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1 INLEIDING 
 

In de loop van de jaren zijn er heel wat types voegconstructies bedacht en uitgevoerd, en dit met min 
of meer succes. Iedereen die betrokken is bij het beheer van de kunstwerken weet dat de voegen aan 
de basis liggen van veel moeilijkheden. Het probleem is uitermate complex. 

 

Een voegconstructie moet vooreerst een opening overbruggen met iets dat voldoende vervormbaar is 
om zich te kunnen aanpassen aan de ingewikkelde relatieve bewegingen van de boorden van deze 
opening en anderzijds nog voldoende weerstandbiedend is om de grote belastingen, voortspruitend uit 
het verkeer, te kunnen opvangen. 

 

Ook de boorden zelf moeten kunnen weerstaan aan de hevige schokken veroorzaakt door het 
verkeer. Daarbij moet de afdichtingslaag en de wegbekleding er goed kunnen op aangesloten worden. 
Alle samenstellende elementen moeten ook zeer behoorlijk verankerd worden. 

 

De voeg is werkelijk het verzamelpunt voor de zwaarste belastingen: dynamisch effect, 
vermoeiingsverschijnselen, mechanische en chemische invloeden, … 

 

De heterogene en ingewikkelde structuur maken de voegconstructie zeer gevoelig en kwetsbaar voor 
deze diverse verschijnselen. 

 

Het is dan ook niet te verwonderen dat er met voegconstructies zeer veel problemen zijn. Anderzijds 
moet opgemerkt worden dat er veel types ontworpen werden in een periode dat er veel minder 
verkeer was en dat aan de gevolgen van gladheidsbestrijding met dooizouten maar nauwelijks 
gedacht werd. 

 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte types. Voegen met een zeer grote 
dilatatiecapaciteit worden niet behandeld. 

 

Voorafgaandelijk kan nog opgemerkt worden dat bij scheve bruggen een langse dilatatie ook 
aanleiding geeft tot een dwarse verplaatsing van de voegranden ten opzichte van elkaar. In de figuur 
liggen het punt A (rand bovenbouw) en het punt B (rand landhoofd) bij een bepaalde stand van de 
voeg op eenzelfde rechte loodrecht op de voeg. Na verlenging van de bovenbouw komt het punt A in 
A' terecht. Het punt B blijft uiteraard op zijn vaste plaats. 

 

  

 

Een dwarse verplaatsing kan ook mogelijk zijn bij kromme bruggen. 

 

Soms wordt veel belang gehecht aan de dilatatiecapaciteit van de voegconstructie, maar men vergeet 
dat deze ook voor andere doorlopende elementen moet gerespecteerd worden (leuningen, dekstenen, 
kantstenen, vangrails, waterafvoerbuizen, nutsleidingen …). Fouten hiertegen worden bij veel 
inspecties vastgesteld. 
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2 OPEN VOEGEN 
 

Dit is het meest eenvoudige type, alleen toepasbaar bij kleine dilataties. De randen worden meestal 
versterkt met metalen profielen. Voorbeelden: 

 

 

 

 

Het belangrijkste nadeel is dat ze niet waterdicht zijn. Naast het neerslagwater komt er ook veel grond 
en vuil in de voeg terecht die binnen de kortste keren het waterafvoersysteem verstopt. Deze voegen 
zouden dus zeer regelmatig moeten gereinigd worden, wat jammer genoeg zelden gebeurt en ook niet 
altijd eenvoudig is. Dikwijls toegepast systeem met een nagenoeg onbereikbare afvoergreppel op de 
landhoofdzool: 
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Bij inspecties werd reeds vastgesteld dat het vuil tussen bovenbouw en scheenmuur zich opstapelde 
tot bovenaan en dat er zelfs gras in groeide. Dit heeft voor gevolg dat het beton bijna continu in 
contact is met vochtige grond, mogelijks verzadigd met dooizouten. Bij uitzetting drukt de bovenbouw 
via de grond op de scheenmuur. Aangezien de grond maar een beetje samendrukbaar is, kan de druk 
hoog oplopen en tot schade leiden. 

 

Indien de metalen profielen niet degelijk verankerd zijn, kunnen ze loskomen onder invloed van de 
belastingen door het verkeer. Corrosie kan de profielen aantasten. 
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3 GEDICHTE VOEGEN 

3.1 Gedicht met diverse soorten voegvullingsproducten 

 

De dilatatiecapaciteit is zeer beperkt. Dergelijke voegen werden dikwijls toegepast ter plaatse van een 
vaste oplegging. Voorbeelden: 

 

 

Als nadelen kunnen vermeld worden : 

- niet volstrekt waterdicht; 

- voegvulling zakt uit of komt uit de voeg; 

- een voegvullingsproduct dat in alle omstandigheden voldoende elastisch blijft, bestaat eigenlijk 
niet; 

- de voeg kan geblokkeerd worden door indringende materialen. 

 

3.2 Gedicht met rubberprofiel 

3.2.1 Rubberprofiel geklemd tussen ingebetonneerde stalen profielen 

 

Merknamen:  

- Maurer: 
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- M.A.N. - voorheen Rheinstahl: 

 

 

 

Wanneer de profielen degelijk ingebetonneerd worden kan hiermee een redelijk duurzame en 
waterdichte voeg verkregen worden. De beweging in langszin van de brug kan gemakkelijk gebeuren, 
met een minieme krachtsoverdracht. Ook de beweging in dwarsrichting (bij scheve bruggen) kan 
zonder problemen. 

 

Een nadeel is dat door indringende stenen het rubberprofiel kan beschadigd worden. Een regelmatig 
reinigen is dus noodzakelijk. Bij een onderdimensionering bestaat de kans dat het rubberprofiel uit de 
stalen profielen getrokken wordt, waardoor de voeg niet meer waterdicht is. 
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Bij het plaatsen van dergelijke voegen bestond (en bestaat soms nog) de onhebbelijke gewoonte van 
de voeg in te betonneren met het rubberprofiel reeds geplaatst in de stalen profielen. Daaronder 
worden dan polystyreenplaten geplaatst als verloren bekisting. De kans op vervormen of beschadigen 
van deze platen bij het betonneren van de uitsparingen is zeer groot. Dikwijls kan men aan de 
onderkant een zeer onregelmatig verloop van de voeg vaststellen. Erger is het evenwel als de platen 
niet goed aaneensluiten en er beton in de naden terechtkomt. Aldus ontstaat er contact tussen 
bovenbouw en scheenmuur. 

 

Ook bestaat de algemene misvatting dat polystyreenplaten geen beletsel zijn voor de vrije dilatatie en 
dat ze dus gerust mogen blijven zitten. Bij een belangrijke uitzetting kan er echter wel een hoge druk 
worden overgebracht. 

 

Nochtans is de oplossing eenvoudig door het rubberprofiel pas te plaatsen na het inbetonneren. Aldus 
kan alle verloren bekisting verwijderd worden en is er controle mogelijk op het degelijk inbetonneren. 
Bij inspecties werd reeds vastgesteld dat er in sommige zones geen goed contact is tussen het beton 
en de onderkant van de stalen profielen. In die zones kunnen de verankeringen het na verloop van tijd 
begeven. 

 

De niet met beton in aanraking zijnde delen van de staalprofielen worden meestal beschermd met een 
koolteerepoxy, vroeger ook dikwijls met een verzinking. Er zijn ook types in roestvast staal. Het 
rubberprofiel heeft nu meestal een V-vorm, vroeger was dit over het algemeen een hol profiel. 

 

Voor grotere dilataties bestaan types met één of meerdere tussenprofielen die dan op regelmatige 
afstanden ondersteund worden door traversen die in sponningen kunnen glijden. De werking van deze 
traversen is delicaat en vergt regelmatig nazicht. 
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3.2.2 Rubberprofiel geklemd tussen aluminiumprofielen vastgezet met 
bouten 

 

merknaam:  

- Cinec - voorheen CIPEC 

- type WOSd 
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Dit type bestaat uit corrosievrije aluminiumprofielen van 3 meter lang. Deze worden verankerd met 5 
verticale voorspanstaven per meter. Het rubberprofiel bestaat uit één lengte. Een voordeel is dat 
beschadigde elementen relatief eenvoudig kunnen vervangen worden. Dit voordeel vormt echter ook 
een bijzonder risico, namelijk het eventueel loskomen van de bouten. 

 

3.2.3 Rubberprofiel geklemd tussen epoxybalken 

 

Soms is het niet mogelijk om stalen profielen te verankeren in de bovenbouw (bvb. bij herstellingen als 
de ankerkoppen van de voorspankabels te dicht bij de bovenkant zitten). In die gevallen wordt soms 
een epoxybalkvoeg voorzien. 

Bij de eerste generatie werd aan weerszijden van de voeg een balk gerealiseerd in epoxybeton, met 
gewone wapeningen verankerd in het ondergelegen beton. Er werden uitsparingen voorzien waarin 
het rubberprofiel gewoon geklemd werd. Deze voegen blijken niet volledig waterdicht te zijn. Eén van 
de redenen is dat de druk in het rubberprofiel na verloop van tijd afneemt. De bijzonderste reden is 
evenwel dat het verwezenlijken van de uitsparingen bij richtingsveranderingen (aan de greppels en 
kantstenen) zeer moeilijk is. Door de vervorming van het profiel is er geen goed contact tussen rubber 
en epoxybeton zodat er lekwegen ontstaan. Daarom werd later het rubberprofiel vastgekleefd. 
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Bij de nieuwere versies worden klauwprofielen verankerd in de epoxybalken. Het rubberprofiel kan 
dan degelijk geklemd worden in deze klauwprofielen zodat een waterdichte voeg bekomen wordt. Dd 
figuur toont een voorbeeld waarbij de klauwprofielen in aluminium zijn, verankerd met voorspanbouten 
in de epoxybalken. 

  

Bij de uitvoering moet er rekening mee gehouden worden dat epoxy een delicaat product is. De 
verwerking moet strikt volgens de regels gebeuren (min. temperatuur, max. relatieve vochtigheid, 
beperkte verwerkingstijd, geen dikke lagen ineens uit te voeren, enz. …). 

Daarom werden ook reeds varianten uitgevoerd met staalvezelbeton in plaats van met epoxybeton. 

 

3.3 Voegen met koperblad 

 

Dergelijke voegen werden dikwijls aangewend in de jaren '50, begin de jaren '60, voor voegen met 
beperkte dilatatie. 

 

Hierbij waren er twee types: 

- een koperblad doorhangend in de voeg en gevuld met voegvullingsproduct; 

- een koperblad, horizontaal dubbel omgeplooid omheen een koperen staafje, afgedekt met een laag 
gietasfalt en met de doorlopende verharding erboven. 
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Het koperblad gaat onvermijdelijk scheuren onder invloed van de opeenvolgende bewegingen en 
vooral door dwarse bewegingen. De verharding gaat in de omgeving van voeg scheuren en 
uitbrokkelen zodat er water kan doorsijpelen. 
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4 GLIJPLAATVOEGEN 
 

Bij dit type is de voeg afgedekt met een stalen plaat die aan één zijde is vastgeklemd en aan de 
andere zijde glijdt op een ondersteuning. Dit werd veel toegepast in de jaren '60, begin de jaren '70, 
voor dilataties van enkele centimeter. Ze werden uitgevoerd in gewoon staal en/of in gietstaal. Iedere 
dienst had hiervoor zo zijn eigen concept. Voorbeelden: 

 

 

 

 

Als bijzonderste problemen kunnen vermeld worden: 

- de ondersteuning van de glijplaat is haast nooit doorlopend, rekening houdend met de optredende 
vervormingen; 

- niet waterdicht; 

- vervuiling van de opening naast de glijplaat, mogelijkheid dat er vuil onder de glijplaat dringt; 

- gevoelig voor corrosie, moeilijk degelijk te beschermen. 

  

Zeer dikwijls komt de glijplaat na verloop van tijd los, zeker bij intens en zwaar verkeer. 

 

Dit type werd soms ook verzonken uitgevoerd, waarbij de verharding doorloopt over de voeg. Meestal 
gaat de verharding erboven scheuren en uitbrokkelen. 

 

Later zijn er diverse systemen op de markt gekomen waarbij de oplegging van de glijplaat verbeterd 
werd (in theorie althans) en werden er onder de voeg wateropvangsystemen ingebouwd. Deze 



 Uitzetvoegen van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.6 14  

geraken echter na verloop van tijd volledig vervuild en zijn nagenoeg niet te onderhouden. Ze doen 
dan soms ook meer kwaad dan goed. 

  

Er zijn types waarbij de glijplaat bestaat uit verschillende elementen, vastgezet met bouten. Deze zijn 
onderhevig aan vermoeiingsverschijnselen zodat ze na verloop van tijd kunnen afbreken. Het begeven 
van één bout zal vlug aanleiding geven tot het begeven van de aanpalende bouten zodat elementen 
los komen. Dit kan tot gevaarlijke toestanden leiden voor het verkeer. 
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5 GETANDE VOEGEN 
 

Door het gebruik van voegen met tanden die elkaar overlappen ontstaat er voor de voertuigen geen 
onderbreking van het lengteprofiel. Daarom kunnen ze aangewend worden bij grotere dilataties. 

 

5.1 Werkend als glijplaten 

 

Ten opzichte van de gewone glijplaatvoegen zijn ze nog veel gevoeliger voor vervuiling. Hierdoor kan 
de bewegende tandplaat klem geraken in de vaste tandplaat, waardoor zeer grote krachten op de 
scheenmuur kunnen overgebracht worden. Bij een inspectie werd aldus vastgesteld dat de 
scheenmuur bovenaan de beweging van de bovenbouw mee volgde ingevolge het klemraken van de 
voeg en dit met belangrijke schade voor gevolg. 

 

Bij scheve bruggen moeten de tanden gericht zijn volgens de langsas van de brug en moeten de 
opleggingen zo opgevat zijn dat er geen dwarse beweging mogelijk is. Bij scheve bruggen moet een 
dergelijke voeg dus steeds op maat gemaakt worden. 

 

Ook opvangsystemen voor het water geraken nog vlugger vervuild. 

 

Een dikwijls toegepaste variante hierop voorziet één van de tandplaten in rubber (type STUP). De 
andere tandplaat in staal is gevulkaniseerd op een laag rubber. De bedoeling was om aldus een 
betere ondersteuning van de glijplaat te verzekeren en beter de trillingen op te nemen. Een zwak punt 
is het risico voor het loskomen van de bevestigingsbouten na verloop van tijd. 
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5.2 Vrij uitkragend 

 

Als de uitkragingen groot zijn, worden de tanden zeer zwaar belast, zeker als er ook nog een 
niveauverschil optreedt. Verder treden ongeveer dezelfde problemen op als bij deze werkend als 
glijplaatvoeg. Aangezien het vuil er gemakkelijker doorvalt, is er minder kans op blokkeren. De 
waterafvoer eronder zal evenwel nog vlugger verstopt geraken. 
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Een moderne versie hiervan zijn de tandplaten in aluminium, met driehoekige tanden, met 
tussengeklemd rubberprofiel (type Wd van Cinec).  
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De bevestigingsbouten worden voorgespannen om loskomen te voorkomen en de invloed van 
vermoeiingsverschijnselen te reduceren. Door de driehoeksvorm van de tanden kunnen ze ook voor 
licht scheve bruggen aangewend worden. Beschadigde of losgekomen elementen kunnen relatief 
gemakkelijk vervangen worden. 
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6 COMPOUNDVOEGEN 

 

Merknamen: 

- Thormack (Oric) 

- Norma (Emergo) 

- Via Joint (Cinec) 

 

Deze voegen zijn de moderne versie van het vroeger soms toegepast systeem van een verzonken 
glijplaat. Een klassieke asfaltverharding boven een glijplaat gaat na verloop van tijd scheuren en 
uitbrokkelen. Bij dit type wordt in de zone boven de voeg de gewone verharding vervangen door een 
speciaal bitumineus mengsel dat een zekere elasticiteit bewaart en toch voldoende weerstand biedt 
aan de belasting door het verkeer. Voorafgaandelijk wordt de voeg afgedicht met een 
voegvullingsproduct en afgedekt met een metalen plaatje. 

 

Dit type voeg is alleen geschikt voor kleine dilataties (bv. aan vaste opleggingen). Het is mogelijk dat 
er in periodes van hevige koude wel scheuren in ontstaan. Normaal zullen deze achteraf (indien niet 
te veel vervuild) onder invloed van het verkeer en een hogere temperatuur opnieuw dichtgaan. 
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7 BIJZONDERE TYPES 
 

Met dragend elastisch profiel: rubberprofiel zonder inwendige stalen verstijvingsstaven 

 

 

 

Met dragend elastisch profiel: rubberprofiel met inwendige stalen verstijvingsstaven 

  

 

 



 Uitzetvoegen van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.6 21  
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8 DE SOEPELE PLAAT 
 

De soepele plaat is geen uitzetvoeg maar een middel om het aantal uitzetvoegen in een brug te 
verminderen. Daarom wordt ze in dit hoofdstuk behandeld. 

 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat uitzetvoegen dure en kwetsbare onderdelen zijn van een brug. Het 
onderhoud en de eventuele vervanging is dikwijls moeilijk en ook zeer duur en gaat met belangrijke 
verkeershinder gepaard. Ook voor de weggebruiker en de omwonenden zijn voegen niet aangenaam. 

 

Bij een brug met meerdere, niet te grote, overspanningen kan men het aantal uitzetvoegen reduceren 
door een aantal aan elkaar palende overspanningen te verbinden met een soepele plaat. Deze plaat 
met een dikte van slechts 10 cm en een lengte van ongeveer 60 cm is normaal voldoende "soepel" of 
vervormbaar om de vervormingen van de aanliggende overspanningen te volgen. Anderzijds moet ze 
voldoende stevig zijn om de brugbedekking en de verkeerslasten te dragen. Bijgevolg zijn dergelijke 
platen zeer zwaar gewapend. De figuur toont het principe. 

 

Actueel voert men de soepele plaat meestal uit zoals schematisch weergegeven op de figuur, namelijk 
tussen twee dwarsdragers en de onderkant zichtbaar. In het verleden werd ze dikwijls uitgevoerd 
boven twee aanpalende dwarsdragers waarbij polystyreenplaten gebruikt werden voor het realiseren 
van de nodige uitsparingen. Zie onderstaande dwarsdoorsnede en perspectiefzicht. Een dergelijke 
uitvoering vereist veel zorg. Een nadeel is dat de soepele plaat niet meer zichtbaar is. Anderzijds blijft 
ze bij een eventueel begeven toch min of meer gesteund door de eronder gelegen dwarsdragers. 
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Een soepele plaat kan niet alleen gebruikt worden tussen twee overspanningen maar ook tussen een 
landhoofd met een vast steunpunt en een overspanning. Het principe van een soepele plaat werd 
vroeger ook dikwijls gebruikt voor de verbinding van vlotplaat en landhoofd. De figuur toont een 
combinatie van de twee. 

  

 

De ervaring leert dat bij een goede uitvoering de soepele plaat weinig of geen problemen geeft voor 
onderhoud. Een veel voorkomend probleem evenwel is het optreden van doorsijpelingen aan de 
zijdelingse uiteinden van de soepele plaat. 
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9 SLUITPLATEN BIJ BEWEEGBARE BRUGGEN 
 

Sluitplaten bij beweegbare bruggen zijn ingebetonneerde profielen die ervoor zorgen dat er in 
gesloten toestand een voeg is tussen brug en landhoofd. 

 

 

 

 


