

hoge temperaturen. Deze factoren zijn niet duidelijk genoeg in kaart gebracht. Een ander nadeel 

is dat het een relatief duur materiaal is. Deze ligt in het algemeen hoger in vergelijking tot staal 

en aluminium. 

 
  

Figuur 2.10 Impressie van de Wintrack I, bovenste gedeelte is van kunststof en onderste van staal [8] 
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2.3 Wintrack II          

De Wintrack II is in opdracht van Tennet ontworpen door Zwarts & Jansma Architecten in 

samenwerking met KEMA [5]. Het zijn 2 ranke conussen met een sterk gereduceerd 

magneetveld ten opzichte van de oude vakwerkmasten, zie figuur 2.11 en 2.12. De geleiders zijn 

hier onder elkaar en tussen de twee masten opgehangen. Zie paragraaf 2.1 voor verdere 

toelichting. De masten zijn 2 ronde stalen buizen die naar boven toe taps toelopen. (in het 

vervolg zal de ‘Wintrack II’ aangeduid worden als ‘Wintrack’; de II wordt weggelaten) 

 

Volgens de architect zijn de nieuwe masten rank en minimalistisch vormgegeven, en zien er zo in 

elk opzicht anders uit dan de oude vakwerkmasten. De masten hebben een meer hedendaagse, 

terughoudende vorm en kleurstelling. Hierdoor zijn ze veel minder storend en zo kunnen ze beter 

in het Nederlandse landschap ingepast worden.  

 

  
 

Figuur 2.11 (L) Wintrack mast tijdens montage.  

Figuur 2.12 (R) Wintrack mast toegepast in landschap. [2] 

 

In 2011-2013 is er een nieuwe hoogspanningslijn in aanleg tussen Wateringen en Zoetermeer en 

tussen Zoetermeer en Beverwijk zie figuur 1.1. Het nieuwe tracé, Randstad380kV genoemd, 

bestaat uit een verbinding, die deels bovengronds en deels ondergronds wordt aangelegd [2]. Het 

betreft 10,8 kilometer ondergrondse en 9,2 kilometer bovengrondse hoogspanningslijn. Voor de 

bovengrondse lijn zijn Wintrack masten toegepast. Bij de bepaling van het tracé is gekeken naar 

de beste manier van landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld door aansluiting bij bestaande 

infrastructuur (snelwegen, spoorlijnen en andere hoogspanningslijnen). Bebouwde gebieden 

worden zo veel mogelijk vermeden. 

 

2.3.1 Mast 

In dit tracé zijn in totaal 68 Wintrack masten (34 x 2 stuks) toegepast. Er zijn hiervoor dan ook 

verschillende type masten nodig. In tabel 2.1 op de volgende pagina is een overzicht gegeven van 

de verschillende types en de eigenschappen die bij deze masten horen.  
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Als we dan kijken naar het soort mast dat bij elk type hoort zien we dat er verschillende 3 soorten 

zijn, namelijk de steun-, hoek-, en eindmasten. In figuur 2.13 op de volgende pagina zijn drie 

verschillende soorten masten afgebeeld [9]. Een steunmast dient voornamelijk voor het dragen 

van de kabels. Om de 3 à 4 velden dient er een trek-/hoekmast te worden toegepast. Deze mast 

neemt de belastingen veroorzaakt door de trekkrachten in deze kabels op. Ook worden ze 

toegepast bij een richtingsverandering en voor het afspannen van de kabels bij montage. Een 

steunmast wordt dus veel minder belast dan een trek-/hoekmast. Een eindmast is een trekmast 

aan het einde van een bovengrondse lijn. Uitleg hierover: zie paragraaf 1.2 [9].  

 

Tabel 2.1: Verschillende type Wintrack masten met bijbehorende kenmerken [9] 

Type mast Soort 

mast 

Hoogte 

 

(m)  

Veld-

lengte  

(m) 

#circuits 

per lijn  

Diameter 

onder/boven 

(m) 

Dikte wand 

onder/boven 

(mm) 

Optredend 

moment* 

(kNm) 

W2S350+10 Steunmast 46+10=56 350 2 1,83 / 0,50 20 / 12 13.000 

W2E350 Eindmast 50 350 2 2,40 / 0,50 25 / 18 26.500 

W2S400 Steunmast 52 400 2 1,80 / 0,50 20 / 12 12.000 

W2H400 Hoekmast 57 400 2 2,40 / 0,50 28 / 15 32.000 

W4S350 Steunmast 50 350 4 1,80 / 0,50 20 / 12 11.500 

W4E350 Eindmast 50 350 4 2,40 / 0,50 28 / 20 32.000 

W4S400+10 Steunmast 53+10=63 400 4 2,14 / 0,50 22 / 12 19.500 

W4H350+10 Hoekmast 50+10=60 350 4 2,78 / 0,50 28 / 20 43.000 

W4S400Z Steunmast 53 400 4 1,88 / 0,50 20 / 12 14.000 

W4H400Z+10 Hoekmast 53+10=63 400 4 2,76 / 0,50 32 / 16 47.500 

        

* Het optredend moment dat in de tabel is weergegeven is het maximale moment dat in de UGT optreedt in de voet van 

de mast. Waardes zijn afgerond naar boven. 

 

De masten variëren in een hoogte van 50 tot 63 meter hoog. Sommige masten kruisen bestaande 

infrastructuur. Hier dienen extra maatregelen te worden genomen om voldoende afstand tot de 

kabels te houden. Deze masten worden met 10 meter verhoogd. Masten worden in de werkplaats 

gelast en in 2 of 3 delen, afhankelijk van de grootte van de mast, naar de bouwplaats 

getransporteerd. Door middel van een boutverbinding worden ze aan elkaar gemonteerd. 

 

Voor het tracé zijn verschillende veldlengtes gebruikt van 350 tot 400 meter. Dit is weer 

afhankelijk van het landschap, de bebouwing en de bestaande infrastructuur. 

 

Er zijn 2 verschillende hoogspanningslijnen. De ene lijn is voorzien van 2 circuits van 380 kV, 

waarbij er aan elke mast 1 circuit van 3 kabels naar binnen hangen. De 4 circuit lijnen worden 

voorzien van 2 circuits van 380 kV waarbij de kabels naar binnen hangen en 2 circuits van 150 kV 

waarbij de kabels aan de buitenkant hangen.  
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Voor de diameter van de mast geldt dat deze aan de top bij elke mast gelijk is gehouden, namelijk 

0,50 meter. De diameter aan de voet varieert van 1,80m tot 2,80m. Naar boven toe neemt de 

diameter lineair af. Over het algemeen hebben we te maken met een slankheid van 2/50 = 1/25. 

De dikte van de wand is varieert van 12 tot 32 mm. De dikte neemt naar boven toe af in stappen 

van telkens 4 mm. Deze is gemiddeld ongeveer 20mm. 

 

Bij de sterkteberekening is het optredend moment in de UGT in de voet van mast maatgevend. 

Deze is in de laatste kolom van tabel 2.1 weergegeven. Het moment is van een aantal factoren 

afhankelijk, namelijk het soort mast (steun/hoek/eindmast), de veldlengte, de hoogte, het aantal 

circuits en het eigen gewicht. Het grootste verschil in het optredend moment tussen de masten 

vindt men tussen een hoek- en steunmasten. In hetzelfde veld, kan het optreden moment in de 

voet van een hoekmast een factor 2 of 3 groter zijn dan in de steunmast. In de sterkteberekening 

is er bij de unity check vaak een waarde van tussen de 0,7 en 0,8 gevonden.  

 

    
Figuur 2.13 Verschillende soorten Wintrack masten. (L) Steunmast met 2 circuits.  

(M) Hoekmast met 2 circuits. (R) Steunmast met 4 circuits. [7] 

 

2.3.2 Fundatie 

 

Voor de fundatie is Heijmans BV verantwoordelijk. Per mastlocatie wordt er één fundament 

gemaakt. In het Randstad380 tracé is de zandlaag niet draagkrachtig genoeg om op staal te 

funderen, waardoor er gefundeerd moeten worden op palen [2]. De hoeveelheid palen verschilt 

per locatie. Afhankelijk van de vraag of het om een steun- of een hoekmast gaat, kunnen er tot 30 

heipalen nodig zijn voor de fundatie. Er zijn in totaal 2 verschillende type funderingen toegepast, 

die in figuur 2.14 op de volgende pagina zijn weergegeven. 
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De C-poeren bestaan uit een cirkelvormige plaat van 0,9m dik die een diamter hebben die 

verschilt van 7,5 - 8,5 - 9,5 tot 12,5m. Dit is weergegeven in figuur 2.??. Hier is voor één 

mastlocatie 2 funderingen nodig. Op deze plaat komt een opstort van 1,8m hoog een diameter 

van 3,5m. De C-9,5 en C-12,5 hebben een opstort met een diameter van 4,5m. De palen zijn in 

een ronde vorm op een halve meter van de rand geplaatst. Door het grote moment en het lage 

eigen gewicht (normaalkracht op fundering) zijn palen in het midden niet zinvol [10].  

 

Indien het moment te groot is zal er gekozen worden voor een rechthoekige fundering. Dit is ook 

het geval waarbij de funderingen elkaar zouden raken, doordat de masten te dicht bij elkaar staan.  

 
 

 Figuur 2.14 (L) C-7,5 poer fundering met een cirkelvormige vloer/plaat van Ø 7,5m van en een opstort van Ø3,5m 

  (R) R-poeren funderingen met een rechthoekige vloer/plaat van 10,5 bij 16,9m en een opstort van Ø4,4m 

 

De R-poeren bestaan uit een rechthoekige plaat met tevens een dikte van 0,9m. De afmeting is 

16,9 bij 10,5m.  Op deze plaat komen 2 opstorten met elk een diameter van 4,4m. Ook is hier de 

hoogte 1,8m van deze opstort. Er bestaat ook een type met een afmeting van 15,9 bij 10,5m. 

 

De betonkwaliteit die is toegepast is C28/35 voor vloer/plaat en C45/55 voor de opstort. De 

benodigde dekking voor het wapeningsstaal is 35mm. Er is gekozen voor een dekking van 50mm. 

De milieuklasse is XC4 voor de vloer en XC4/XF3 voor de opstort. 

 

De opstort komt 30 centimeter boven het maaiveld uit, wat in figuur 2.15 en 2.16 op de volgende 

pagina te zien is. De reden daarvoor is dat een eventuele botsing met bijvoorbeeld een tractor 

geen gevaar voor de hoogspanningsverbinding met zich mag meebrengen. De tractor rijdt in dat 

geval tegen het fundament op, en niet tegen de mast aan. Door de ankerbouten in te storten kan 

de stalen mast op de opstorten worden gemonteerd.  
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Figuur 2.15 (L) Funderingsplaat is gestort, wapening voor opstorten wordt aangebracht. 

Figuur 2.16  (R) Opstort steekt 30cm boven maaiveld uit. [11] 

 

2.3.3 Bouwproces 

In deze paragraaf wordt er gekeken het bouwproces van de bovengrondse hoogspanningslijn. Aan 

de hand van figuur 2.17 op de volgende pagina worden de stappen één voor één behandeld [11]. 

In de figuur is de aanleg te zien van een bovengrondse en een ondergrondse hoogspanningslijn. 

Over de ondergrondse lijn zal niet verder op worden ingegaan. 

 

1 Overleg met rentmeester 

De nieuwe verbinding kan over grond of (water)wegen gaan die iemand in eigendom heeft, 

beheert of gebruikt. Met deze eigenaren onderhouden de rentmeesters, een soort grondmakelaars 

in dienst van TenneT, vanaf het begin van het project contact. Dat geldt ook voor de grond waar 

slechts vervoer over plaats vindt. Vaak kunnen zware materieel namelijk alleen via een speciaal 

aangelegde toegangsweg op een bouwlocatie komen. Met de grondeigenaren wordt een 

overeenkomst gesloten om, waar nodig, tijdelijk gebruik te mogen maken van hun grond. 

 

2 Bouwplaats voorbereiden 

Een mast wordt in de meeste gevallen in een weiland of akkerland gebouwd. Om alle benodigde 

onderdelen daarheen te kunnen transporteren, moet vanaf de weg een speciale toegangsweg naar 

de bouwplaats worden gemaakt. Zodra de toegangsweg klaar is, start de aannemer met de 

voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van een afrastering (tijdelijk bouwhek) om de 

bouwplaats. 
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Figuur 2.17 Bouwproces van de hoogspanningslijn met aan de linkes de ondergronds en  rechts de bovengronds [11] 

 

3 Heipalen inslaan, beton storten 

Nadat de bouwplaats gereed is, starten de funderingswerkzaamheden. Dat begint met het heien 

van minimaal twee tot dertig heipalen per mastlocatie. Op iedere mastlocatie komt één 

heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat tot op een diepte van zo’n 20 tot 30 

meter. Het heien duurt hooguit twee weken per mastlocatie. Na het heien van de palen wordt pas 

de bouwput ontgraven. Hierbij komen de net geheide palen weer in het zicht. Deze paalkoppen 

worden ontdaan van het beton (het paalkoppen snellen), zodat het betonstaal bloot komt te 

liggen.  

 

Hierna stort men een werkvloer, een dunne laag beton, zodat men met droge voeten kan werken. 

Vervolgens wordt er een systeembekisting van EPS (piepschuim) aangebracht en waarin het 

betonstaal wordt gevlochten. Als dat klaar is, wordt het beton gestort. Het betonstaal van de 

palen wordt in de funderingsplaat opgenomen en dat verzorgt de hechting tussen paal en 

fundament. Dat gebeurt in twee fases. Op deze onderplaat worden 2 opstorten gestort, een extra 

stuk beton, waarin de verankering van de mast plaatsvindt.  

 

4 Transport masten en montage 

Omdat de hoogspanningsmasten op de bouwlocatie worden opgebouwd, wordt de mast in 

onderdelen met zwaar transport naar de bouwplaats vervoerd. Tijdens het vervoer worden 

omliggende wegen tijdelijk afgesloten, daarom vindt het vervoer vaak ’s nachts plaats. Voor elk 

deel van de mast is één vrachtwagen nodig. Met behulp van groot materieel zetten 

gespecialiseerde monteurs de mast ter plaatse in elkaar. Per mast zijn er 2 kranen nodig. Volgens 

de planning worden er 2 locaties per week afgemonteerd. 
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Figuur 2.18  (L) Montage door middel van 2 kranen.  

Figuur 2.19 (R) Draden zijn afgespannen met de conductors aan detrekmast [11] 

 

5 Draden trekken 

Als er vijf tot tien masten staan, worden de stroomdraden er tussen getrokken. Op de trekmasten 

worden deze dan afgespannen. Dit ‘draden trekken’ gebeurt over ‘loopwielen’ die tijdelijk aan de 

mastarmen zijn gemonteerd. De benodigde meters stroomdraad  worden vanaf enorme 

kabelhaspels getrokken. Deze haspels worden met vrachtwagens op plaats van bestemming 

gebracht. 

 

6 Afmonteren 

Hangen de draden eenmaal goed, dan verwijderen de monteurs de loopwielen. Ze zetten de 

draden vast en installeren kunststof conductors om draden en mast van elkaar af te houden. 

 

7 Bouwplaats opruimen 

Na afronding van de werkzaamheden breekt de aannemer de bouwlocatie zo snel mogelijk op. De 

afrastering en de bouwweg verdwijnen en het gebied rondom de mast wordt in zijn vroegere staat 

hersteld.  
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2.4 Berekening Wintrack       

 

De constructie van de Wintrack mast bestaat geheel uit staal. Voordat een alternatief ontwerp in beton 

gemaakt kan worden, zal de bestaande stalen constructie geanalyseerd worden. De informatie 

voortvloeiend uit de analyse kan gedeeltelijk hergebruikt worden voor het alternatieve ontwerp. 

 

In het project van Randstad380kV zijn een aantal soorten masten toegepast. Deze verschillen in 

hoogte, aantal circuits, veldlengte en belastingen. Het is verstandig om één enkele mast te 

analyseren. Omdat de masten worden ontworpen voor het optredend voetmoment, zal er een 

mast gekozen worden die  het gemiddelde optredend moment te voortduren krijgt. Er is gekozen 

voor de W2H400. Het optredend moment in de uiterste grenstoestand is hier 38.784 kNm. [9] 

 

De berekening van deze mast is gebaseerd op een aantal normen. Voor bovengrondse elektrische 

lijnen zijn 2 normen van toepassing, namelijk NEN-EN 50341-1/3 [4] [12]. Voor de 

staalconstructie zijn de normen NEN 6770 (basiseisen), NEN 6771 (stabiliteit) en NEN 6772 

(verbindingen) gebruikt. Bij de veranderlijke belastingen op het mast zelf is de norm van de 

windbelasting van toepassing NEN-EN 1991-1-4 [13]. De belastingopgave uit de geleiders is 

volgens KEMA rapport 30613067 08-1569B “Design loads for Wintrack II Towers” 18 

november 2008 van toepassing [14]. Hierin zijn de krachten inclusief belastingfactoren volgens 

de NEN-EN 50341-3-15 [12] voor de uiterste grenstoestand (ULS) en voor de bruikbaarheids 

grenstoestand (SLS) aangegeven. In tabel 2.4 op blz. 38 zijn de maatgevende belastingen uit de 

geleiders weergegeven. 

Een aantal randvoorwaarden zijn voor deze mast van toepassing. De constructie is ingedeeld in 

veiligheidsklasse 3. Er wordt een referentieperiode van 50 jaar aangehouden. De mast bevindt 

zich in windgebied II – onbebouwd. In de NEN-EN [12] staat dat in de SLS-toestand passende 

waardes voor de verplaatsing en uitbuiging goedgekeurd moeten worden door de opdrachtgever 

en de ontwerper. Hier dient voldaan te worden aan de volgende randvoorwaarden: 

- De maximale horizontale uitbuiging mag niet groter zijn dan 5,5 % van de hoogte mast 

- De relatieve verplaatsing van mast mag niet groter zijn dan 1% van de hoogte mast 

 

In figuur 2.20 is de mast W2H400 weergegeven. De mast is een buismast met een totale hoogte 

van 64,0 meter. De basis diameter van de mast is 2,633 meter en verloopt conisch tot de top van 

de mast naar een diameter van 0,5 meter. De mast is opgebouwd uit drie segmenten met delingen 

op 17,34 meter en op 40,6 meter. Deze segmenten worden door middel van een 

binnenflensaansluiting aan elkaar verbonden. De aansluiting met de fundering is door middel van 

een voetplaat met een boutrij aan de binnen- en buitenkant, zie figuur 2.21. De ankers worden 

ingestort in de fundering van beton C50/60. De mast is voorzien van een klimvoorziening aan de 

binnenkant van de mast. De materiaalkwaliteit is S355 (fy;d = 355 N/mm2, ft;d = 355 N/mm2).  



HOOFDSTUK 2 

33 
 

 

 
Figuur 2.20 (L) Wintrack mast W2H400 vanaf de voorzijde weergegeven 

  (R) Wintrack mast W2H400 vanaf de langszijde weergegeven [9] 

 

 
 

Figuur 2.21 Detail van de aansluiting van de mast op de fundering [9] 
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2.4.1 Belastingcombinaties 

De belastingen zijn onderverdeeld in: 

a) Door variatie in tijd: 

1) Permanente belasting (GK), eigen gewicht inclusief de fundatie, verbindingen en 

overige onderdelen 

2) Veranderlijke belasting (Q), wind belasting (QWK), ijsbelasting (QiK) en andere 

opgelegde belastingen (QPK). Onder opgelegde belastingen vallen het spannen 

van de conductors, inklimmen van de constructie tijdens onderhoud etc. 

3) Incidentele belastingen (AK), bezwijken van een deel van de constructie, 

vloedgolf etc. Deze zijn hier niet van toepassing 

 

De windbelasting van het mastlichaam is een horizontaal verdeelde belasting over de hele hoogte. 

Gezien het feit dat het windoppervlak van het mastlichaam in alle richtingen gelijk is, wordt deze 

eenmaal berekend en gecombineerd met de belasting van de geleiders in de verschillende 

windrichtingen. De belastingfactoren voor de windbelasting van het mastlichaam zijn NEN-EN 

50341-3-15 [12], tabel 4.2.11/NL.1 voor de ULS-toestand en tabel 4.2.11/NL.4 voor de SLS-

toestand van toepassing. 

 

Tabel 2.2: Partiele factoren en combinatiefactoren voor de ULS, in NEN-EN als tabel 4.2.11/NL.1 [12] 

 
 

Karakteristieke waardes voor 

γG is de factor voor permanente belasting 

γQ is de factor voor veranderlijke belasting 

 

Voor de uiterste grenstoestand zijn er 4 belastingcombinaties die worden bekeken. 

BG-1a 1,2 · GK + 1,5 · QWK  

BG-3 1,2 · GK + 0,45 · QWK + 1,5 · QiK 

BG-4 1,2 · GK + 1,5 · QPK + 0,3 · QWK 

BG-6 1,35 · GK  
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Tabel 2.3: Partiele factoren en combinatiefactoren voor de SLS, in NEN-EN als tabel 4.2.11/NL.4 [12] 

 
Voor de bruikbaarheids grenstoestand zijn er 3 belastingcombinaties die worden bekeken. 

BG-1a 1,0 · GK + 1,0 · QWK  

BG-1b 1,0 · GK + 0,3 · QWK + 1,0 · QiK 

BG-4 1,0 · GK + 1,0 · QPK + 0,2 · QWK 

 

b) Door natuur en/of respons van de constructie 

1) Statische belasting, waarbij geen significante versnelling van de componenten of 

elementen plaatsvindt. 

2) Dynamische belasting, die zorgen voor een significante versnelling van de 

componenten of elementen. 

 

2.4.2 Dynamische windbelasting 

De belasting op de constructie verandert in de tijd gezien in grootte. Dit gebeurt meestal 

betrekkelijk langzaam en dan kan de belasting als constant beschouwd worden. Sommige 

belastingen veranderen echter zo snel van grootte dat het  niet juist is om voor het bepalen van de 

responsie uit te gaan van een constante belasting. Door een snel wisselende belasting kan een 

constructie in trilling raken, wat leidt tot een vergroting van de spanningen ten opzichte van de 

statische situatie. De constructie wordt in dat geval geschematiseerd tot een dynamisch systeem 

met één of meer vrijheidsgraden. De noodzaak tot het uitvoeren van een dynamische berekening 

doet zich onder meer voor bij een belasting door wind(vlagen), wat hier het geval is. [3] 

 

Dynamische systemen kunnen in trilling raken met een vaste frequentie, dat is de eigenfrequentie 

van het systeem. De eigenfrequentie fe in hertz (Hz) is het aantal trillingen per seconde dat het 

systeem bij een vrije trilling vertoont. Een vrije trilling is een trilling waarbij er geen uitwendige 

krachten op het systeem werken. 

Voor de berekening van de eigenfrequentie is de Rayleigh-rits methode toegepast. Bij benadering 

kan de eigenfrequentie bepaald worden door alle massa’s mi van het dynamische model dezelfde 

versnelling g in de richting van de beweging te geven en vervolgens eigentrillingsvorm te 

berekenen onder invloed van krachten Fi = mi · g. De eigenfrequentie van de eerste trillingsvorm 

kan berekend worden door: 

�� � 12  ��	
��  �  12  ��	/�� �  �  12  ���� · ∑�� · �∑�� · �� � 
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Voor windkrachten op masten (staal, beton, hout, etc.) geldt: � � ������ ·  ��� ·  �� ·   � ·  !       
 

Waarin: 

qp(ze)  is de stuwdruk op hoogte ze in kN/m2 

GsT  is de dynamische vergrotingsfactor 

GT  is de afmetingsfactor 

CT  is de krachtscoëfficiënt 

A  is het oppervlakte in m2 

 

� stuwdruk 

De windstuwdruk wordt  gesplitst in een gemiddelde belasting en in een vlaagbelasting: 

������ � 12 · " · #� � 12 · " · �#$�% & #'())$�� * 12 · " · #�$�% �1 & 2#'())$#$�% �     
 

De waarde van νvlaag die eens per uur wordt overschreden, is ongeveer gelijk aan 3,5 maal de 

standaardafwijking van de windsnelheid. Voor de extreme stuwdruk qp(z) op hoogte z, die de 

gemiddelde snelheid en korte termijn snelheidsfluctuaties bevat, volgt dus: 

������ � 12 · " · 	 2,5 # · ln 	� / 01�1 ��� · 2 1 & 2 · � · 3ln 	� / 01�1 �4 
Waarin: 

ρ is volumieke massa lucht ρ = 1,25 kg/m3 

ν is windsnelheid (ook genoteerd als U*) in gebied II, onbebouwd ν = 2,30 m/s 

z is referentiehoogte variërend tussen 0,73 en 63,72 m 

d0 is diameter conductor d0 = 0 m 

z0 is grondruigheid parameter z0 = 0,2m 

g is de piekfactor g = 3,5 

ß is de reductiefactor (ook genoteerd als k) voor conductors ß = 1,0 

 

� dynamische vergrotingsfactor 

��� � 51 & 7 · 78 ·  √: & ;<51 & 7 · 78 ·  √:<  

 

� afmetingsfactor (deze neemt de afmeting van het bouwwerk in rekening) 

�� � 51 & 7 · 78 ·  √:<�1 & 7 · 78�      met   �� @ 1,0 
 

Met: 

: �  1�0,94 &  0,021 · E�/F &  0,029 · G�/F�  
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; �  0,0394 · � �I�/F J · �1 & 0,1 · �� · E� · �1 & 0,16 · �� · G� 
 78 � 17L �5 · E� 
Waarin: 

 lz is turbelentie-intensiteit op hoogte z in m 

h is masthoogte in m h = 64m 

b is de gemiddelde mastbreedte in b = 1,567m 

D is de dempingsmaat; voor staalconstructie D =0,01 en betonconstructies D =0,02 

 

� krachtcoëfficiënt (voor eindige cirkelvormige cilinders)  � �  M;1 ·  OP 
Met: 

 M;1 � 1,2 & Q 0,18 · log U10 · 
GV1 & 0,4 · log U W�10XVY 
W� � G · Z8�#   �  G · 	2 · ��" �1,[#    

 

Waarin: 

Ψλ is eindeffectfactor Ψλ = 0,81 

 k is ruwheidshoogte; voor gespoten verflaag k = 0,02 en glad beton k = 0,2 

b is diameter in m 

 ν is kinematische viscositeit van lucht ν = 15 · 10-6 m2/s 

Re is Reynoldsgetal (parameter voor omstroming van met name ronde objecten in 

wind en is daardoor van belang voor de weerstand die de objecten in wind 

ondervinden) volgens figuur 7.36 uit NEN-EN 1991-1-4 [13] 

 

In de volgende tabel 2.4 zijn de maatgevende belastingen uit de geleiders weergegeven volgens 

KEMA rapport “Design loads for Wintrack II Towers” [14]. Hierin zijn de krachten inclusief 

belastingfactoren volgens de NEN-EN 50341-3-15 [12] voor de uiterste grenstoestand (ULS-

toestand) en voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS-toestand) aangegeven. In de laatste 

kolom staat de stuwdruk die is bepaald voor deze mast. De stuwdruk heeft neemt naar beneden 

toe af. Dit verloop is niet-lineair.  
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Tabel 2.4: Maatgevende belastingen (BG-3) van draden op mast W2H400* [9]  [14] 

Belastinggeval Eigen gewicht  

in ULS 

[N] 

Horizontale 

belasting in ULS 

[N]  

Horizontale 

belasting in SLS 

[N] 

Stuwdruk**  

in SLS 

[N/m2] 

Masthoogte 64,0 m    1.520 

Bliksemdraad 22.945 62.359 47.369  

Bovenste draad 68.277 229.744 181.603  

Middelste draad 68.310 226.168 179.249  

Onderste draad 68.350 221.796 176.375  

Masthoogte 1,0 m    540 

     

*  Belastingcombinaties zijn al meegenomen 

* * De stuwdruk heeft geen lineair verloop , maar neemt kwadratisch  af 

 

2.4.3 Respons door wervelvorming 

Belasting loodrecht op windrichting. De respons is volgens NEN-EN 1991-1-4, bijlage E [13]. 

Wanneer wind langs een object stroomt, kunnen ook trillingen ontstaan door wervels die 

afwisselend loslaten van tegenovergestelde kanten van een bouwwerk. Trillingen kunnen ook 

ontstaan door een interactie tussen bewegingen van het bouwwerk en de wind. Dit geeft een 

fluctuerende belasting loodrecht op de windrichting. Constructieve trillingen kunnen optreden 

wanneer de frequentie van de wervelvorming gelijk is aan een eigenfrequentie van de constructie.  

 

De windsnelheid waarbij dit gebeurt, staat bekend als de kritische windsnelheid. De kritische 

windsnelheid is typisch een vaak optredende windsnelheid wat aangeeft dat vermoeiing en 

daarmee het aantal belastingscycli van toepassing kunnen worden. De frequentie waarmee deze 

wervels loslaten, hangt af van de stroomsnelheid en van de vorm van de doorsnede. Deze 

kritische windsnelheid wordt gevonden met de volgende vergelijking: 

Z\]�^;_ � G · L_,`a^   
Waarin: 

 b is referentiebreedte van de doorsnede, uitwendige diameter (gemiddelde waarde) 

 n1;y is eigenfrequentie van het object 

 St is Strouhal getal; voor cirkelcilinders St = 0,18 

 

Het Scrutongetal (Sc) is de mate waarin trillingen optreden. Deze is afhankelijk van de 

constructieve demping en de verhouding tussen de massa van de constructie en de lucht. 

ab � 2 · �� · ��;�" · G�  



HOOFDSTUK 2 

39 
 

Waarin: 

 �� is het logaritmische decrement van de constructieve demping  �� � 0,030 "  is dichtheid van lucht " = 1,25 kg/m3 ��;�  is de equivalente massa me per lengte eenheid, kg/m, gewogen naar trillingsvorm 

 

�� � c��d� · e���d� · 0�ce���d� · 0�  

 

 

De maximale verplaatsing yf;max kan berekend worden met 

 fM;%)gG �  1 a^�  ·   1ab · h · hi ·  ()^ 
Waarin: 

K  is de trillingsvormfactor voor i=1 (eerste trillingsvorm) m=n=1 volgt K=0,13  

h � ∑ce��d�0�4 · � · ∑ce���d� 0�  @ 0,6 
 

KW  is de effectieve correlatielengtefactor 

hi � ∑ ce��d�0�j∑ ce��d�0�%   
 

Clat  is de laterale krachtcoëfficiënt hiervoor geldt: 

  Re (Vcrit) < 3 · 105;  Clat = 0,7 

5 · 105  < Re (Vcrit) < 3 · 106; Clat = 0,2 

Re (Vcrit) > 7 · 107 ;   Clat = 0,3 

 W��kb]�^� � G · Zb]�^#    
 

Waarin: 

 ν is kinematische viscositeit van lucht ν = 15 · 10-6 m2/s 
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2.4.4 Bepaling spanningscycli 

Het aantal spanningscycli N veroorzaakt door trillingen door wervelvorming wordt berekend 

met: 

l � 2 · m · L�;`  · n1 · 	kb]�^k1 �� · exp �/	kb]�^k1 ���   q   10r 
 

Waarin: 

T is de levensduur in sec, gelijk aan 3,2 · 107 maal de verwachte levensduur in jaren 

 n1  is de brandbreedtefactor n1 � 0,3  
V0 is √2 maal de van de Weibull waarschijnlijkheidsverdeling van de windsnelheid  
V0 is 20 % van de karakteristieke gemiddelde windsnelheid op hoogte waar 

wervelvorming plaatsvindt in m/s 

 

De vermoeiingsschade ten gevolge van dwarstrillingen. 

De vermoeiingsschade vindt plaats door het belastingsspectrum te toetsen aan de bij het detail 

behorende ∆t / l lijn conform NEN 2063. De NEN 2063 is voor op vermoeiing belaste 
constructies; Het berekenen van gelaste verbindingen in ongelegeerd en zwakgelegeerd staal tot 

en met Fe 510 (Fe 52). Deze is niet meer geldig. 
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3 

Analyse masten, torens & windmolens 

 

 
Voor het alternatieve ontwerp zal er naast de analyse van de Wintrack mast ook gekeken moeten worden 

naar andere ontwerpen van hoge cilindervormige constructies zoals masten, torens en windmolens. In 

dit hoofdstuk zullen enkele projecten behandeld worden die mogelijk van invloed kunnen zijn op het 

nieuwe ontwerp. Bij deze analyse zal er de benodigde kennis opgedaan worden in de ontwerpen van 

deze soort constructies, de verschillende toegepaste materialen en de wijze van uitvoeren. 

 

3.1 Inleiding    

Het is niet eenvoudig het onderscheid tussen masten en torens eenduidig in definities vast te 

leggen. Wel kan aan de hand van een aantal karakteristieke grootheden worden vastgesteld of het 

beter is van een mast dan wel van een toren te spreken, zie tabel 3.1. Onder een mast wordt hier 

steeds verstaan een ongetuide buismast. Dat betekent dat de mast uit één of meer buisprofielen is 

samengesteld. Vakwerkmasten worden buiten beschouwing gelaten.  
 

Tabel 3.1: Gemiddelde karakteristieken van masten en torens* [15]  [16] 

Grootheid Masten Torens  

Materiaal van de schacht Staal, soms beton: soms een   

combinatie van staal/beton 

Beton: soms een 

combinatie van staal/beton 

Hoogte (h) 45 + 15 m 100 + 20 m 

Diameter (d) rond; 3 + 1 m rond of vierkant; 12 + 3 m 

Slankheid (h/d) 20 + 5 12 + 3 

Totale kosten (105 euro) ** 4 + 2 60 + 15 

Verticaal transport  beperkt (alleen service en onderhoud) belangrijk 

Werkruimte binnen nee  ja 

*  Analyse van 13  masten en 25 torens uit Nederland , waarbij vakwerkmasten niet zijn meegenomen 

* * Indicatie van de totale kosten van de masten en torens 
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Door hoge eisen te stellen aan sterkte, stijfheid en duurzaamheid zijn er in Nederland slechts 2 

materialen toegepast voor de schacht namelijk: staal en beton (gewapend en/of voorgespannen). 

Economische overwegingen leiden in het algemeen tot de keuze van staal voor masten en van 

beton voor torens, zie tabel 3.2 [15] [16]. Soms ook tot een combinatie van een betonnen toren 

met daarop een stalen mast. De afweging omvat echter meer aspecten. 

 

Tabel 3.2: Aspecten die meespelen in de keuze van het materiaal van de schacht [15]  [16] 

Aspecten  Staal Beton 

Afmetingen Hoogte (groot) 

Doorsnede (groot) 

Werkruimte binnenin nodig 

 + 

+ 

+ 

Kosten (laag) Stichtingskosten 

Onderhoud 

Toekomstige wijzigingen 

Fundering 

Grondkosten 

Bouwrente 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Tijd Bouwtijd (kort) 

Voorbereiding (kort) 

Uitvoering/montage (snel) 

+ 

0 

+ 

 

0 

Eigenschappen Sterkte (groot) 

Stijfheid (groot) 

Slankheid (groot)  

Flexibiliteit (groot) 

Acceptatie van de omgeving (groot) 

Esthetisch aanzien (goed) 

Eigen gewicht (laag) 

Mogelijkheid tot slopen (goed) 

0 

 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

0 

+ 

 

 

 

0 

Gebruik Lift nodig 

Trap nodig 

Klimladder is voldoende 

Aanpasbaarheid (groot) 

Extra antennes verwacht 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

  +  Voor dit materiaal gaat, relatief gezien, de voorkeur uit 

  0  Voor beide materialen is, relatief gezien, sprake van gelijkwaardigheid 

 

 

3.2 Analyse hoogspanningsmasten 

Voor de analyse van hoogspanningsmasten is er eerst oriënterend gekeken naar de verschillende 

soorten toegepaste masten. In ruime meerderheid zijn de traditionele stalen vakwerkmasten over 

de hele wereld  toegepast. In het eerste hoofdstuk zijn deze masten al behandeld.  
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Hier en daar zijn ook hoogspanningsmasten toegepast die zijn gemaakt van hout. Weliswaar in 

mindere mate, maar toch niet zo weinig om deze onbenoemd te laten. Deze masten worden 

toegepast bij een hoogspanningslijn met een lagere spanningen van ongeveer 110 kV. 

 

 
Figuur 3.1 Hoogspanningsmast opge bouwd uit houten palen 

 

- Proefproject ‘CFRP prestressed Electricity pylon’  

In Zwitserland is in 2000 een hoogspanningsmast ontworpen en uitgevoerd in beton. Deze mast 

is 27 meter hoog en bestaat uit hoge sterkte beton voorgespannen met pultrusie koolstofvezels en 

gewapend met kunststof(epoxy)staven. In het Engels spreken wordt er gesproken van Pultruded 

Carbon Fibre epoxy Rods (CFRP). [17] 

 

In 1994, is SACAC (Schleuderbetonwerk AG, Lenzburg, Zwitserland) begonnen met een 

innovatief project te ontwikkelen met de Zwitserse Federal Laboratories for Materials Testing 

and Research EMPA. Het doel van dit project was om te onderzoeken naar de fundamentele 

beginselen van een nieuw type passief (niet-voorgespannen) en actief (voorgespannen) wapening 

van hoge druksterkte beton. De hoge treksterkte en de goede weerstand tegen corrosie, zelfs 

onder hoge mechanische spanningen van de CFRP gewapende elementen, speelde een 

belangrijke rol in het optimaliseren van de gecentrifugeerde betonnen proeven. De hoge-sterkte 

betonsoorten hebben evenals een hoge duurzaamheid als een druksterkte van meer dan 100 

N/mm2 (1000 kg/cm2).  

 

De pyloon van dit type is geïnstalleerd voor een hoogspanningslijn van 110 kV netwerk. SACAC 

produceerde een 27 meter hoge pyloon voor dit project met behulp van een aangepaste 

voorspankabels-centrifuge methode. Bij de centrifuge methode wordt er een lange ronde stalen 

mal voorzien van beton en gecentrifugeerd. Door lang genoeg te centrifugeren zal beton een 

ronde buis vormen en op zijn plaats blijven. De 27 meter lange pyloon is volledig op schaal getest 

in het laboratorium voordat deze in werkelijk is toegepast. Alle verwachtingen zijn overtroffen op 

het gebied van doorbuiging en in de opneembare momentcapaciteit. 
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De conische pyloon heeft een uitwendige diameter van 850mm onderaan en 530mm aan de top 

met een gemiddelde wanddikte van 45 mm, zie figuur 3.2. De minimale vereiste ontwerp 

wanddikte was 40mm. De betonnen dekking op de CFRP draden was slechts 18mm. De 

betondekking en de wanddikte werden gecontroleerd met behulp van een geo-radar meting van 

de EMPA over de gehele lengte van de pyloon. De pyloon weegt 5.500 kg. De reductie in 

gewicht in vergelijking met een pyloon van traditioneel gewapend beton voor dezelfde toepassing 

is 40%. De totale begin voorspanning van 1.000 kN werd gehaald door 40 draden van 5mm 

diameter. Na voorspanverliezen bedroeg de σCFRPi = 1.200 N/mm2,  σCi = 6,6 N/mm2 aan de voet 

en - σCi = 13,3 N/mm2 aan de top van de pyloon. De E-modulus ligt rond de 168.500 N/mm2. 

De komt overeen met een gemiddelde CFRP wapeningspercentage van 1%. Een CRFP beugels 

die spiraalvormig rond de voorspandraden zijn gewikkeld dienen als dwarskrachtwapening.  

 

 
 

Figuur 3.2 CFRP voorgespannen betonnen hooogspanningsmast van SACAC [17] 

 

Met name bij slanke liggers die voornamelijk zijn ontworpen op buiging en waarbij ze worden 

voorgespannen is de methode van CFRP voorgespannen hoge-sterkte beton voordelig. De CFRP 

voorspanwapening, die bestaat uit fijne, koolstofvezel versterkte draden (staven) hebben een 

typische diameter van 3 tot 6 mm. Ze worden vervaardigd met behulp van de pultrusie methode 

met een epoxy hars matrix. CFRP draden hebben hoge treksterkte in de regio van 2.500 N/mm2. 

De dichtheid van CFRP is 1,6 g/cm3, die amper een vijfde is van de dichtheid van voorspanstaal.  

Misschien wel het grootste voordeel van gepultrudeerde CFRP als voorspanning is de weerstand 

tegen corrosie, zelfs bij een hoge voorspanning. Door de afwezigheid van corrosievorming, kan de 

betondekking ruim worden gereduceerd in vergelijking met deze van staal. 
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- ‘Pylons of the future: Dancing with Nature’ van H.D.A. construction  

In Italië heeft TERNA, de nationale elektriciteitsleverancier, een wedstrijd uitgeschreven om een 

hoogspanningsmast te ontwerpen van de hoogste technische en esthetische kwaliteit met een 

minimalistische  impact op het milieu. HDA had het winnende ontwerp. Het ontwerp (zie figuur 

3.3) was gebaseerd op het transformeren van de huidige ‘industriële soldaat’ van vandaag naar een 

beeld waarbij de pylonen een meer elegante vorm hebben geïnspireerd door de natuur. [18] 

 
 

Figuur 3.3 (L) Ontwerp: ‘Pylons of the future: Dancing with Nature’   (R) Vooraanzicht met tensegrity kabels [18] 

 

De vorm van het ontwerp is geïnspireerd door de scheuten van een jonge plant. HDA’s pylonen 

werken aan de hand van tensegrity, doordat de ‘scheuten’ worden gestabiliseerd door een stelsel 

van spankabels aan de uiteindes, zie figuur 3.4. De trek- en drukspanningen van het systeem 

geven de pyloon een grote weerstand tegen de wind en zorgt voor een optimale elegantie. De 

driehoekige oppervlakte van de ‘scheuten’ zijn geneigd licht te reflecteren en wordt zo een 

bijzonder vlak met minimale schaduw.  De masten zijn in werkelijkheid nog niet toegepast. 

 
Figuur 3.4 De armen van de pyloon met tensegrity kabels [18] 

Parametrische processen zijn uitgevoerd voor de ontwerpberekeningen en de vorm. De masten 

worden vervaardigd uit vlakke stalen platen gesneden in individuele vormen. De assemblage van 

de masten zal met behulp van automatische lasmachines vervaardigd worden.  
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3.3 Analyse windmolens  

Voor de analyse van windmolens is er gekeken naar de constructies van windmolens in het 

algemeen en naar een aantal voorbeeldprojecten van windmolens. Doorgaans zijn windmolens 

hoger dan hoogspanningsmasten en worden ze zwaarder belast. Hierdoor zijn de afmetingen van 

zulk soort constructies ook groter. [19] 

 

De algemene constructie is een taps toelopende buis, die is uitgegroeid tot de meest 

voorkomende vorm voor windmolens in het afgelopen decennium. Deze kan beter worden 

gekarakteriseerd als een gelijkmatig afnemende, dichte en cirkelvormige koker. Door deze vorm 

hebben ze de volgende goede eigenschappen. 

- Goede gewicht sterkte verhouding, het gewicht per meter vermindert in hoogte 

- De ronde structuur is efficiënt, doordat deze in elke richting volledig belast kan worden 

- Mooie uitstraling 

- Goede aerodynamica 

- Biedt beschutte interne ruimte voor verticale toegang voor onderhoud en bekabeling 

- Minimale buitenoppervlak en randen voor agressieve  weersinvloeden en corrosie 

 

Windmolens kunnen op veel verschillende manieren worden opgebouwd. Er zijn windmolens die 

geheel in staal zijn gemaakt. Deze bestaan uit een taps toelopende buis en zijn vaak wat kleiner 

van afmeting. Een windmolen kan ook bestaan uit een hybride constructie, waarbij het grootste 

onderste gedeelte van beton wordt gemaakt en een klein gedeelte bovenop van staal. Het onderste 

gedeelte kan dan onderop van situ beton zijn en daarboven van prefab elementen.  

Een geheel uit beton ontworpen windmolen zal toegepast worden bij grotere afmetingen. Tevens 

kan hierbij de basis uit situ beton worden gemaakt en hierboven worden dan prefab elementen 

gebruikt. Voor de analyse van een  windmolen wordt een typische windmolen van ongeveer 100m 

(exclusief de bladen) hoog als voorbeeld genomen. Zoals te zien in figuur 3.5 is de toren in 3 

delen op te splitsen. 

 

- Bovenste zone:  

Dit gedeelte van 18 meter bestaat uit hele prefab ringen met bovenop een taps toelopende 

stalen buis van 2 meter hoog waarop de turbine aan wordt gemonteerd. De prefab ringen van 

3 meter hoog hebben een wanddikte van minimaal 100mm, met een buitendiameter die van 

5 naar 3 meter loopt. De betonsterkteklasse van de elementen ligt rond de 100N/mm2. 

 

- Middelste zone: 

Deze 60 meter is het grootste gedeelte van de toren. De prefab ringen die hier worden 

toegepast bestaan vaak uit 2 segmenten. De wanddikte is hier minimaal 200mm met een 

betonsterkteklasse van 100N/mm2 of hoger.  De buitendiameter loopt van 8 naar 5 meter. 
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- Onderste zone: 

Het onderste gedeelte bestaat uit meerdere segmenten per ring. De betonsterkteklasse is hier 

beduidend lager, namelijk rond de 50 N/mm2 met een wanddikte van 350mm. De 

buitendiameter loopt van 12 naar 8 meter. Eventueel kan voor de basis in het werk gestort 

beton gekozen worden. 

 
 

Figuur 3.5 (L) Typische betonnen windmolen op land toegepast met prefab elementen van 100m hoog 

  (R) Typiche montage van windmolen met voorgespannen betonnen elementen [19] 

 

De betonnen toren is uitgevoerd als een verticaal voorgespannen buis, zie figuur 3.5. Het is 

belangrijk om een voorspankracht aan te brengen die gelijkmatig over de gehele doorsnede is 

verdeeld. Ook een stapsgewijze verandering in hoogte van de voorspankracht. Dit zal zorgen voor 

een cirkelvormige en uniforme verticale drukspanning die groot genoeg is om verticale 

trekspanningen te vermijden in de wand onder de normale belasting die optreedt. Deze verticale 

voorspanning is ook nodig bij de weerstand tegen dwarskracht. Door de ronde vorm is de toren 

goed bestand tegen torsie. 

 

Voor voorspanning geldt dat er altijd een keuze is tussen ‘met of zonder’ aanhechting en tussen 

de interne of externe plaats van de draden. In het algemeen geldt dat voor windmolens 
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voorspanning met externe draden zonder aanhechting de voorkeur heeft, zie figuur 3.6. Bij de 

basis kunnen voor de grote elementen nog extra interne draden met aanhechting worden 

toegepast. Voor de voorspanning  zonder aanhechting zijn wel dikke verankeringsflenzen nodig, 

zie figuur 3.6. De draden zijn dan eenvoudig aan te brengen.  

 

 
Figuur 3.6 (LB) Verankeringsflens met voorspanstrengen    (LO) Prefab elementen aan elkaar verbonden dmv bouten 

  (R) Verbinding van prefab betonnen segementen met voorspan strengen [19] 

 

Externe voorspanning zonder aanhechting verdraagt dynamische belastingen en is goed bestand 

tegen vermoeidheid. Nadeel van de voorspandraden is de kans op erosie. Hiervoor is dus een 

goede bescherming vereist.  

 

Het is belangrijk om de wanddikte zo dun mogelijk te houden, zodat deze zeer licht uitgevoerd 

kunnen worden. Dit is belangrijk voor de kraan die de elementen omhoog moet hijsen. De 

wanddikte kan vermindert worden door een hogere sterkte klasse van het beton toe te passen. 

Voor de wapening geldt dan dat er ook gekozen kan worden voor RVS wapening, zie figuur 3.6. 

De wanden hoeven dan niet de benodigde dekking te hebben en kunnen hierdoor dunner zijn. 

Wapening gecoat door epoxy of gegalvaniseerd is zelfs niet voldoende genoeg om roestvorming te 

voorkomen. RVS kost wel meer dan 5 keer zo veel dan gewoon staal. Andere mogelijkheid is het 

toepassen van vezels in de beton. Hierdoor ontstaat er een grotere weerstand tegen scheuren en 

wordt het bros bezwijken tegen gegaan. Het meest economische is een combinatie van staalvezels 

met op sommige plaatsen RVS wapening. 

 

De eenvoud en de nauwkeurigheid van de verbindingen is essentieel bij het ontwerpen van de 

verbindingen. Hoe simpeler de verbinding is, hoe lager de ontwikkelingskosten en sneller de 

uitvoering op de bouwplaats is. De nauwkeurigheid van de verbindingen is noodzakelijk om de 

precieze verticaliteit te waarborgen.  
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In figuur 3.7 zijn 2 verbindingen weergegeven. Aan de linkerkant is een detail waarbij de 

voorspanstrengen aan de wand worden verbonden. De rechterkant geeft een detail van een 

verticale voeg, waarbij de segmenten door middel van bouten aan elkaar worden gekoppeld. 

 
Figuur 3.7 (LB) Bovenaanzicht van eenvoudige verbinding voorspanstrengen aan wand 

(LO) Zijaanzicht van eenvoudige verbinding voorspanstrengen aan wand 

  (R) Bovenaanzicht van een verticaal verbindingsdetail tussen segmenten [19] 

Wat is de rol van beton in de materiaalkeuze. De consequentie voor hoge windmolens is de 

noodzaak voor het vergroten van de sterkte en de stijfheid, doordat het gewicht van de turbine en 

het buigend moment door de windbelasting toeneemt. Ook worden de resonanties door de 

dynamische belasting frequenties groter, wat weer grotere schade kan hebben. Deze belastingen 

kunnen met een betonnen constructie beter opgenomen worden. Dit zal wel zorgen voor grotere 

diameters, wat weer zorgt voor significante transport problemen. Over het algemeen is 4,5 meter 

de praktische limiet voor het vervoeren van een hele ring. Andere voordelen voor het gebruik van 

beton zijn: weinig onderhoud, een lange levenscyclus waarde, flexibel in ontwerp/constructie en 

er zijn verschillende aanpassingen mogelijk in beton. 
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- Hybride windmolen van Hurks beton       

In het Duitse Grevenbroich is op 14 mei 2009 een windmolen van maar liefst 133 m hoogte in 

gebruik genomen. Het is daarmee de hoogste windmolen ter wereld. Toepassing van alleen staal 

is bij deze afmetingen niet meer haalbaar. Een aantal partijen ontwikkelde daarom een hybride 

constructie: het onderste deel beton en het bovenste deel staal [20].  

 

133 m voor een windmolen is ongebruikelijk hoog, zie figuur 3.8. Ter vergelijking: in Duitsland 

– op het gebied van windenergie koploper in Europa – houdt het vaak op bij 80 of 90 m. En in 

Nederland zijn windmolens van 70 m al heel wat. Maar op grotere hoogtes is er doorgaans meer 

wind en, misschien nog wel belangrijker, is de wind constanter. Daarom kwam het 

werktuigkundige ingenieursbureau Mecal met het idee om windmolens van meer dan 100 m te 

bouwen. Samen met Hurks Groep en Juwi Holding werd de Joint Venture ATS (Advanced 

Tower Systems) opgericht. De lengte van de bladen is 45 m waardoor de top zelfs maximaal 180 

m boven de grond uitsteekt.    

  
 

Figuur 3.8 (L) Windmolen van Hurks beton in Grevenbroich [20] 

Figuur 3.9 (R) Deel van de elementen wordt op de grond gemonteerd [20] 

 

Vanwege de grote hoogte zijn afmetingen nodig van meer dan 4,30 m in doorsnede. Bij 

dergelijke afmetingen is staal geen reële optie meer. Grotere stalen segmenten zijn immers niet 

meer over de weg te vervoeren. En het aanvoeren van kleinere stalen elementen en montage op de 

bouwplaats zou de kosten enorm opvoeren. De ondermast is daarom opgebouwd uit prefab 

betonelementen. De ondermast wordt niet opgebouwd uit hele of halve prefab 

betonringsegmenten – een veel toegepaste bouwmethode voor masten vanwege het krachtenspel 

en montagestabiliteit – maar uit langwerpig verticaal geplaatste elementen, zie figuur 3.9. 

 

De betonnen ondermast is 76,5 m hoog. Aan de voet is de doorsnede 8,20 m; aan de top 5,0 m. 

De stalen opbouw is onderin 4,3 m. Deze sprong wordt opgevangen door een zogenoemde 

adapter. De mast is geplaatst op een in het werk gestorte betonnen plaat met een dikte van 2,0 m 

en een diameter van 20 m. Deze is op staal gefundeerd. 
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Er is gekozen voor een vierkante mastdoorsnede met afgeronde hoeken. De mast is opgebouwd 

uit 15 m lange verticaal geplaatste prefab-betonelementen, zie figuur 3.11. In de hoeken zijn 

gelijkvormige elementen toegepast. Hiervoor is maar één mal nodig. Het tapse verloop van de 

mast wordt gerealiseerd door tussen de hoekelementen vlakke tussenwanden te plaatsen die naar 

boven toe steeds smaller zijn uitgevoerd. De elementen wegen maximaal 38 ton en zijn daardoor 

nog goed te transporteren. 

     
 

 

 

 

 

 

                   

 

Figuur 3.10 (L) Voorspankabels in de schacht [20] 

Figuur 3.11 (R) Ringen met 8 elementen, waarbij de vlakke tussenstukken naar boven taps toelopen [20] 

 
 

 

In totaal zijn vijf ringen van elk acht elementen geplaatst. Van deze acht elementen werden er 

telkens 2 x 3 op de grond voorgemonteerd, zie figuur 3.11. De 2 tussenstukken werden later op 

hoogte ingehesen. In drie dagen stond de gehele prefab onderbouw. Voor de verticale naden 

geldt dat deze zijn aangestort. De horizontale voegen zijn verbonden met stekken en gaines. 

 

Vanwege de grote belastingen in relatie tot de slanke doorsnede wordt gebruik gemaakt van 

extern aangebrachte voorspaneenheden, zie figuur 3.10. Deze zijn bovenin bevestigd aan de 

adapter en onderin aan de fundatieplaat. Het zijn twaalf spaneenheden, drie in elke hoek, die elk 

opgebouwd zijn uit negentien strengen, 150mm2/streng, FeP1770. De voorspaneenheden zijn 

geleverd en aangebracht door DSI. 

 

De sterkteklasse van de prefab betonelementen is C70/85. De wandelementen zijn 250 mm dik 

uitgevoerd. Dit geeft een verticale spanning van 25-30 N/mm2  (UGT). Om de prefabbetonmast 

te berekenen is hij uiteindelijk volledig ingevoerd in een 3D eindige-elementenprogramma. 

Daaraan voorafgaand is er gewerkt met handberekeningen en staafwerkmodellen. 
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4 

Conventioneel en zeer/ultra hoge 

sterkte beton 

 
In deze inleiding worden de basisprincipes en begrippen van gewapend beton uitgelegd. Beton is een zeer 

veelzijdig constructiemateriaal met een grote vormvrijheid en een hoge druksterkte. Er wordt al heel 

lang gebouwd met ongewapend beton. Later zijn gewapend en voorgespannen beton ontwikkeld. 

 

4.1 Introductie (historische achtergrond)     

Reeds de Egyptenaren, Babyloniërs en later de Grieken en vooral de Romeinen pasten een beton 

toe voor hun bouwwerken. Laatstgenoemden maakten gebruik van het bindmiddel kalk met 

toevoeging van hydraulische toeslagen, zoals santorin- en puzzolaanaarde, waardoor hun 

mengsels ook zonder toetreding van lucht, dus zelfs onder water, konden verharden.  

 
Figuur 4.1 (L) Doorsnede Pantheon, rome uit 125 na Christus  [21] 

Figuur 4.2 (R) Pont du Gard, een romeins aquaduct uit 50 na Christus [21] 

Overblijfselen uit de Romeinse tijd (bruggen, aquaducten) geven een treffend beeld van de 

duurzaamheid van het toegepaste materiaal, hoewel hier sprake is van combinatie met 

natuursteen. De toepassing van beton is in de 19de en 20ste eeuw tot grote ontwikkeling 

gekomen. Belangrijke stimulansen waren de grotere  wiskundige kennis, de mogelijkheden van de 

toegepaste mechanica, de uitvinding van portlandcement (rond 1850) en de ‘ontdekking’ door de 

Fransen van het gewapend en daarna het voorgespannen beton. [21] 

Hoewel de bereiding en toepassing van beton al aan de Romeinen bekend was is de vervaardiging 

en toepassing van gewapend beton van veel later datum. 
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De Romeinse techniek geraakte namelijk in onbruik en de kennis hieromtrent ging verloren. Het 

betonachtige materiaal wat men in het begin van de 19e eeuw gebruikte had tras als bindmiddel. 

De kwaliteit van deze delfstof ging achteruit en men zocht naar een vervangingsmiddel. 

 

Omstreeks 1845 experimenteerde de Franse tuinier Joseph-Louis Lambot met bloembakken van 

ijzerdraad die met cementmortel werden omhuld. Deze uitvinding werd fer ciment (cementijzer) 

genoemd. De tuinier Joseph Monier (1832-1906) ging verder op dit spoor en onderzocht ook 

andere toepassingen van dit materiaal. In 1868 vroeg hij octrooi op zijn vinding aan. Deze werd 

beton armé (gewapend beton) genoemd. Hij vervaardigde waterbekkens en buizen met het 

nieuwe materiaal. Men sprak wel van het système Monier. [22] 

 
Figuur 4.3 Eerste gewapende betonnen constructie van Joseph-Louis Lambot 

 

De toepassing van beton is in de 19de en 20ste eeuw tot grote ontwikkeling gekomen. 

Belangrijke stimulansen waren de grotere wiskundige kennis, de mogelijkheden van de toegepaste 

mechanica, de uitvinding van portlandcement (rond 1850) en de ‘ontdekking’ door de Fransen 

van het gewapend en daarna het voorgespannen beton. 

 

De ontwikkeling van het op voorspanning brengen van beton maakt het mogelijk om grote 

overspanningen en toch slanke constructies te ontwerpen. De combinatie van beton en 

wapeningsstaal maakt echter dat naast de sterkte eigenschap van beton ook de duurzaamheid van 

beton een steeds belangrijker parameter is geworden. 

 

4.2 Samenstelling beton  

Grondstoffen betonmortel 

Beton bestaat uit zand, grind, water en bindmiddelen zoals cement. Eventueel worden deze 

aangevuld met hulp- en/of vulstoffen. Door een chemische reactie met water verhardt het 

cement. Het bindt de toeslagmaterialen en vult de lege ruimtes tussen het zand en het grind. Er 

is een minimale hoeveelheid water nodig om al het aanwezige cement te laten reageren. Water is 

ook nodig voor een goede verwerkbaarheid. Het water dat niet met cement reageert blijft in 

beton achter en vormt poriën. Meer water in de betonspecie betekent een meer open structuur en 

een lagere sterkte. De water/cementfactor, ofwel de hoeveelheid water (in kg) gedeeld door de 

hoeveelheid cement (in kg), is een bepalende factor voor de sterkte. Hoe lager deze factor des te 

hoger de sterkte. 
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De hoeveelheid cement en de cementsoort beïnvloeden de eigenschappen van het beton. In de 

betonmortelcentrale wordt aan de hand van zeefanalyses bekeken hoe grof of hoe fijn het zand en 

de grindkorrels zijn. De hoeveelheid en de verdeling van het toeslagmateriaal wordt zo gekozen 

dat de lege ruimtes tussen de korrels optimaal worden gevuld. De specie moet goed worden 

gemengd zodat het zand, het grind, het cement en het water goed zijn verdeeld. Dit mengen 

gebeurt in de betonmortelcentrale. Hulp- en vulstoffen worden zonodig aan de betonspecie 

toegevoegd om de eigenschappen te beïnvloeden.  

 

4.2.1 Cement 

Wie over cement spreekt, bedoelt het bekende, fijne grijze of witte poeder. Cement is het meest 

gebruikte bindmiddel voor beton en mortel. In het spraakgebruik wordt met beton en mortel 

feitelijk cementbeton en cementmortel bedoeld. 

 
Figuur 4.4 Cement 

 

De eisen waaraan cement moet voldoen, zijn voor het overgrote deel vastgelegd in Europese 

normen. Voor bepaalde specifieke eigenschappen zijn aanvullende Nederlandse normen 

beschikbaar. Van alle cementen die in de Europese cementnorm NEN-EN 197-1 worden 

genoemd, zijn er slechts drie die op grote schaal (circa 99 % van de toepassingen) in Nederland 

worden gebruikt: hoogovencement, portlandcement en portlandvliegascement.  

 

De verschillende cementen hebben door hun specifieke eigenschappen ook specifieke 

toepassingsgebieden. Zo is hoogovencement door zijn hoge slakgehalte geschikt voor 

toepassingen in contact met zeewater, water of grond die sulfaten bevat en andere agressieve 

milieus.  

 

Portlandcement wordt vooral toegepast in de productie van geprefabriceerd beton. Het materiaal 

heeft namelijk als eigenschap dat het in het begin vrij snel uithardt.  

   

Aanduiding 

Cementsoorten worden aangeduid met CEM, gevolgd door het nummer voor de hoofdsoort in 

Romeinse cijfers. Hierna volgt een schuine streep met daarachter de letters A, B of C. Soms 

wordt deze aanduiding gevolgd door een horizontale streep en een hoofdletter die aangeeft welk 

hoofdbestanddeel naast de portlandklinker is gebruikt. Daarna volgt een vermelding van de 

sterkteklasse van het cement. [23]  
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Voor de in Nederland meest gebruikte cementsoorten ziet dat er als volgt uit [23]:  

- CEM I is portlandcement, in de sterkteklasse 32,5 maar ook in 52,5 N een 52,5 R  

- CEM II is portlandvliegascement, in de sterkteklasse A of B-V 32,5 R  

- CEM III is hoogovencement, in de sterkteklasse A 52,5 N en B 42,5 N  

 

Portlandcement (CEM I) 

Voor het produceren van portlandcementklinker wordt kalksteen/mergel als belangrijke 

grondstof gebruikt. Portlandcement is een sterk hydraulisch bindmiddel dat vrij snel uithardt. 

Het heeft een hoge eindsterkte (na 4 weken) maar belangrijker is dat de aanvangssterkte hoog is. 

Daarom kan portlandcement  worden toegepast als snel ontkisten of voorspannen noodzakelijk 

is. Portlandcement bestaat uit meer dan 95% portlandklinker, tot 5% gips en verder anhydriet, 

ijzeroer en/of ander stoffen. Het gips en de anhydriet regelen de bindtijd waarmee gevarieerd kan 

worden. [23] [24] 

 
 

De belangrijkste grondstoffen voor portlandklinker zijn kalksteen en/of mergel (CaO), zand en 

klei (SiO2 en Al2O3), een ijzerhoudende toeslag (Fe2O3) en gips of anhydriet (CaSO4 ). 

Door de reactie van CaO met Al2O3 ontstaat het klinkermineraal C3A (3CaO.Al2O3) dat 

onstuimig met water kan reageren, wat de reden is om gips en/of anhydriet toe te voegen als "de 

bindtijd regelende toeslag". Vooral de klinkermineralen van CaO en SiO2 (C2S en C3S genaamd) 

zijn de belangrijkste hydraulische verbindingen. 

 

Portlandvliegascement (CEM II) 

Portlandvliegascement  is een cementsoort waarbij in de productie een deel van de 

portlandcementklinker is vervangen door poederkoolvliegas. Het behoort tot de groep CEM II 

cementen. Deze omvat de zogenoemde samengestelde portlandcementen. De gemalen 

portlandcementklinker kan zijn gecombineerd met verschillende andere componenten. In dit 

geval staat de toevoeging V voor (poederkool)vliegas. [23] [24] 

 
 

Portlandvliegascement wordt in de norm aangeduid als CEM II/A-V of CEM II/B-V 

(afhankelijk van het percentage klinker in het cement). De letters A en B staan voor het 

percentage klinker. In CEM II/A-V ligt het percentage poederkoolvliegas tussen 6 en 20% en bij 
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de in Nederland veel gebruikte CEM II/B-V tussen 21 en 35%. Het percentage 

poederkoolvliegas wordt uitgedrukt ten opzichte van de som van de bestanddelen.  

 

Poederkoolvliegas heeft puzzolane eigenschappen. Dit wil zeggen dat het materiaal in staat is te 

reageren met calciumhydroxide, dat als reactieproduct vrijkomt bij de hydratatie van 

portlandcement, waarbij calciumsilicaathydraatverbidingen gevormd worden die onoplosbaar zijn 

in water. In aanwezigheid van kalk en water levert dit een bijdrage aan de sterkteopbouw. 

Algemeen gesproken verloopt de sterkteontwikkeling langzamer dan bij een 100% 

portlandcement. De eindsterkte is minimaal gelijk. Bij een verder gelijke betonsamenstelling kan 

beton met portlandvliegascement op de langere termijn een grotere dichtheid bereiken. De wat 

langzamere sterkteontwikkeling betekent een wat geleidelijker warmteontwikkeling, wat vooral in 

betonconstructies met grote afmetingen de temperatuurverschillen (temperatuurgradiënten) in de 

constructie tijdens de verhardingsfase kleiner houdt.  

 

Hoogovencement (CEM III) 

Hoogovencement wordt in ons land veel toegepast. Speciaal in marien (zee)milieu is beton met 

hoogovencement uitermate duurzaam. Beton met hoogovencement bezit een grote weerstand 

tegen chloride-indringing (lage chloridediffusiecoëfficiënt). [23] [24] 

  

De sterkteontwikkeling verloopt bij normale temperaturen wat langzamer dan bij gewoon 

portlandcementbeton. Wel is hoogovencement temperatuurgevoeliger. Dit wil zeggen dat bij 

hogere temperaturen (> circa 35o C) de sterkteontwikkeling sneller verloopt dan bij een gelijke 

samenstelling met CEM I.  

 

 
 

Hoogovenslak  

Hoogovenslak is een zogenoemd latent hydraulische stof. Hierbij komt de reactie met water pas 

goed op gang indien een activator aanwezig is. De reactie van hoogovenslak met water verloopt 

eigenlijk uiterst langzaam. De hydratatie wordt versneld in een omgeving met een hoge pH of 

een omgeving met een hoge concentratie aan sulfaationen. Bij hoogovencement wordt dit effect 

bereikt door de hoogovenslak samen te malen met portlandcementklinker. We spreken van 

hoogovencement indien het cement ten minste 35% hoogovenslak bevat. De letters A en B staan 

voor het percentage slak ten opzichte van de totale som van de bestanddelen. CEM II/A bevat 

36-65% hoogovenslak, CEM III/B 66 – 80% hoogovenslak. CEMIII/C met een slakpercentage 

van 81-95% wordt in Nederland nauwelijks gebruikt. 
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CO2-uitstoot van cement 

Er zijn drie belangrijke aspecten die invloed hebben op de CO2-uitstoot per ton cement: 

- De decarbonatie van de kalksteen bij het branden van kalksteen tot 

portlandcementklinker.  

- Het al of niet toepassen van alternatieve brandstoffen voor het verwarmen van de 

cementoven.  

- Cementtype ofwel het aandeel portlandcementklinker in het cement. 

4.2.2 Hulpstoffen 

Hulpstoffen worden in kleine hoeveelheden aan het beton toegevoegd. Zij kunnen één of meer 

eigenschappen van het beton beïnvloeden. Bekende hulpstoffen zijn vertragers, luchtbelvormers, 

plastificeerders, superplastificeerders en pigmenten.  [25] 

- Vertragers worden gebruikt als het nodig is de verharding van de betonspecie uit te 

stellen. Dit kan nodig zijn in verband met de stortvolgorde of langere wachttijden.  

- Luchtbelvormers zorgen voor een grote hoeveelheid fijne luchtbelletjes in het beton. 

Door de aanwezigheid van deze luchtbelletjes is het beton beter bestand tegen vorst en 

dooizouten.  

- Voor het verkrijgen van gekleurd beton kunnen pigmenten worden toegevoegd. 

- Plastificeerders zorgen voor een hogere vloeibaarheid en dus betere verwerkbaarheid 

zonder dat extra water nodig is.  

- Superplastificeerders hebben een groter effect op de betonspecie dan gewone 

plastificeerders, zie figuur 4.5. 

 
Figuur 4.5 Toepassing van superplastificeerder bij een lagere Water/Cement factor [25] 

 

4.2.3 Vulstoffen 

Vulstoffen bestaan uit hele fijne deeltjes. Zij verhogen de verwerkbaarheid en de dichtheid van 

het beton. In sommige gevallen dragen vulstoffen ook bij aan de sterkteontwikkeling.  

Veel toegepaste vulstoffen zijn vliegas, silica fume en kalksteenmeel.  [25] [26] 
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- Vliegas ofwel poederkoolvliegas is een reststof die vrijkomt bij de verbranding van kolen 

in elektriciteitscentrales. Vliegas reageert ook met water en draagt bij aan de 

sterkteontwikkeling van beton. Het kan voor een gedeelte het cement vervangen.  

- Kalksteenmeel wordt verkregen door het mechanisch bewerken van kalksteen. De 

fijnheid van het materiaal is vergelijkbaar met de fijnheid van cement. Kalksteenmeel 

wordt onder meer toegepast in zelfverdichtend beton. 

- Silica fume bestaat uit extreem fijne deeltjes, veel fijner dan cement. Specie met silica 

fume vertoont een grote samenhang. Het maakt bijzonder vloeibare mengsels mogelijk. 

Door de reactie met water resulteert silica fume bovendien in sterk en bijzonder dicht 

beton. Het wordt met name in hogesterktebeton toegepast.  

 
Figuur 4.6 (L) Conventioneel beton met cement en porositeit 

(R) Hoge sterkte beton met silicafume en kwarts, waardoor porositeit afneemt [26] 

 

4.2.4 Water 

Voor de betonmortelbereiding is per m3  beton zo'n 150 tot 170 liter aanmaakwater nodig. De 

opgeslagen voorraden zand en grind bevatten zelf ook al water. Per m3 betonmortel moet nog 

ongeveer 100 liter water worden toegevoegd, aanmaakwater. [23] 

 

Het aanmaakwater heeft een dubbele functie; de hydratatie van de cement en de verwerkbaarheid 

van de betonspecie. De water/cementverhouding bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de 

binding. Aan het aanmaakwater worden eisen gesteld ten aanzien van chloridegehalte, 

sulfaatgehalte en zuurgraad. De kwaliteit van leidingwater is voldoende. Afhankelijk van de 

beschikbare kwaliteit kan ook bron- of oppervlaktewater worden toegepast. Naast het gebruik van 

primair water wordt in toenemende mate ook spoelwater uit betonmortelcentrales als 

aanmaakwater hergebruikt. 

 

Aanmaakwater mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces of op 

de duurzaamheid van het verharde beton. Afhankelijk van de herkomst moeten de eigenschappen 

van het water getoetst worden aan de eisen die aan aanmaakwater voor beton worden gesteld in 

de norm NEN-EN 1008. Herkomsten voor aanmaakwater zijn: leiding- of drinkwater, 

industrieel water, oppervlaktewater en bronwater, water uit cementslib, afkomstig van spoelwater 

van mengers en truckmixers. 
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4.2.5 Toeslagmaterialen 

In beton nemen de toeslagmaterialen globaal ¾ van het totale volume in. Zij vervullen daarbij de 

functie van inerte, dat wil zeggen niet aan de reactie deelnemende vulling, aan elkaar gelijmd 

door de cementsteen. [23] 

 

Toeslagstoffen kunnen worden ingedeeld naar dichtheid, herkomst of naar korrelfractie: 

  

Dichtheid 

De betonnorm NEN-EN 206-1 onderscheidt op basis van dichtheid de volgende betonsoorten:  

- licht beton  800 - 2000 kg/m3 

- normaal beton  2000 - 2600 kg/m3 

- zwaar beton  > 2600 kg/m3  

De variatie in volumieke massa ontstaat door (gedeeltelijke) vervanging van het gebruikelijke 

zand en grind door licht of juist zwaar toeslagmateriaal. Veel betoneigenschappen zijn direct of 

indirect gekoppeld aan de dichtheid. 

 

Herkomst 

Natuurlijke en/of kunstmatige minerale bestanddelen zoals porfier, zandsteen, kalksteen, grind, 

geëxpandeerde kleikorrels. Voor lichtbeton gebruikt men lichte granulaten zoals geëxpandeerde 

kleikorrels en perliet. Zware granulaten (ertsen, slakken, bewerkingsafval) worden toegepast in 

zwaar beton.  

 

Secundaire grondstoffen 

Ketenbeheer door toepassing van betongranulaat als grindvervanger in beton is verantwoord 

mogelijk. CUR heeft daartoe de aanbeveling 112 “Beton met betongranulaat als grof 

toeslagmateriaal" uitgebracht. Granulaat dat voldoet aan de in de aanbeveling gestelde eisen kan 

tot 50% worden vervangen, zonder dat de rekenregels voor het berekenen van de 

betonconstructies gewijzigd behoeven te worden. 

 

Korrelfractie 

Indeling naar korrelgroep of korrelfractie gebeurt door het aangeven van de kleinste en de 

grootste korreldiameter. Een gebruikelijk onderverdeling is: 

  

Fijne toeslagmaterialen:   0-1, 0-2 en 0-4mm (resp. fijn zand, metselzand en betonzand) 

Grove toeslagmaterialen:  4-16, 16-32 en 4-32mm  

Tussenliggende korrelgroepen: 8-16 en 16-32mm  

Grovere korrelgroepen:   > 32 mm. 

De korrelafmeting wordt bepaald met behulp van zeven met genormaliseerde afmetingen en 

maaswijdte. Het toeslagmateriaal vormt het skelet van beton dat bijeen wordt gehouden en 
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aaneengekit door de cementsteen. Om een zo dicht mogelijke pakking te krijgen is het 

toeslagmateriaal dan ook in de meeste gevallen opgebouwd uit korrels van verschillende 

afmetingen. 

 

4.2.6 Zand en grind        

In Nederland worden jaarlijks grote hoeveelheden zand en grind gebruikt voor de bouw. Deze 

primaire grondstoffen zijn in ruime mate in Nederland aanwezig. Door overheidsbeleid wordt 

een deel van het benodigde zand en grind uit het buitenland aangevoerd. In het kader van 

ketenbeheer wordt grind als grof toeslagmateriaal in toenemende mate vervangen door 

betongranulaat afkomstig uit bouw- en sloopafval. 

 

Zand en grind komen in Nederland in grote hoeveelheden voor in de Nederlandse bodem, maar 

niet overal in dezelfde samenstelling en vaak in verschillende bodemlagen. Fijnkorrelig 

(ophoog)zand komt in heel Nederland en in de Noordzee voor, grofkorrelig (industrie)zand 

alleen in het midden en het oosten van het land, en grind komt vrijwel alleen in Zuid- en 

Midden-Limburg voor. De fijnere en grovere fracties zijn meestal door elkaar heen in de bodem 

aanwezig. Dit mengsel (toutvenant) moet daarom eerst worden bewerkt worden (zeven en 

klasseren) voordat het als bouwstof kan dienen in beton en voor andere toepassingen. 

 

Waar mogelijk wordt bij zand- en grindwinning gebruik gemaakt van projecten waarbij sowieso 

wordt afgegraven voor het aanleggen van retentiegebieden en voor het vergroten van de 

afvoercapaciteit van rivieren (vanuit het overheidsstandpunt ‘Ruimte voor de rivier' waarbij 

rivieren in de breedte meer ruimte krijgen).  

Een groot deel van het benodigde grind wordt geïmporteerd uit België en Duitsland. Ook 

wordt zeegrind geïmporteerd, afkomstig van het Engels deel van het Continentale plat.  

 

4.3 Ontwikkelingen (Zeer) Hoge Sterkte Beton  

Halverwege de jaren ’90 werd duidelijk dat de ontwikkeling van hogesterktebeton niet zou 

stoppen bij sterktes tot circa 100 N/mm2. Op een congres in Parijs werd in 1996 voor het eerst 

aandacht besteed aan de eigenschappen en mogelijkheden van beton met zeer hoge sterkte. Op 

een symposium twee jaar later in Sherbrooke (Quebec) werd voor het eerst gerapporteerd over 

toepassingen. Er werd een demonstratie gegeven van de productie en verwerking van een batch 

B200 en men kon over het eerste fiets- en voetgangersviaduct in B200 lopen (60m overspanning).  

 

Rond die tijd werden in Europa de eerste toepassingen in de utiliteitsbouw gerealiseerd. Eén 

daarvan was het prefabriceren door Hurks Beton in Béton Spécial Industriel (BSI) van de balken 

voor de koeltoren van de kerncentrale Cattenom (F). Bovendien zijn de laatste 10 jaar al 

duizenden m2
 industrievloeren in Nederland aangebracht in zeer hoge sterkte beton. [27] 
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4.3.1 Classificatie beton         

Elk constructiemateriaal dient geclassificeerd te worden, zodat vanuit de gemaakte berekening 

kan worden aangegeven welke type constructiemateriaal toegepast moet worden. Bij het 

classificeren van constructiematerialen wordt onderscheid gemaakt naar specifieke 

materiaaleigenschappen. [28] 

 

Bij niet vezelversterkt beton wordt dit onderscheid gemaakt op de karakteristieke druksterkte. 

Veelal wordt de volgende indeling hierbij gebruikt: 

 

- Normale sterktebeton   NSB   fck ≤ 65 MPa 

- Hogesterktebeton   HSB   65 MPa ≤  fck  ≤ 105 MPa 

- Zeer hogesterktebeton   ZHSB   105 MPa ≤  fck  ≤ 150 MPa 

- Ultra hogesterktebeton   UHSB   150 MPa ≤  fck  ≤ 200 MPa 

- Super hogesterktebeton   SHSB   fck  > C200  

 

We spreken van zeer hogesterktebeton (ZHSB) wanneer de sterkteklasse ten minste 105 N/mm2
 

is. De voornamelijk voor de praktijk interessante eigenschappen zijn: 

 

- de hoge sterkte, waardoor zeer slank en licht gebouwd kan worden; 

- de zeer grote dichtheid, waarmee zeer duurzame constructies worden verkregen, ook in 

een zeer agressieve omgeving; 

- de grote slijtvastheid; 

- gunstige verwerkingseigenschappen, waardoor verdichting niet of nauwelijks nodig is 

 

4.3.2 Basisprincipes hoge sterkte beton       

Aan de productie van zeer hogesterktebeton liggen vier basisprincipes ten grondslag [27]: 

 

- verbeteren van de homogeniteit; 

- vergroten van de pakkingsdichtheid; 

- verbeteren van de microstructuur; 

- vergroten van de ductiliteit. 

 

Verbeteren van de homogeniteit 

De homogeniteit van ZHSB is groot, dankzij het vervangen van grof toeslagmateriaal door fijn 

zand. De maximale korrelafmeting (volume) in ZHSB wordt ten opzichte van hoge sterkte beton 

(HSB) verkleind met een factor 30 – 50, zie figuur 4.7.  
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Figuur 4.7 De homogeniteit van het mengsel wordt groter bij een hogere sterkte beton [27] 

 

Grof en fijn zand moeten voor sterktes in de orde van 200 N/mm2
 worden vervangen door 

bijvoorbeeld het sterkere bauxieterts. De hechting van de pasta aan de toeslagmaterialen wordt 

verbeterd. Het pasta-aandeel moet worden vergroot. 

 

Vergroten van de pakkingsdichtheid 

De pakkingsdichtheid wordt vergroot door een optimaal mengsel te ontwikkelen van onder 

andere bauxieterts, fijn kwartszand, zandmeel, cement en silicafume. Vanaf ZHSB zijn de 

zeefkrommes discontinu; de samenstellende toeslagmaterialen en bindmiddelen liggen elk binnen 

een beperkt ‘diameterdomein’. De diameters verschillen zodanig, dat de ruimte tussen de korrels 

van een bepaald materiaal optimaal wordt gevuld door een fijner materiaal, zie figuur 4.8. [25] 

   
Figuur 4.8 Pakkingsdichtheid hoge sterkte beton. Grijze korrels: zand. Blauw: cement. Rood: silicafume. [25] 

 

Er worden fijne poeders toegepast. De materialen moeten intensief worden gemengd. De 

mengtijden lopen aanzienlijk op (tot 10 minuten per charge). De soort cement en de hulpstoffen 

(zoals superplastificeerders) moeten goed op elkaar worden afgestemd. 
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Het verbeteren van de microstructuur 

De microstructuur kan worden verbeterd door de verharding te laten plaatsvinden bij verhoogde 

temperatuur en/of verhoogde atmosferische druk, al is dit niet altijd nodig. De noodzaak is 

afhankelijk van de beoogde sterkte en de mogelijkheden van de samenstellende materialen. Voor 

het maken van C200 is geen verhoogde temperatuur of druk nodig. Een omgevingstemperatuur 

van 20 °C is voldoende. Tot 90 °C wordt de puzzolane reactie van bijvoorbeeld silicafume 

versneld. Daardoor ontstaat een dichtere, meer vervlochten microstructuur. Tussen 250 en 400°C 

worden kristallijne hydraten gevormd, het water wordt aan de pasta onttrokken waardoor de 

materiaaleigenschappen op die van keramisch materiaal gaan lijken. 

 

Het vergroten van de ductiliteit 

De ductiliteit (taaiheid) van het beton wordt vergroot door het bijmengen van aanzienlijke 

hoeveelheden staalvezels. Voor C200 wordt ongeveer 145 kg/m3 staalvezels van 13 mm lang 

toegepast. 

 

Ter vergelijking: een ongewapend balkje in C40/50 heeft een geringe draagkracht. Na het 

overschrijden van de breukspanning bezwijkt het balkje zonder waarschuwing. Wanneer C40/50 

-vezelbeton wordt gebruikt, wordt de bezwijkbelasting met een factor 2 vergroot, terwijl het 

balkje nog een aanzienlijke vervormingscapaciteit heeft. Een echte verbetering wordt verkregen 

wanneer het balkje (40 x 40 x 160 mm3) van C200 wordt gemaakt. De bezwijkkracht is een orde 

8 groter, waarbij het balkje een uitgesproken taai gedrag vertoont. 

 

4.3.3 Samenstelling hoge sterkte beton        

In tabel 4.1 is voor normaal beton, hogesterktebeton en verder in grote lijnen aangegeven hoe de 

betonspecie kan worden samengesteld. Opvallend is het ontbreken van grind en de grote toename 

van de benodigde hoeveelheid cement. De zandfractie bestaat voor het grootste deel uit zand met 

een korrelgrootte tot 1 mm; de maximale korreldiameter is 5 - 7 mm. Er is een aanzienlijke 

hoeveelheid fijne vulstof nodig. De benodigde hoeveelheid water neemt enigszins toe, maar 

omdat de hoeveelheden cement en vulstof sterk toenemen, is een grote hoeveelheid 

superplastificeerder nodig om de specie goed verwerkbaar te maken. De verwerkbaarheid is te 

vergelijken met die van verdichtingsvrij beton. [27] 

 

Een C200-specie kost 5 tot 15 maal zo veel als een C40/50-specie. Het is dus zaak zo zuinig 

mogelijk met het materiaal te construeren. 
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Tabel 4.1: Globale samenstelling van betonspecie (hoeveelheden in kg per m3) [27] 

 C40/50 C80/85 C200 

Cement 360 475 1075 

Silicafume - 25 165 

Kwartsmeel - - - 

Zand 790 785 1030 

Grind 1110 960 - 

Staalvezels 13mm - - 235 

RVS microvezels 3mm - - - 

Superplasticficeerder 0,5 4,6 39 

Water 145 150 20 

Soortelijke massa 2405 2400 2810 

Water-bindmiddelfactor 0,4 0,3 0,16 

 

Eigenschappen verhard beton 

De voornaamste materiaaleigenschappen zijn weergegeven in tabel 4.2. De buigtreksterkte van 

ZHSB wordt sterk vergroot door het gebruik van staalvezels. Toch blijft de buigtreksterkte achter 

bij de druksterkte. Wanneer een constructiedeel meer (buig)trekspanning moet kunnen opnemen 

dan de sterkte oplevert, kan in de trekzone voorspanning worden aangebracht. Vanwege de grote 

dichtheid kan de dekking op de strengen beperkt blijven tot ongeveer 20 mm. 

 

Tabel 4.2 Enkele materiaaleigenschappen [27] 

  C40/50 C200 

Druk tijdens verharding (N/mm2) - - 

Temperatuur (oC) - 20-90 

Druksterkte (N/mm2) 45 170-230 

Treksterkte (N/mm2) 1,65 7-12 

Buigtreksterkte (N/mm2) 3,3 30-60 

Breukenergie (kJ/m) 20,1 20-40 

Elasticiteitsmodulus (kN/mm2) 33 50-60 

Soortelijke massa (kg/m3) 2400 2810 

Diffusiecoëfficiënt (Cl- m2/s) 1,1 · 10-12 0,02  · 10-12 

 

Voordelen bij toepassing 

De voordelen bij het toepassen van ZHSB zijn: 

- lichte constructies; 

- taaie constructies; 

- besparing aan grondstoffen; 

- buig- en dwarskrachtwapening zijn niet nodig, waardoor dunne constructiedelen 

mogelijk zijn, soms is voorspanning nodig; 
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- slijtvaste en zeer dichte oppervlakken; 

- betere prefabricagemogelijkheden aangezien verdichten niet nodig is. Elementen zijn 

gemakkelijker te handelen vanwege de geringere massa. 

 

Door de aanwezigheid van vezels zullen minder snel beschadigingen door stoten optreden. Deze 

voordelen maken het gebruik in de volgende toepassingen interessant: C 200: gevelpanelen, 

kokerconstructies, putdeksels, geleidingsconstructies, kolommen, voorgespannen liggers, buizen, 

damwanden, masten, vaste bruggen, dunne (industrie)vloeren, beweegbare brugdekken en 

sluisdeuren. [29] 

 

4.4 Staalvezels          

Het toevoegen van vezels aan beton, om daarmee een ‘impliciete wapening’ aan dit materiaal mee 

te geven, werd enkele decennia geleden als revolutionair idee op de markt gebracht. Verwacht 

werd dat dit nieuwe materiaal een grote toekomst tegemoet zou gaan: op de bouwplaats zou het 

wapenen niet meer nodig zijn, waarmee het bouwen sterk zou worden gerationaliseerd. Die 

ontwikkeling ging langzamer dan werd gedacht, maar lijkt nu uiteindelijk toch in een 

stroomversnelling terecht te komen. [30] 

 

In tegenstelling tot klassieke wapening zijn vezels werkzaam in alle richtingen. Door deze in 

principe driedimensionale oriëntatie van de vezels komen de verdienste van vezelbeton vooral tot 

uiting in constructies waarop daadwerkelijk krachten in verschillende richtingen worden 

uitgeoefend.  

Om de treksterkte en elasticiteit van het materiaal te verhogen wordt vezelwapening toegevoegd. 

Het is zelfs mogelijk dat de hoofdwapening compleet wordt vervangen door vezels.  

 

Onderstaand tabel 4.3 geeft een beeld van de ontwikkelingen rondom de treksterkte. Hierin is 

duidelijk te zien dat de treksterkte van het beton erg achter loopt op de druksterkte ontwikkeling. 

De vezels zorgen voor een beduidend grotere opneembare treksterkte van het materiaal. De 

vezels kunnen verschillen in materiaal, lengte en vorm. Een combinatie van verschillende vezels is 

ook mogelijk, dit noemt men een vezel cocktail. 

 

Tabel 4.3 Ontwikkelingen treksterkte tov druksterkte [31] 
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4.4.1 Wat doen de vezels    

De samenstelling van het betonmengsel moet afgestemd worden op het soort en toegevoegde 

percentage  vezels om de hoge dichtheid te blijven behouden en problemen met de verwerking 

ervan te voorkomen. De relatief grote vezels (tot 30 mm) zijn geschikt voor het beperken van de 

microscheuren die uiteindelijk overgaan op macroscheuren. De relatief kleine vezels (tot 6 mm) 

versterken de matrix tussen de grote vezels en beperken de microscheuren.  Nog grotere vezels 

(tot 60 mm) worden toegepast om de buigtreksterkte van het beton te verhogen. [27] 

 
Figuur 4.9 (L) Effect van toevoeging van korte vezels in een betonmengsel bij microscheurvorming 

(R) Effect van toevoeging van lange vezels in een betonmengsel bij macroscheurvorming [27] 

 

Door de toevoeging van de vezels neemt de treksterkte en ductiliteit van het beton aanzienlijk toe 

terwijl de druksterkte vrijwel gelijk blijft. 

 

4.4.2 Soorten vezels          

Verschillende soorten vezels zijn, vanwege uiteenlopende redenen, geschikt om in beton te 

worden toegepast. Men onderscheidt in dit opzicht staalvezels, polypropyleenvezels en glasvezels. 

 

Glasvezels worden vooral in zeer dunne elementen toegepast. Een typische toepassing is die in 

gevelelementen, waarbij een geringe dikte (enkele millimeters tot enkele centimeters) wordt 

gerealiseerd in combinatie met grote vormvrijheid. Omdat de efficiëntie van de glasvezels in 

dunne elementen zeer belangrijk is, worden glasvezels niet alleen als losse elementen toegepast, 

maar vooral als vezelbundels of als weefsels (‘textielbeton’). [30] 

 

Polypropyleenvezels worden tegenwoordig vaak in betonmengsels met hogere sterkte toegepast, 

zie figuur 4.10. Deze mengsels hebben een hoge dichtheid, waardoor zich bij brand achter het 

oppervlak een hoge drukspanning kan opbouwen, die tot spatten van het beton kan leiden. De 

PP-vezels smelten voordat deze druk zich kan opbouwen. De fijne kanaaltjes die zich door het 

smelten van de vezels in het beton vormen, leiden tot een sterke reductive van de inwendige 

dampdruk. Het spatgevaar kan door een geschikt betonmengsel in combinatie met circa 2 kg/m3  

PP-vezels sterk worden verkleind. 
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Figuur 4.10 (L) Polypropyleenvezels 

Figuur 4.11  (R) Staalvezels 
 

Staalvezels zijn nog steeds de meest geschikte vezels om de mechanische eigenschappen van 

beton te verbeteren, zie figuur 4.11. In tegenstelling tot klassiek wapeningstaal, waarbij de 

verankering zodanig wordt gedimensioneerd dat vloeien van het staal optreedt voordat de staaf 

wordt losgetrokken, worden vezels zodanig gedimensioneerd dat ze slippen voordat de 

vloeispanning wordt bereikt. Dit is noodzakelijk omdat vezels verschillende hoeken met het 

scheurvlak maken en daardoor ongelijkmatig zouden vloeien en vervolgens breken. Hierdoor kan 

de trekkracht zich niet goed opbouwen. Door de vezels zodanig te dimensioneren dat ze allemaal 

slippen, bouwt zich de kracht over het scheurvlak sterk op. Figuur 4.12 toont het uittrekken 

zonder breken van een grote hoeveelheid vezels over een scheurvlak. Bij grote scheuropening 

strekken de vezels zich nog extra, waardoor een nog grotere vezelefficiëntie wordt bereikt.  

 

Figuur 4.12 (L) Uittrekken staalvezels in scheur zonder breken 

Figuur 4.13 (R) Vezelvorm van staalvezels [32] 

 

Over het algemeen is er alleen keuze in vezelvorm bij staalvezels. In figuur 4.13 zijn de 

verkrijgbare vormen van leverancier Arcelor Mittal weergegeven. 
 

4.4.3 Verdeling vezels     

In de beginjaren van de toepassing van vezelbeton warden staalvezels zonder nadenken aan 

betonmengsels toegevoegd. Het effect van de vezels op de mechanische eigenschappen was 

daardoor wisselend. Daarbij werd als minpunt gezien dat de verwerkbaarheid van de mengsels 

met toenemend vezelvolume sterk terugliep. Juist bij vezelhoeveelheden waarbij het materiaal 

constructief interessant leek te worden, werd de verwerkbaarheid een probleem. Pas later 
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realiseerde men zich dat vezels en toeslagkorrels interactief zijn. Figuur 4.14 toont dat grote 

korrels de vezelstructuur kunnen verstoren. Neemt de korrelgrootte af, dan wordt de verdeling 

gelijkmatiger. [30] 

 
Figuur 4.14 Verdeling van de staalvezels bij afnemende toeslagkorrels [30] 

 

Als de vvUHSB constructie wordt uitgevoerd zonder traditionele wapening dan moet het 

vezelgehalte aanzienlijk hoog zijn. In deze gevallen moet men uitgaan van een vezelgehalte van 

2,0 tot 3,0 procent. In andere gevallen, waarbij vezels worden gebruikt als versterking om de 

veiligheidsmarge voor brosse breuk te halen of om de dwarskrachtwapening te vervangen, moet 

men denken aan een vezelpercentage van 1,0 procent. 

 

Op de universiteit van Kassel (Duitsland) is onderzoek gedaan naar de beste vezeltoevoeging aan 

een mengsel. In het onderzoek is de buigtreksterkte gemeten van vier identieke 

betonsamenstellingen (mix M1Q) met ieder een verschillende vezeltoevoeging. De resultaten zijn 

weergegeven in figuur 4.15. Uit het onderzoek bleek dat een ‘fiber cocktail’ van staalvezels en 

PVA(polyvinylalcohol; organische)-vezels de hoogste sterkte aan het materiaal geeft. Daarnaast 

heeft deze mix het voordeel dat het beter verwerkbaar is. [25] 

  
Figuur 4.15 Verschillende vezeltoevoegingen in het beton [25] 

 

Ook zijn er proeven gedaan over de invloed van de vorm van de vezels. Hieruit blijkt dat 

gedraaide of golvende vezels een veel hogere ‘uittrek’ capaciteit hebben dan rechte of 

eindverankerde vezels. Dit is te verklaren doordat een gedraaide of golvende vezel over de hele 

lengte weerstand bied tegen uittrekken terwijl bij een eindverankering dit slechts een klein deel 

voorkomt. 
 

4.4.4 Besparing bij toepassen van staalvezels        

Toepassing van staalvezels in beton reikt verder dan alleen bedrijfsvloeren. Ook voor prefab-
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betonproducten biedt het interessante kansen, zowel in de productie als in nieuwe toepassingen. 

Deze ontwikkeling draagt bij aan de vernieuwing van een traditioneel product. [32] 

 

Tot nog niet eens zo lang gelden bestonden er veel vooroordelen over staalvezelbeton. Het zou 

vooral toepasbaar zijn in betonvloeren. Het oppervlak zou vaak bezaaid zijn met kleine 

roestplekjes. Die vooroordelen zijn deels ongegrond. Zo blijken staalvezels ook in prefab beton 

mogelijkheden te bieden, ook in esthetische toepassingen. Waar zijn de  besparingen bij 

toepassing van staalvezels haalbaar? 

 

Transport 

Toepassing van traditionele wapening vergt veel transport. Zo zal een vrachtwagen geladen met 

gevlochten wapeningsstaal slechts circa 3 ton wapeningsstaal vervoeren. Bij toepassing van 

staalvezels zou diezelfde vrachtwagen waarschijnlijk wel 30 ton staalvezelbeton kunnen vervoeren. 

Behalve kostentechnische en logistieke voordelen, levert dat ook maatschappelijke voordelen op, 

zoals minder files en minder CO2-uitstoot. 

 

Materiaalreductie 

Voor diverse betonproducten kan worden volstaan met een lagere dosering (kg/m3) dan met 

traditioneel gewapende producten. Daarnaast kan door het wegvallen van dekkingseisen slanker 

worden geconstrueerd. Dit betekent bovendien dat bevestigingen en achterliggende constructies 

goedkoper kunnen worden uitgevoerd. 

 
Figuur 4.16 Tunneldelen geprefabriceerd met staalvezelbeton [32] 

 

Administratieve lasten 

Het ontwerpen, bestellen, inplannen en andere logistieke handelingen met een wapeningsnet 

nemen kostbare tijd in beslag. Dit kan sterk worden gereduceerd. Ook kan sneller en eenvoudiger 

worden ingespeeld op gewijzigde wensen van aannemers zoals een snellere levering en aangepaste 

elementenvolgorde. 

 

Het CRC-principe 

In CRC (Compact Reinforced Composite) wordt, in plaats van geen wapening, gekozen voor 

veel wapening (bv 3 lagen Ø10-50 in een plaat van 60 mm dikte). Hierdoor wordt de ductiliteit 

van het materiaal sterk verbeterd en kunnen (equivalente) buigtreksterktes tot 200 N/mm2 en 

meer worden bereikt. Door het grote aanhechtingsoppervlak van de wapening, de grote 
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wapeningshoeveelheid, de zeer goede aanhechtingseigenschappen van de pasta en de grote 

hoeveelheid staalvezels blijft de scheurvorming beperkt tot microscheuren, ook bij hoge 

staalspanningen. [27] 

 

De praktijk 

Bij sommige toepassingen kan de sterkte lager zijn dan 200N/mm2. In die gevallen is niet de 

sterkte maatgevend, maar bijvoorbeeld de dichtheid of de verwerkbaarheid. Bij een lagere vereiste 

sterkte kan worden gekozen voor een lager vezelpercentage of goedkoper toeslagmateriaal. [27] 

- Put- en gootdeksels  

- Voorspanverankeringen  

- Kluizen  

- Beschermconstructies 

- Pompbehuizingen en roerwerken 

- Industrievloeren 

- Buizen en pijpen 

- Voorgespannen liggers 

- Verbinding van prefab elementen 

- Galerijplaten 

- Verkeersviaduct 

- Damwand 

- Sluisdeur 

- Versterken stalen rijdekken  

- Trogbrug voor fietsers 

- Beweegbare bruggen 

- Rijdek voor beweegbare bruggen 

- Masten, torens en brugpijlers 

 

Tenslotte 

Op het gebied van toepassingen van zeer-hogesterktebeton blijkt dat er al veel gebeurt. 

Eenvoudige en kleinschalige toepassingen komen tamelijk veel voor. Voor wat ingewikkelder 

civiele toepassingen zal nog veel studie- en detailleringswerk moeten worden verricht, maar naar 

alle waarschijnlijkheid zullen deze ook doorbreken. Constructies die tot op heden in staal en hout 

worden uitgevoerd kunnen eveneens in ZHSB worden uitgevoerd. De belangrijkste voordelen 

liggen op het gebied van duurzaamheid en montage ten opzichte van de nu gebruikelijke 

oplossingen, zeker wanneer wordt uitgegaan van de kosten gedurende de totale levensduur van de 

constructie. Het gebrek aan voorschriften voor beton sterker dan C105 (maximum van CUR-

aanbeveling 37) is een rem op de ontwikkeling. [30] 
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5 

Eigenschappen vvUHSB 

 

 
5.1 Mechanische eigenschappen   

In de Eurocode (NEN-EN 1992-1-1) is het HogeSterkteBeton (HSB) al opgenomen. Hiervoor zijn dus 

representatieve onderzoeken gedaan naar het gedrag van HSB. Vezelvesterkt UltraHogeSterkteBeton 

(vvUHSB) is een vervolgontwikkeling van HSB en dus zullen de afwijkingen in gedrag nog groter zijn 

dan bij HSB. [33] 

Elk constructiemateriaal dient geclassificeerd te worden, zodat vanuit de gemaakte berekening kan 

worden aangegeven welke type constructiemateriaal toegepast moet worden. Bij het classificeren van 

constructiematerialen wordt onderscheidt gemaakt naar specifieke materiaaleigenschappen.  

 

5.2.1 Druksterkte  

De druksterkte van vvUHSB is > 150 MPa. Door de toevoeging van vezels aan een UHSB matrix 

leidt dit tot minder bros druksterktegedrag, vezels hebben een soortgelijke werking vanuit het 

mechanische oogpunt, als de aggregaten die in gewone beton werken. Een stijging van 5 - 10% van de 

gemiddelde druksterkte voor vezels hoeveelheden tot 4% volume is gevonden in onderzoek. Het niet-

lineaire deel voorafgaand aan de bezwijkbelasting is verlengd als gevolg van de verbeterde spanning 

overbreng mechanisme door de haarscheurtjes. De druksterkte wordt bereikt bij een rek in het bereik 

van 3 ‰. Figuur 5.1 toont het gedrag van vvUHSB onder statische drukbelasting in vergelijking 

met het gedrag van gewone en hoge sterkte beton. [25] 

 

 
Figuur 5.1 Gedrag van vvUHSB in vergelijking met hoge sterkte beton (HSC) en conventioneel beton (C) 
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5.2.2 Treksterkte 

De toevoeging van vezels aan UHSB matrix leidt tot een trek-gedrag dat schematisch kan worden 

weergegeven gepresenteerd als in figuur 5.2. Evenals conventionele wapening worden staalvezels 

actief na het optreden van scheurvorming. Zeer kenmerkend voor vezel versterkt beton is het 

constructief gedrag na het ontstaan van de eerste scheur. De resterende treksterkte na scheuren 

wordt beïnvloed door de treksterkte van de cementmatrix, maar vooral door de hoeveelheid 

staalvezels. Afhankelijk van het volume aan staalvezels en het type belasting zal na scheurvorming 

versteviging (hardening) of week (softening) gedrag  optreden. Hardening-gedrag leidt tot een 

ander σ-ε diagram dan softening-gedrag. Derhalve leidt hardening-gedrag dus tot andere 

constructieve eigenschappen en een andere berekeningswijze dan softening-gedrag. [26] 

 

Spanning-rek relatie vezel versterkt beton 

De spanning-rekrelatie van vezelversterkt beton met hardening-gedrag zie figuur belast op trek 

bestaat uit vier fases: Eerst ontstaat een elastische fase (1) waarna bij het optreden van de eerste 

scheur nog een lichte toename van de spanning plaats vind verhardingsgedrag (2). Na het 

bereiken van de maximale spanning volgt een onstabiele neergaande fase (3) waarna een stabiele 

minder stijl verlopende neergaande fase (4) volgt tot het materiaal bezwijkt. [25] 

- Fase 1: elastische fase. De betonmatrix brengt alle spanningen over. 

- Fase 2: verstevigingsfase. Kleine scheurtjes ontstaan. Vezels worden actief omdat deze 

de kracht overnemen ter plaatsen van de scheurtjes. 

- Fase 3: onstabiele neergaande fase. Een voltooid scheurpatroon wordt bereikt 

waardoor de scheurwijdte toeneemt. 

- Fase 4: Stabiele neergaande fase. Doordat de scheurwijdte te groot wordt gaan vezels 

bezwijken of worden ze uit het beton getrokken waarna het beton uiteindelijk zal 

bezwijken. 

 
Figuur 5.2 (L) Spannings-rek relatie van vezelversterkt beton dat ‘strain-hardening’ vertoont 

  (R) Spannings-rek relatie van vezelversterkt beton dat ‘strain-softening’ vertoont [25] 

 

Beton dat softening-gedrag vertoont (figuur 5.2 rechts) wordt gekenmerkt door het ontbreken 

van de verhardingsfase (fase 2).  

  



HOOFDSTUK 5 

75 
 

Een lineair rekverloop bevordert een stabieler scheurverloop dan het geval is bij zuivere axiale trek 

of trek met een zekere excentriciteit. Na het scheuren zijn er nog ‘bruggen’ aanwezig tussen de 

scheurvlakken waardoor nog kleine trekkrachtjes overgebracht kunnen worden (figuur 5.3).  Om 

deze reden is de buigtrekkracht van beton groter dan de zuivere trekkracht.  

 
Figuur 5.3 (L) Scheurverloop bij belasting op zuivere trek 

  (R) Scheurverloop bij belasting op buiging 

 

5.2.3 Spannings-rek relatie 

In de eurocode [33] is het hogesterktebeton (HSB) al opgenomen. Hiervoor zijn dus 

representatieve onderzoeken gedaan naar het gedrag van HSB. vvUHSB is een vervolg-

ontwikkeling van HSB en dus zullen de afwijkingen in gedrag nog groter zijn dan bij HSB. 

Uit onderzoek blijkt dat het σ-ε-diagram (drukzijde) verandert ten opzichte van het 

conventioneel beton. De grenswaarde van de betonstuik (εc3) neemt iets toe (minder gevoelig 

voor kruip) bij hogere sterkte, maar de grenswaarde van het bezwijkmoment (εcu3) neemt 

duidelijk af. Vrij vertaalt betekend dit dat naarmate de betonsterkte toeneemt het materiaal zich 

brosser gaat gedragen. Bij vvUHSB gaat de lineair elastische vervorming door tot ongeveer 95% 

van het bezwijkmoment. Dit wijst erop dat vvUHSB zonder vezeltoevoeging een enorm bros 

materiaal is. 

 

De invloed van vezels 

Nadat duidelijk is wat er gebeurt als de sterkte van beton toeneemt is onderzocht wat er gebeurt 

als de gangbare wapening vervangen wordt door vezels. De vezels hebben de grootste invloed op 

het scheurpatroon van het beton. In figuur  5.4 is een voorbeeld van het scheurpatroon gegeven 

bij een op buiging belaste balk met en zonder vezelwapening (studie TU Delft, Walraven [30]). 

Hier is duidelijk te zien dat de vezels er voor zorgen dat de microscheuren niet snel uitbreiden 

naar macroscheuren waardoor er meer kleine scheurtjes optreden wat zorgt voor een grotere 

‘scheurverzadiging’ en de balk minder snel bezwijkt. Wat verder opvalt is dat alle drie de 

proefstukken bezwijken op afschuiftrekbreuk. 
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Figuur 5.4 Scheurvorming volgens een studie van de TU Delft, in het proefstuk zijn geen beugels toegepast [30] 

 

Wat doet het hogesterktebeton met het spanningsdiagram 

Als een balk belast wordt treed er een spanning in het materiaal op waarbij boven de neutrale lijn 

een drukzone ontstaat en onder een trekzone. In figuur 5.5 is het spanningsdiagram te zien van 

traditioneel gewapend beton. De drukzone neemt evenveel kracht op als de wapening (Nc = Ns). 

De bovenste helft van de drukzone verkeert in plastische toestand en de onderste helft in 

elastische toestand. 

 

Bij figuur 5.6 is het traditioneel beton vervangen door hogesterktebeton (C90/105). Doordat dit 

beton een grote drukspanning op kan nemen verplaatst de neutrale lijn naar boven. Dit is gunstig 

voor de maximaal opneembare kracht van de balk aangezien de wapening nu verder van de 

neutrale lijn ligt. Om een zelfde belasting op te kunnen nemen als bij a kan de balk dus lager 

worden uitgevoerd. Verder is te zien dat er nog maar 12% van de drukzone in plastische toestand 

verkeert tegen 88% elastisch. Dit is het gevolg van de grotere brosheid van het materiaal. De 

kleine trekspanning die het ongescheurde beton op kan nemen wordt in beide gevallen 

verwaarloosd. 

               
Figuur 5.5 (L) Spanningsdiagram gewapend beton tot C53/65 

Figuur 5.6 (R) Spanningsdiagram gewapend beton tot C90/105 [25] 
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Strain ‘hardening’ of ‘softening’ 

Zoals eerder vermeld is het na-scheurgedrag van vezelversterkt beton sterk afhankelijk van de 

hoeveelheid vezels in de mix en in mindere mate van de betonsterkte. Dit is te verklaren doordat 

na het ontstaan van de eerste scheur de vezels de trekkracht overnemen, en de totale opneembare 

spanning van de vezels in een doorsnede dus groter moet zijn dan de totale opneembare spanning 

van de betonmatrix om ‘hardening’ gedrag te vertonen. Hieronder is een voorbeeld gegeven [25]: 

 

Uit een betonproef met UHSB (zonder vezels) blijkt dat het beton een 

elasticiteitsmodulus heeft van 54 GPa en een karakteristieke treksterkte van 10,6 MPa. 

Aan de mix worden staalvezels toegevoegd met een E-modulus van 210 GPa en een 

vloeigrens van 235 MPa. Bij welk vezelpercentage ‘hardening’ gedrag optreedt is te 

bepalen door: 

Beton: 54 · 103 x 10,6 = 572 · 103  

Staal: 210 · 103 x 235 = 49350 · 103  

 Hardening – softening grens = 
��� · �� 

�

	
��� · �� � 
 = 0,0116   ->   1,16% (vol vezels) 

Dus bij een vezelpercentage van meer dan 1,16% van het totale volume zal er  ‘hardening’ 

gedrag optreden. 

 

Hierbij moet vermeld worden dat dit een theoretische benadering is die niet altijd op gaat. Een 

ander belangrijk punt is namelijk de binding tussen de betonmatrix en de vezels. Bij een lagere 

betonkwaliteit zullen vezels sneller uitgetrokken worden en leveren deze een veel mindere 

bijdragen waardoor alsnog ‘softening’ gedrag optreedt. 

 

5.2.4 Elasticiteitsmodulus 

Hoewel beton niet wordt beschouwd als een perfect lineair elastisch materiaal, is Hooke’s wet van 

elasticiteit wel van toepassing op constructief beton met het bereik van de rek die vaak gebruikt 

wordt in ontwerp berekeningen. De elasticiteitsmodulus is een van de belangrijkste mechanische 

eigenschappen van beton. De elasticiteitmodules wordt gedefinieerd als de verhouding van de 

stress met overeenkomstige rek voor trek-of drukspanningen onder de proportionele grens van 

een materiaal. [31] 
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Figuur 5.9 Werkelijk verloop van de spannings-rek diagram bij verschillende soorte sterkteklase beton [31] 

Het is een belangrijke factor die van invloed de constructieve uitvoering van gewapend beton en 

is vooral belangrijk als een ontwerp parameter in het voorspellen van de vervorming. De 

elasticiteitsmodulus van beton wordt in sterke mate beheerst door de eigenschappen van het 

grove toeslagmateriaal. Het vergroten van de omvang van het toeslagmateriaal of het gebruik van 

stijvere toeslagmateriaal met een hogere modules van elasticiteit verhoogt de elasticiteitsmodules 

van het beton. [31] 

 

Conventioneel beton heeft een E-modulus van circa 30.000 N/mm2 voor een C20/25. De E-

modulus van zeer hoge sterkte beton is rond de 52000 N/mm2, zie figuur 5.9. Deze stijging is te 

wijten aan het feit dat UHSB een groter gebied tussen de aggregaten en de verharde cement pasta 

heeft. Daarom zal de nadruk op het betonmengsels kleiner worden en wordt de rek kleiner. De 

E-modulus geeft informatie over de elastische lineaire druk en treksterkte gedrag. 

 

Post-peak gedrag is kenmerkend voor hogere betonsterkteklassen en wil zeggen dat de rek nog 

iets toeneemt bij een sterke teruggang van de opneembare drukspanning. Dit typische gedrag 

treedt op vanaf C55. Naarmate de betonsterkteklasse hoger wordt neemt de grenswaarde bij 

betonstuik af. Vanaf C80/95 blijft de grenswaarde bij betonstuik gelijk, namelijk 2,6‰. Vanwege 

de geringe verschillen tussen de experimenteel gevonden warden en de waarden conform NEN-

EN 1992, zijn de waarden voor εc3 en εcu3 overeenkomstig NEN-EN 1992-1-1 aangehouden. 

 
Figuur 5.10 Geschematiseerd spannings-rek diagram van vvUHSB [31] 
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De verschillende trajecten zijn te beschrijven in het spannings-rek diagram van vvUHSB fig 5.10: 

1. Elastische fase van de drukzone. 

2. Plastische traject: De betonmatrix begint te bezwijken. 

De vezels houden de matrix samen totdat de uiterste rek wordt bereikt. 

3. Elastische fase van de treksterkte, die hetzelfde helling heeft als traject 1. 

De kleine vezels verhogen de treksterkte in verhouding tot conventioneel beton. 

4. Versteviginsgedrag, ofwel strain-hardening. De betonmatrix faalt, de micro scheuren 

ontwikkelen zich tot macro scheuren. De lange vezels worden geactiveerd. 

5. De vervorming neemt toe, de grote vezels beginnen te falen en de scheuren groter 

worden. Dit is het softening gedrag. 

6. In dit traject zijn alle vezels bezweken. 

 

5.2.5 Schuifspanningen 

In iedere belaste horizontale constructie zullen inwendige schuifspanningen optreden. De 

scheuren die ontstaan door schuifspanningen zijn bijna altijd diagonaal in plaats van verticaal 

(denk aan pons patroon). Deze afschuifscheuren bevinden zich meestal onder een hoek van 45 

graden. Bij verdere belasting treedt een rotatie van de drukdiagonalen op en vormen er nieuwe 

scheuren onder een kleinere hoek. Uit onderzoek blijkt dat dit principe niet verandert bij 

vvUHSB. 

 

Bij conventioneel beton zijn de toeslagstoffen (kiezels, zand) sterker dan cementlijm waardoor de 

scheur om de toeslagstoffen heen ontstaat. Bij UHSB is dit net andersom, door de toegenomen 

sterkte van de cementlijm gaat de scheur door de toeslagstoffen heen. Dit principe is weergegeven 

in figuur 5.11. 

 
Figuur 5.11 Scheurpatroon bij conventioneel beton, UHSB en vvUHSB [31] 

 

Het gevolg hiervan is dat de scheuroppervlaktes in UHSB minder grof zijn dan bij conventioneel 

beton. De scheurtjes die ontstaan kunnen over het algemeen nog aardig wat spanningen 

opnemen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de opneembare spanningen bij USHB na het 

scheuren relatief gezien 50 tot 75% lager zijn, als resultaat van deze gladdere scheuroppervlaktes. 

Echter, door de toevoeging van vezels neemt de opneembare schuifspanning van vvUHSB weer 

extra toe. Dit komt omdat na het scheuren van het beton de vezels de schuifspanningen voor een 

groot gedeelte over nemen, zie figuur 5.11.  
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5.2.6 Kruip 

Onder kruip wordt verstaan: de met de tijd toenemende vormverandering (verkorting) in het 

beton bij gelijkblijvende belastingen. Wanneer er op een betonnen element een belasting wordt 

gezet treedt er een op het tijdstip t=0 een vormverandering op ten gevolge van deze belasting. 

Naarmate de tijd vordert levert ook de kruip een vormverandering op bij gelijkblijvende belasting.  

Wanneer de belasting wordt weggenomen of verminderd vervormt het beton deels weer terug ten 

gevolge van de belasting. Dit heeft nagenoeg enkel te maken met een elastische terugvering. Het 

ontlasten geeft ook enige mate van kruip, deze is altijd kleiner dan de kruip bij een grotere 

belasting. Het beton zal niet geheel in zijn oude toestand terugverkeren waardoor er een blijvende 

vervorming aanwezig is, zie figuur 5.12. [26] 

 
Figuur 5.12 Schematische voorstelling van kruip in beton [26] 

 

De grootte van de kruip wordt beïnvloed door een aantal factoren: [25] 

- Betonkwaliteit; de mate van vervorming is afhankelijk van de sterkte van het mengsel. 

Des te sterker een mengsel zal zijn des te minder vervorming er zal optreden. In een 

betonmengsel is het type cement van belang en de water/cementratio. Wanneer 

minder water in het mengsel zit blijkt er minder vervorming op te treden doordat 

minder vochtmigratie mogelijk is. 

 

- De relatieve vochtigheid van de omgeving rondom de constructie; in de 

betontechnologie wordt een onderscheidt gemaakt tussen een binnenmilieu en een 

buitenmilieu. Een binnenmilieu word gekenmerkt door een RV van 0-60% en een 

buitenmilieu 60-85%. Hoe vochtiger de omgeving des te minder kruip optreedt. 

 

- Tijdstip van belasten; kruip is een tijdsgebonden proces welke afneemt naarmate de 

constructie langer belast wordt. 

 

- Afmetingen van de constructie; de doorsnede van de constructie en de blootstelling 

aan respectievelijk binnen- of buitenlucht zijn van belang. 

Kruip is een verschijnsel wat door vele factoren beïnvloed kan worden en dus onderling moeilijk 
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te vergelijken is. In de betontechnologie is het gebruikelijk de invloed van kruip te definiëren in 

de vorm van een kruipcoëfficiënt die bepaald wordt aan de hand van een theoretische kruipfactor 

en een belasting gedurende een bepaalde tijd. De kruipcoëfficiënt in combinatie met de 

elasticiteit en een bepaalde spanning levert een vervorming van het materiaal op. In de eurocode 2 

(NEN-EN 1992-1-1) is deze rekenmethode uitgebreid beschreven. [33] 

 

Om de kruipcoëfficiënt van UHSB te voorspellen is de kruipcoëfficiënt van lagere betonklassen 

uitgezet tegen de druksterkte. 

 
Figuur 5.13     Kruip coefficient in verhouding met de betonsterkteklasse onder verschillende vochtklasse en dagen [25] 

 

Aan de hand van het verloop van de grafiek uit figuur 5.13 is een voorspelling te doen over de 

ontwikkeling van de kruipcoëfficiënt van UHSB. UHSB zal weer een lagere kruipcoëfficiënt 

hebben dan HSB. Echter de daling van de kruipcoëfficiënt zal aanzienlijk minder zijn t.o.v. HSB 

en regulier beton. De hoogste kwaliteit HSB geregistreerd in de NEN-EN [33] kent een factor 

0,85 à 1. De polygoon toont het verloop van de grafiek na het doorzetten van de NEN-EN [33] 

waarden. De kruipfactor zal nog enigszins afnemen, maar de daling heeft naar het lijkt zijn 

hoogtepunt bereikt.  

 

Er zijn eerder onderzoeken verricht op het gedrag van kruip in betonconstructies. Bij reguliere 

betonklassen rolt vaak een 28-daagse kruipcoëfficiënt rond 2,0 uit de bus. Hogere sterkteklassen 

hebben een lagere kruipcoëfficiënt die richting de 1,0 gaat. De kruipcoëfficiënt van UHSB zal 

rond de 0,8 liggen. Bij het bepalen van een bekisting is het belangrijk om in te gaten te houden 

hoeveel krimpvervorming optreed. 

 

5.2.7 Krimp 

Krimp is een proces dat met name veroorzaakt wordt door de zelf-verdroging. Vanwege de lage 

water-cement verhouding in UHSB treedt het grootste gedeelte van de krimp onmiddellijk na 
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verharding op, terwijl vrijwel geen krimp optreedt na vroege leeftijd. Een verschil in gedrag is 

gevonden tussen thermisch behandelde en niet-behandelde UHSB. Volgens de Franse 

aanbevelingen is optredende krimp gedefinieerd als een functie van de water-cementfactor en 

voor het thermisch niet-behandelde materiaal met een water-cementfactor van 0,17 - 0,20 (voor 

de tijd t = ∞), de krimp waarde is 550 µm/m. [26] Voor het thermisch behandelde materiaal is 

geen krimp gevonden op basis van deze aanbevelingen. Bepaalde fabrikanten van vvUHSB geven 

gelijkaardige waarden: nul tot 10 micrometer/m uiteindelijke krimp en 550 micrometer/m voor 

thermisch niet-behandeld materiaal.  

 

5.2.8 Vermoeiing 

Een groot voordeel van UHSB is dat hiermee zeer licht kan worden geconstrueerd. Het gevolg 

hiervan is echter wel dat hierdoor een ontwerpcriterium, dat in het verleden bij het ontwerpen 

van conventionele betonconstructies nauwelijks een rol speelde, nu maatgevend kan worden: het 

gaat hierbij om de vermoeiingsweerstand van de constructie, indien deze wordt onderworpen aan 

een wisselende belasting (verkeer, wind).  

 

In het Stevinlaboratorium van de TU Delft is een STWonderzoek uitgevoerd naar de 

vermoeiingsweerstand van diverse soorten UHSB [30]. Hierbij werden ultra-hogesterktebeton en 

zeer-hogesterktebeton, gemaakt volgens verschillende mengselsamenstellingen, onderzocht, zie 

figuur 5.14. 

- BSI/CERACEM is een relatief grofkorrelig beton met een maximum toeslagkorrel 

van 7 mm, waaraan 2,5 vol.% (200 kg/m3) vezels waren toegevoegd met een lengte van 

20 mm en een dikte van 0,3 mm.  

- Een van de andere mengsels (HSFRC) had een maximum korrel van 2 mm. Het 

mengsel bevatte 1,6 vol.% vezels met een lengte van 13 mm en een diameter van 0,16 

mm.  

- Het derde mengsel was een hybride mengsel, met 0,5 vol.% korte vezels (l = 13 mm, d 

= 0,2 mm) en 1 vol.% lange vezels met gehoekte einden (l = 60 mm, d = 0,75 mm).  

Van alle mengsels werden balkjes gemaakt (125 x 125 x 1000 mm) die aan een vierpuntsbuigproef 

werden onderworpen. Zowel statische als dynamische proeven werden uitgevoerd.  

 

Figuur 5.14 Resultaten van vermoeiingsproeven [30] 
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De resultaten van de vermoeiingstest zijn in figuur 5.14 weergegeven. Van de drie mengsels had 

de HSFRC het beste vermoeiingsgedrag: bij een bovenbelasting van 70% van de gemiddelde 

statische bezwijklast bezweek slechts een van de zeven geteste balkjes binnen de tien miljoen 

lastwisselingen. Voor de mengsels BSI/CERACEM en het hybride mengsel werd een 

gelijkwaardig gedrag gevonden bij een lagere bovenbelasting, van 60-65% van de statische 

topwaarde. Verder had BSI/ CERACEM een hogere spreiding. Uit het onderzoek bleek dat een 

betere verwerkbaarheid leidt tot een lagere spreiding in de vermoeiingsresultaten. 

 

5.2.9 Vergelijking soorten beton 

In de volgende tabel zijn de mechanische en andere materiaal eigenschappen weergegeven van 

conventioneel beton, hoge sterkte beton en vezelversterkt ultra-hogesterktebeton. Hoe hogere 

sterkteklasse van het beton, hoe hoger der druksterkte, treksterkte en de elasticiteitsmodulus. 

Echter is te zien dat de rek voor de grenswaarde van de betonstuik afneemt. Dit wil dus zeggen 

dat het materiaal brosser wordt naarmate de druksterkte toeneemt. Door de toename van de 

dichtheid en de vezels neemt ook het gewicht van vvUHSB toe. 

 

Tabel 5.1 Overzicht materiaaleigenschappen [33] [31] 

  C50/60 C90/105 C170/200* (vvUHSB) 

Rekenwaarde druksterkte (N/mm2) 33 60 113 

Rekenwaarde treksterkte (N/mm2) 1,9 2,3 5,3 (1e scheur) 

bij w = 0,30mm    6,4 

Elasticiteitsmodulus (MPa) 37.000 44.000 50.000 

Rek bij plastische vervorming (‰) 2,45 2,8 2,3 

Rek bij grenswaarde betonstuik (‰) 3,5 2,8 2,6 

Gewicht (kg/m3) 2410 2420 2810 

*  C170/200 volgens leverancier Lafarge, Ductal. vvUHSB is voorzien van staalvezels 

 

5.2 Voorbeeldprojecten vv Z/UHSB       

Hieronder volgen enkele voorbeeldprojecten in (zeer/ultra) hoge sterkte beton. Deze projecten 

worden verder niet uitgebreid behandeld. [25] 

  
Figuur 5.15 (L) Gooisebrugin Vleuten-de Meern uitgevoerd in vvZHSB en voorgespannen 

Figuur 5.16 (R) WILD-brücke in  Graz (Oostenrijk) uitgevoerd in holle kokers van vvUHSB met VZA 
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Figuur 5.17 (L) Seony Footbridge in Seoul (Korea) uitgevoerd in Ductal vvUHSB, dek 3cm dik 

Figuur 5.18 (R) Gärtnerplatz bridge in Kassel (Duitsland) uitgevoerd in staal en vvUHSB, dek 8cm 

 

 

 
Figuur 5.19 (L) Gekromd dak in de Shaugnessy Lightrail  (Canada) uitgevoerd in vvUHSB, 20mm dik 

Figuur 5.20 (R) Sluisdeur in IJburg uitgevoerd in vvHSB, wand is 10cm dik 

 

 

  

Figuur 5.21 (L) Folly Zonnestraal te Hilversum uitgevoerd in vvUHSB 

Figuur 5.22 (R) Uitkijktoren in omgeving Groningen voorlopig ontwerp in UHSB 
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5.3 Duurzaamheid beton 

Eind jaren tachtig gaf het toenmalige kabinet de eerste aanzet voor invoering in de bouw van het 

begrip duurzaamheid in een nieuwe betekenis. Bouwen moest voortaan zodanig gebeuren dat er 

geen onomkeerbare of onaanvaardbare schade aan het milieu werd aangericht. Duurzaamheid is 

een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen 

 

5.3.1 Duurzaamheid algemeen      

De meeste omschrijvingen van het begrip duurzaam zijn te beperkt. Het is onjuist te denken dat 

bij duurzaam de aandacht alleen naar het milieu uit kan gaan. Het begrip duurzaam heeft in 

relatie tot bouwen twee betekenissen. In het Engels worden die aangeduid met de woorden 

‘durable’ en ‘sustainable’. [34] 

- Durable:  

Duurzaam in de zin van durable betekent: de eigenschap van een materiaal of constructie 

om chemische, fysische en mechanische belasting zodanig te weerstaan dat geen 

ontoelaatbare achteruitgang optreedt in functionele eigenschappen. 

 

- Sustainable: 

Bij ‘sustainable’ betekent duurzaam: in hoeverre voldoet een materiaal of constructie aan 

eisen voor de belasting van lucht, water, bodem, voor invloeden op welzijn en gezondheid 

van levende organismen, voor het gebruik van grondstoffen en energie en landschappelijke 

of ruimtelijke aspecten, voor het ontstaan van afval en voor het optreden van hinder.  

   
Figuur 5.23 (L) Schematisch model van het effect van durable 

Figuur 5.24 (R) Schematische weergave van sustaineble design 

 

Vaak wordt slechts een van beide betekenissen meegenomen bij beslissingen over duurzaam 

bouwen of krijgt de ene betekenis prioriteit boven de andere. Dat kan voorkomen worden door 

bij het ontwikkelen en overdragen van kennis op duurzaamheidgebied steeds beide aspecten te 

integreren. Daarvoor is inmiddels een instrument ter beschikking, namelijk de 

levenscyclusanalyse (LCA). 
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De levenscyclusanalyse (LCA). In de loop van de jaren zijn veel pogingen ondernomen om een 

inschatting te geven van milieueffecten van een product of constructie. Het gaat om de LCA, 

waar in verschillende stappen (vaststellen functionele eenheid, inventarisatie, classificatie, 

normalisatie, weging en evaluatie) 14 milieueffecten worden berekend. In de bouwsector is het 

gebruikelijk deze terug te brengen tot vijf milieumaten (grondstoffen, energie, afval, emissie en 

hinder) of zelfs via een iets afwijkende methoden tot één getal (eco-indicator). Inmiddels is de 

LCA gebruikt voor de opzet van LCC (Life Cycle Costing) en LCM (Life Cycle Management). 

In eerste instantie werd de LCA vooral gebruikt voor het vergelijken van varianten op 

materiaalniveau.  

 

5.3.2 Duurzaamheid van bouwen met beton    

Levensduur 

Beton is per definitie duurzaam. Dat is iets wat de betonliefhebbers het liefste willen horen. Het 

ligt iets genuanceerder. Beton is over het algemeen duurzaam in de zin dat het heel lang kan 

meegaan. Er zijn prachtige voorbeelden van. Het Pantheon in Rome werd in 27 v. Chr. voltooid, 

helaas door brand verwoest, maar in 125 weer volledig herbouwd (figuur 5.25). Vermoedelijk één 

van de oudste bewaard gebleven betonnen gebouwen. Het bindmiddel was echter geen 

portlandcement, maar tras en kalk. Daarna is de betontechniek een lange tijd in onbruik geraakt 

en werd deze pas omstreeks 1824 met de uitvinding van het portlandcement weer opnieuw 

ontdekt. Daarna duurde het nog enige tijd voor er op grote schaal betonnen gebouwen 

verschenen. Eén van deze vroege betonnen gebouwen is het Goetheanum te Dornach (CH), dat 

in 1928 in zijn huidige vorm gereed kwam (figuur 5.26). De lange levensduur van deze gebouwen 

valt niet te ontkennen. Als er geen bouwfouten worden gemaakt en het beton niet aan agressieve 

milieus wordt blootgesteld, is het materiaal zonder meer op het gebied van de levensduur 

(durable) als duurzaam te beschouwen. [35]  [36] 
 

 
Figuur 5.25 (L) Pantheon in Rome, een van de oudste bewaard gebleven betonnen gebouwen ter wereld uit 128 

Figuur 5.26 (R) Goetheanum te Dornach (Zwitserland), een van de eerste moderne betongebouwen uit 1928 
 

Beton is een materiaal dat door variatie in de samenstelling net zo duurzaam (durable) gemaakt 

kan worden als de toepassing vereist. Tijdens de beoogde technische levensduur is in principe 

geen onderhoud meer nodig. In een milieukundige levenscyclusanalyse (LCA) is deze 

onderhoudsvrije levensduur dominant voor de uitkomst. 
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Grondstoffen voor beton  

Een m3
 beton bestaat uit ongeveer 1850 kg toeslagmateriaal, ongeveer 330 kg bindmiddel (lees: 

cement) en ongeveer 160 liter water. In de Nederlandse bodem komt voldoende zand en grind 

voor dat geschikt is als toeslagmateriaal voor beton. Verder zijn toeslagmaterialen direct over de 

grens ruimschoots beschikbaar en zijn in de Noordzee en elders in Europa nog onuitputtelijke 

voorraden aanwezig. Toeslagmaterialen voor beton zijn dus niet schaars, maar: hoe verder weg, 

hoe duurder en ook hoe groter de milieubelasting door transport. [36] 

 

In Nederland mag zand en grind alléén worden gewonnen als dat na herinrichting van het 

winningsgebied leidt tot maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld door rivierverruiming, 

natuurontwikkeling, waterberging, recreatie of wonen aan het water. Zand- en grindwinning 

dragen bij aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende gebied, met 

inbegrip van de veiligheid door rivierverruiming.  

De basisgrondstof voor de productie van cement is portlandklinker. Deze portlandklinker wordt 

gemaakt uit zachte kalksteen, ook wel mergel genoemd. De winbare voorraden van mergel in 

Nederland zijn groot, maar liggen in waardevol natuur- en cultuurlandschap. Daarom is de 

maatschappelijke acceptatie van mergelwinning voor cement in Nederland klein. Uiterlijk 2018 

zal de mergelwinning voor de Nederlandse cementindustrie zijn beëindigd. Daarna is Nederland 

afhankelijk van de import van portlandklinker en cement. De winbare mergelvoorraden in het 

buitenland zijn evenwel zeer groot. 

 

Productieproces 

Door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, onder invloed van strenge regelgeving en 

economische optimalisatie, is de productie van alle grondstoffen voor beton efficiënt, 

energiezuinig en, met uitzondering van de productie van klinker, slechts weinig milieubelastend. 

Voor de productie van klinker, de belangrijkste grondstof voor cement, is veel energie nodig en 

bij dit productieproces komt veel CO2 vrij (circa 750 kg CO2–uitstoot per 1000 kg klinker), zie 

figuur 5.27. Meer dan de helft van deze uitstoot hangt onvermijdelijk samen met de omvorming 

van kalksteen tot portlandklinker. De rest wordt veroorzaakt door de brandstoffen in de 

klinkeroven en andere zaken.  [36] 

   

Figuur 5.27 (L) De oorzaak van de CO2
  uitstoot in percentage van het totaal van een ton cement 

Figuur 5.28 (R) Steenbreker [36] 
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Hergebruik 

Beton en ander bouw- en sloopafval (BSA) zijn volledig herbruikbaar. In Nederland wordt alles 

nuttig hergebruikt. De samenstelling van steenachtig BSA wordt hoofdzakelijk bepaald door het 

materiaalgebruik in het verleden en de wijze van slopen. [36] 

 

Als gevolg van een sterke toename in het gebruik van beton vanaf 1960, de opkomst van selectief 

slopen en verbeterde scheidingstechnieken bij de brekerbedrijven zal in de komende jaren de 

hoeveelheid schoon betonpuin sterk toenemen. De betonindustrie is in staat om het aanbod van 

dit betonpuin op verantwoorde wijze als grindvervanging te benutten. Het merendeel van het 

betongranulaat, veelal in combinatie met metselwerkgranulaat, wordt nog als funderingsmateriaal 

in wegen en als ophoogmateriaal toegepast. Gewoonte, kostenoverwegingen en milieurendement 

spelen hierbij een rol. 

 

Beton is niet per definitie milieubewust 

Anders ligt het met de duurzaamheid op het gebied van milieubewust. Daar heeft beton zo zijn 

beperkingen. Stel dat men een duurzame, milieuvriendelijke gevel wil ontwerpen, dan zou je dat 

aan de hand van een LCA kunnen kijken naar de verschillende mogelijkheden. Bij een 

vergelijking met een gevel van staal, aluminium, hout en beton zal men zien dat de betonnen 

gevel de minst milieubewuste variant is.  

Om een betonnen gevel te maken heb je veel meer massa nodig dan bij de andere alternatieven. Is 

een betonnen gevel dan bij voorbaat een verkeerde keuze? Dat hoeft niet. De oplossing om toch 

voor de betonnen gevel als beste te laten presteren is de betonnen gevel veel meer functies te 

geven. Dat kan goed en daarmee kun je veel bereiken. Beton kan niet alleen als scheiding worden 

ingezet, maar ook constructief en dragend. En beton kan ook in het klimaatsysteem worden 

ingezet, nu niet als betonkernactivering in een vloer, maar in een gevel. Ten slotte kun je beton 

een stuk minder milieubelastend maken als je aan de samenstelling gaat veranderen, met name bij 

de bindmiddelen. Daarmee hebben we aangetoond dat beton onder de nodige voorwaarden en 

met aanpassingen best als een milieuvriendelijk product zou kunnen doorgaan.  

 

Maar wat moet er gebeuren om beton in milieukundige termen te verduurzamen? Er is een aantal 

gebieden waarop werk kan en moet worden verzet: 

- Samenstelling beton, met name de milieubelastende bindmiddelen 

- Ontwerp/toepassingsgebieden 

- Sluiten van de kringlopen 

 

5.3.3 Duurzamer bouwen met beton      

Duurzamer bouwen met beton, kan dat? Jazeker, dat kan. Je kunt duurzamer produceren, 

zuiniger omgaan met grondstoffen, een milieuvriendelijker mengselontwerp maken, een langere 

levensduur nastreven, beton hergebruiken en nog veel meer. Met meer cement als dat nodig is en 

met minder als het kan. Omdat ‘durability’ en ‘sustainability’ nauw samenhangen, is het van 

belang een betonmengsel en –constructie te ontwerpen die lang mee gaat, maar ook weer niet 
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veel duurzamer is dan wordt gevraagd. Overdimensionering kost geld en milieugebruiksruimte. 

Onder-dimensionering leidt tot voortijdig onderhoud en falen. Beton heeft een lange levensduur. 

Gebruik beton dus daar waar die onderhoudsvrije levensduur goed tot zijn recht komt. 

Ontwerpen op levensduur is niet alleen economisch, maar zeker ook ecologisch. Durability en 

sustainabilty gaan hand in hand. [34] 

 

Men kan de stelling poneren dat beton bestaat uit een optimale mix van grondstoffen. Wat wordt 

hiermee bedoeld en waarom zou het anders zijn? Optimaal houdt in dat de keuze van de soort en 

de onderlinge verhoudingen van de grondstoffen zo worden gekozen dat de opgegeven 

specificaties van het eindproduct (precies) worden vervuld. Van oudsher bestaan de specificaties 

uit een aantal technische randvoorwaarden en toegestane kosten. In toenemende mate komt de 

factor ‘milieu’ daarbij. Aan de technische randvoorwaarden valt niet werkelijk te tornen: een 

betonconstructie die niet sterk, stijf en tegelijk duurzaam is, is op den duur niet veilig en niet 

economisch. Daarnaast stellen de verwerkers van de grondstoffen voor beton, eisen aan de mix. 

Ook aan die eisen moet worden voldaan en dat kan betekenen dat het eindproduct beter presteert 

dan de klant vraagt. Minder mag niet. Het is dus voortdurend balanceren tussen de kwaliteiten 

van het halffabricaat en van het eindproduct; tussen techniek, economie en milieu. Dit balanceren 

leidt per definitie tot een optimum. 

 

Samenstelling bindmiddelen 

Het is bekend dat de portlandcementklinker een erg grote CO2-footprint heeft. De 

cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor circa 5-6% van de gehele CO2-uitstoot op 

aarde, zie figuur 5.29. Daarmee is de cementindustrie, na de productie van elektriciteit, de meest 

CO2-emitterende industrie. [35] 

 
Figuur 5.29 Het mondiale aandeel van de cementindustrie bij de CO2-uitstoot  [35] 

 

Om beton milieuvriendelijker te maken is er bij de samenstelling van de bindmiddelen een aantal 

mogelijkheden. Ten eerste kan het portlandcementgehalte aanzienlijk worden verlaagd en 

kunnen andere bindmiddelen worden gebruikt. Volgens de NEN-EN 206-1 moet het minimale 

cementgehalte in een m3  beton 260 kg zijn. Veelal wordt zelfs nog uitgegaan van 350 kg/m3. Er 

worden momenteel experimenten gedaan met slechts 80-85 kg portlandcement/m3 beton. Die 

zien er veelbelovend uit. Naast portlandcement worden ook hoogovenslakken en kalksteenmeel 

toegepast. Een andere mogelijkheid is om andere cementsoorten toe te passen. Alkaligeactiveerde 
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cementsoorten zijn in ontwikkeling. Holcim heeft een cementsoort met een aanzienlijk geringere 

CO2-footprint ontwikkeld. Vanwege de regelgeving mag dit in Nederland nog niet worden 

toegepast. Novacem heeft een procedé ontwikkeld op basis van magnesiumoxide, waarbij wordt 

geclaimd dat dit cement zelfs CO2 opneemt. Zo zijn er op dit punt ook vele ontwikkelingen die 

een positieve milieubalans mogelijk maken. Het toepassen van portlandcement als vulstof, wat 

met de CEM I 32,5 dikwijls nog het geval is en dat maar gedeeltelijk gehydrateerd is, is onnodige 

CO2-uitstoot. 

 

Sluiten van kringlopen 

Beton is een materiaal dat lang meegaat en bij de einde-levensduurscenario’s voor een groot deel 

weer gerecycled wordt. Maar het recyclingproces is van een soort dat we tegenwoordig 

downcycling noemen. Dat betekent dat de delen die worden hergebruikt niet op hetzelfde niveau 

worden hergebruikt. Beton wordt gebroken en staal en puin worden gescheiden. Het staal wordt 

weer omgesmolten en kan daarna opnieuw worden gebruikt als betonstaal. Het puin wordt veelal 

in wegconstructies gebruikt, hoewel ook een deel als grindvervanger in het beton opnieuw wordt 

gebruikt. Toch is hier veel meer mogelijk. Naast het hergebruiken van staal, kan ook het puin 

zodanig worden hergebruikt dat het volledig in het nieuwe beton kan worden toegepast, zie 

figuur 5.30. Tot slot is het mogelijk om nietgehydrateerd cement uit het beton weer te 

hergebruiken. Op deze wijze kunnen we de kringlopen weer sluiten en dat is milieutechnisch een 

vereiste voor een toekomst waarin we schaarste zullen krijgen aan grondstoffen. [35] 

 
Figuur 5.30 Beton met betongranulaat 

 

Ontwerp / toepassingsgebieden 

Zoals we al uit het voorbeeld van de betonnen gevel zagen, is beton niet geschikt voor elke 

toepassing. Beton is een bijzonder materiaal, maar gebruik het waarvoor het heel geschikt is en er 

zijn heel wat mogelijkheden voor. Als scheidingswand zou kan beton (nu nog) niet willen 

aanbevelen, maar als het iets moet dragen is het weer wel geschikt. Kernactivering voor warmte-

uitwisseling met het gebruik van special duurzaam samengestelde betonmengsels is verder te 

ontwikkelen, ook indien brandwerendheid ter sprake komt. Daarnaast liggen er hele nieuwe 

toepassingsgebieden open bij het toepassen van ultra-hogesterktebeton. Maar steeds zal de 

afweging moeten worden gemaakt of het een passende toepassing is. Om ook grondstofefficiënt 

te zijn moet de juiste servicesterkte en niet de 28-daagse sterkte maatgevend zijn en moet de 

technische duurzaamheid (durability) op het ontwerp zijn afgestemd. [35]   
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5.3.4 Duurzamerheid vvUHSB in vergelijking met conventioneel beton     

Duurzaamheid is een lastig begrip waar een hoop onderwerpen onder vallen. Als er een 

vergelijking gemaakt dient te worden tussen vezel versterkt ultra-hogesterktebeton en 

conventioneel beton zal er vooral gekeken worden naar de levensduur, het onderhoud en de 

benodigde energie om een element uit het materiaal te vervaardigen. Maar is vvUHSB 

duurzamer ten opzichte van conventioneel beton? [25] 

 

Chemische invloeden 

De duurzaamheid door chemische invloeden van vvUHSB is enorm verbeterd ten opzichte van 

conventioneel beton. De verhoogde weerstand tegen allerlei schadelijke gassen, vloeistoffen, 

chloride-ionen, en vorst-dooi-zout invloeden, is vooral te danken aan de grotere dichtheid van 

het beton. 

 

Figuur 5.31 Porien in verschillende betonklasse [28] 

 

De porositeit van beton wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van capillaire poriën, zie figuur 

5.31. Poriën groter dan 0,01 µm worden tot de capillaire poriën gerekend. Sommige 

onderzoekers leggen de grens soms bij 0,03 of zelfs 0,1 µm. Een scherp onderscheid is overigens 

niet mogelijk, vooral omdat porieafmetingen moeilijk (betrouwbaar) te meten zijn. 

Aanmaakwater dat nog niet bij de hydratatie is verbruikt, bevindt zich in de capillaire poriën. 

Aanvankelijk vormen deze poriën een min of meer doorlopend kanalenstelsel in de cementsteen. 

Aantal en afmetingen van deze poriën zijn sterk afhankelijk van de water/cementfactor en de 

hydratatie graad (verhouding van de hoeveelheid cement die met het water heeft gereageerd en de 

totale cement in de matrix). 

 

Met een gemiddelde afmeting van deze poriën, variërend van circa 0,01 tot 0,1 µm, zijn ze meer 

dan honderdmaal zo groot als die van de fijnste gel poriën tussen de cement hydratatie 

producten. 

 

Door contact met de buitenlucht kan het water uit de poriën verdampen. Het gemakkelijkst uit 

de wijdste poriën. Door de lage water/cementratio bevat vvUHSB weinig en relatief kleine 

capillaire poriën. 

Om een beeld te schetsen over de reactie van vvUHSB op chemische invloeden is gebruik 
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gemaakt van de richtlijn SETRA-AFGC(2002). De AFGC (normalisatie instituut Frankrijk) 

heeft een richtlijn opgesteld over de duurzaamheid van een bouwwerk (groupe AFGC indicateurs 

de durabilité). De richtlijn is gebaseerd op enkele duurzaamheidsindicatoren.  In tabel 5.2 zijn 

enkele van deze belangrijkste indicatoren vermeld met daarbij de waarden voor conventioneel 

beton, HSB en vvUHSB. [25] 

 

Tabel 5.2 Duurzaamheidsindicatoren met waarden volgens AFGC, bij een hydratatiegraad van 1 [25] 

indicator  Normaal beton 

C40/50 

Hoge sterkte beton 

C90/105 

vvUHSB 

C170/200 

Totale porositeit (%) + 15 + 8 4 - 6 

Capilaire porositeit (%) + 8 + 5 1,5 – 2,0 

Stikstof permeabiliteit (m2) 10-16 10-17 < 10-18 

Chloride-ion diffusie,   

  diepte van indringing 

(mm) 23 8 1 

Carbonatie diepte (mm) 7 4 1,5 

Vries/dooi en zout  

  weerstand 

(g/m2) < 1500 150 20 - 50  

 

Water absorptie factor  60 11 1 

 

Onderhoud 

Naast dat het materiaal dus beter bestand is tegen chemische invloeden vergt een constructie 

vervaardigd uit vvUHSB ook minder onderhoud. In figuur 5.32 zijn de voordelen ten aanzien van 

het onderhoud van vvUHSB schematisch weergegeven. 

  

Figuur 5.32 De voordelen van vvUHSB bij onderhoud [25] 
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Milieubelasting 

Het belangrijkste onderdeel van duurzaamheid is toch wel de milieubelasting. vvUHSB kent een 

paar grote voordelen maar ook een nadeel als het gaat om milieubelasting. [25] 

Positieve aspecten 

- Door lichtere constructie ook een veel lichtere fundering 

- Door verbeterde duurzaamheideigenschappen (chemische invloeden) is een langere 

gebouw levensduur te bereiken. 

- Door minder materiaalgebruik minder grondstoffen benodigd 

- Door minder materiaalgebruik minder transport benodigd 

- Door minder materiaalgebruik minder energie nodig bij produceren en monteren 

 

Het merk Ductal® van Lafarge heeft een onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot bij het 

produceren van een bouwwerk in vvUHSB, dat te zien is in tabel 5.3. Als casus hiervoor is 

genomen; een snelwegbrug uitgevoerd in twee verschillende materialen: [25] 

- Mix (stalen liggers met betonnen dek) 

- Ductal® 

 

Tabel 5.3  Benodigde energie en grondstoffen bij de productie van een snelwegbrug

 
 

Negatieve aspecten  [25] 

- Moeilijk te hergebruiken door de toevoeging van vezels die bijna niet uit het materiaal te 

halen zijn. Als het als puingranulaat gebruikt wordt zonder de vezels te verwijderen is het 

gedrag van de vezels oncontroleerbaar doordat deze mogelijk beschadigt zijn en er geen 

invloed uitgeoefend kan worden op de oriëntatie. 

- Door het werken op microschaal (precieze samenstelling) is het toevoegen van 

puingranulaat voor het produceren van vvUHSB haast niet mogelijk. 

- Het produceren en monteren van vvUHSB levert een lagere CO2-uitstoot. Als gekeken 

wordt naar de duurzaamheid volgens de LCA (levencyclusanalyse) is vvUHSB een erg 

duurzaam product. Bij deze methode gaat men echter alleen maar uit van het beperken 

van de schadelijkheid. 
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- Als vvUHSB bekeken wordt met de Cradle-to-Cradle (C2C; wieg tot wieg) methode 

scoort het minder goed. Bij deze methode probeert men een product zo te maken dat het 

geheel vervaardigd kan worden uit hergebruikte materialen en na gebruik ook zelf als 

hergebruikmateriaal kan dienen. Echter door de bovengenoemde negatieve aspecten is 

vvUHSB, in tegenstelling tot conventioneel beton, hier niet voor geschikt. 

 

Conclusie 

vvUHSB is door de dichte pakking op veel punten duurzamer dan conventioneel beton. Echter 

als gekeken wordt naar hergebruik scoort het materiaal minder goed. Verwacht wordt dat als de 

ontwikkelingen op dit gebied door blijven zetten, denk hierbij aan verbetering verpulver machines 

en het scheiden van beton en vezels, vvUHSB in de toekomst ook een te hergebruiken en dus 

duurzaam materiaal is. 

 

 

  



96 
 

 

 

Bronvermelding 

 
 

[1]  A. Backer en A. d. Boode, De schoonheid van hoogspanningslijnen in het Hollandse 

landschap, Rotterdam: De Hef, 1986.  

[2]  Randstad380kV. [Online]. Available: www.randstad380kv.nl. 

[3]  A. Rolloos, B. Spil en C. v. Eldik, (Over)spannend staal, deel 3 - Construeren B, vol. 

hoofdstuk 11, Rotterdam: Stichting kennisoverdracht Staalbouwkundig genootschap, 1996, pp. 

397-437. 

[4]  Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 1:Algemene eisen, 

gemeenschappelijke specificaties, Nederlands Normalisatie instituut, Delft: NEN-EN 50341, 

2001.  

[5]  „Zwarts & Jansma Architecten,” 03 01 2012. [Online]. Available: 

http://www.zwarts.jansma.nl/artefact-2410-nl.html. 

[6]  J. Wolven, Magneetvelden Randstad 380-zuid, Arnhem: KEMA 30613067-Consulting 08-

1806, 2008.  

[7]  G. Boudewijn, Wintrack...design of a low EMF overhead line, Powerpoint presentatie: 

Tennet, 2010.  

[8]  L. Vákár, „Masten van kunststof,” De ingenieur, pp. 46-47, 2006.  

[9]  „Sterkteberekening Wintrack mast,” VDL KTI nv., 2011. 

[10] P. Quist en R. Snelders, Tennet: Fundatie Wintrackmasten traject "Randstad 380 Zuid", 

Rosmalen: Breijn, 2010.  

[11] Bouwproces hoogspanningsverbinding, 380kV Randstad, 2011.  

[12] Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: Verzameling van 

nationale normatieve aspecten, Nederlands Normalisatie instituut, Delft: NEN-EN, 50341-3, 

2001.  

[13] Belastingen op constructies - Windbelasting, Delft, Nederlands Normalisatie instituut: NEN-

EN 1991-1-4, 2007.  

[14] KEMA, rapport 30613067 08-1569B "Design loads for Wintrack II Towers", Arnhem, 2008.  

[15] H. Roosmalen, „22 jaar stalen buismasten,” Bouwen met Staal, vol. 97, pp. 59-66, 1990.  



97 
 

[16] H. Roosmalen, „35 jaar betonnen torens,” Cement, vol. 12, pp. 40-49, 1990.  

[17] G. Terrasi, Thin-walled Structural Facade Elements made of High Performance Conrete 

Prestressed with Pultruded Carbon Rods, Dubendorf, Switzerland: EMPA, 2008.  

[18] „Arch daily; Pylons of the future - dancing with nature,” 10 02 2012. [Online]. Available: 

http://www.archdailiy.com/49670/pylons-of-the-future-dancing-with-nature-hda/. 

[19] A. Tricklebank, B. Magee en P. Halbertadt, Concrete Towers for Onshore and Offshore 

Wind Farms; Conceptual design studies, Blackwater : The Concrete Centre, 2007.  

[20] R. Huiben, „Een frisse wind,” Cement, vol. 4, pp. 57-61, 2009.  

[21] Wikipedia, „Beton,” Website, 16 03 2012. [Online]. Available: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton. 

[22] J. d. Vree, „Bouwenencyclopedie,” 01 03 2012. [Online]. Available: www.joostdevree.nl. 

[23] VOBN, „De brancheorganisatie van de betonmortelindustrie,” 02 03 2012. [Online]. 

Available: www.vobn.nl/menu/alles_over_betonmortel/. 

[24] „ENCI HeidelbergCement group,” 06 03 2012. [Online]. Available: 

www.heidelbergcement.com. 

[25] „CAE Nederland vvUHSB,” 15 02 2012. [Online]. Available: www.uhsb.nl. 

[26] A. Reitsema, Literatuuronderzoek vvUHSB, Eindhoven: TU/e, 2011.  

[27] N. Kaptijn, „Toekomstige ontwikkelingen van zeer hoge sterkte beton,” Cement, vol. 2, pp. 56-

63, 2002.  

[28] I. Markovic, „Hybride vezelbeton,” Cement, vol. 03, pp. 78-79, 2007.  

[29] J. Walraven, „Ultra-hogesterktebeton: een materiaal in ontwikkeling,” Cement, vol. 5, 2006.  

[30] J. Walraven, „Van exotische naar volwassen product,” Cement, vol. 3, pp. 4-9, 2011.  

[31] H. Ketel, R. Willemse, P. v. Rijen en E. Koolen, „Rekenmodel vvUHSB,” Cement, vol. 3, 

2011.  

[32] N. Nieuweboer, „Staalvezels in prefab beton,” Cement, vol. 3, pp. 36-38, 2011.  

[33] Ontwerp en berekening van betonconstructies, Delft, Nederlands Normalisatie instituut: 

NEN-EN 1992-1-1, 2007.  

[34] P. Lancer, „Duurzaamheid en competenties,” Cement, vol. 7, 2011.  

[35] M. Haas, „Per definitie duurzaam, maar niet per definitie milieubewust,” Cement, vol. 4, 2011.  

[36] A. Burger, „Enorme verantwoordelijkheid voor de cement- en betonindustrie,” Cement, vol. 6, 

2011.  

[37] H. Levelink, Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2008 - 2014, 's-Hertogenbosch: 

Essent Netwerk B.V., 2007.  

[38] W. Leenders, „Vezel Versterkte Kunststoffen - Deel 1,” pp. 41-43, 2003.  

 


	00 Voorkant
	02 Hoofdstuk 1 pp10-16
	03 VK hoofstuk 2 pp17
	04 Hoofdstuk 2 pp18-40
	05 VK hoofdstuk 3 pp41
	06 Hoofdstuk 3 pp42-52
	07 VK hoofdstuk 4 pp53
	08 Hoofdstuk 4 pp54-72
	09 VK hoofdstuk 5 pp73
	10 Hoofdstuk 5 pp74-95
	11 Bronvermelding pp96-97

