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1 INLEIDING 
 

Onder brugbedekking wordt verstaan het gehele pakket van alle lagen die op een brugdekplaat 
worden aangebracht. 

 

Normaal gezien bestaat deze uit de volgende (basis)lagen (in rijbaangedeelte) : 

- een afdichtingslaag (vroeger waterdichte rok genoemd); 

- een beschermingslaag (vroeger beschermrok genoemd); 

- een bovenlaag, opgebouwd uit een toplaag en eventueel een onderlaag. 

 

 

  

Onder de bedekking werd soms een profileerlaag voorzien (in cementmortel, in fijn beton of in licht 
beton) voor het realiseren van de verkanting of het verbeteren van het lengteprofiel. Bij nieuwbouw 
wordt dit normaal niet meer gedaan, soms is het noodzakelijk bij herstellingswerken. Zelfs aan de 
beste bedekking kan schade ontstaan ingevolge gebreken aan de profileerlaag (loskomen, opvriezen 
van met water verzadigd licht beton …). 
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2 DE AFDICHTINGSLAAG 

2.1 Functie 

De afdichtingslaag moet een doeltreffende, duurzame bescherming vormen tegen alle indringing van 
(eventueel dooizouten bevattend) water in de bovenbouw, om aantasting van het betonnen of metalen 
brugdek en corrosie van onderdelen, betonstaal en voorspanstaal te voorkomen. 

 

  

 

In de jaren '60 is er een periode geweest waarin sommigen vonden dat een afdichtingslaag niet meer 
nodig was. Spanbeton werd als waterdicht beschouwd en een gewone asfaltverharding rechtstreeks 
op de brugdekplaat was ruimschoots voldoende. De gevolgen van deze ongelukkige visie zijn reeds 
enorm groot geweest en het einde van de problemen erdoor is nog niet in zicht. 

 

 

 

Voor afdichtingen worden er drie soorten materialen gebruikt namelijk gietasfalt, geprefabriceerde 
membranen en harsen.  
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2.2 Afdichtingslaag in gietasfalt 

Gietasfalt voor afdichtingen is een bij hoge temperatuur in een asfaltmenginstallatie bereid mengsel 
van zand, vulstof en bitumineus bindmiddel. Dit mengsel wordt aangebracht bij een temperatuur die 
normaal tussen 200 °C en 240 °C ligt. Bij deze temperatuur is het materiaal zeer vloeibaar zodat het 
door eenvoudig uitspreiden kan verwerkt worden en geen verdichting behoeft. Het type dat gebruikt 
wordt als afdichting is GAA-E (zie SB250 6-2.2.1.4.A). 

 

2.2.1 Gietasfalt op een betonnen drager 

 

  

 

Normaal bestaat de afdichting uit 2 lagen, met een totale dikte van 15 mm. De onderste laag wordt in 
principe bij een betonnen ondergrond altijd zonder hechting aan het brugdek uitgevoerd. Dit gebeurt 
door een glasvlies tussen de afdichting en het brugdek te leggen. Dit beletten van de hechting is 
volstrekt noodzakelijk om blaasvorming te voorkomen ten gevolge van de verdamping van vocht uit 
het beton door de hoge temperatuur van het gietasfalt. Onder het glasvlies en door het beton moeten 
er ontluchtingsbuisjes voorzien worden zodat de dampdruk via die weg kan ontsnappen. 

Het is weliswaar moeilijk om luchtbelvorming in ter plaatste gegoten mengsels te vermijden, maar het 
is zeer onwaarschijnlijk dat de gebreken van de tweede laag met die van de eerste zullen 
samenvallen (en dit is ook de rol van deze tweede laag). Bovendien worden de gebreken van de 
eerste laag bij de aanbrenging van de tweede laag gietasfalt gedeeltelijk goedgemaakt. Indien de 
beschermlaag in gietasfalt wordt uitgevoerd dan kan de afdichtingslaag in gietasfalt in één laag 
worden aangebracht met een dikte van 10 mm. 

  



 Bedekkingen op betonnen brugdekken en waterafvoer 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.7 5  

Rond onderbrekingen en aan de randen wordt het glasvlies onderbroken en brengt men kleefvernis 
aan zodat er in die zones wel hechting ontstaat. 

 

Vroeger werd dikwijls volgens een ruitvormig netwerk kleefvernis aangebracht met binnen elk vak een 
ontluchtingsbuisje. Het nut van dergelijke manier van werken wordt bediscussieerd. Het heeft 
voordelen maar bemoeilijkt de uitvoering. 

 

Gietasfalt is bijzonder geschikt voor brugdekken met een zwakke helling (minder dan 6 %) en waar 
geen al te grote tangentiële krachten optreden veroorzaakt door het verkeer (stoppen en vertrekken). 

Voor aansluitingen met verticale vlakken moet de afdichting van gietasfalt aangevuld worden met 
andere materialen, meestal een membraan. 

 

 

 

Afdichtingslagen in gietasfalt werden en worden nog steeds veel gebruikt. Het bijzonderste probleem 
dat kan optreden is dat het gietasfalt gaat vervormen of glijden onder invloed van hoge temperaturen 
en van het verkeer. Problemen kunnen zich ook voordoen bij gebrekkige aansluitingen aan de 
zogenaamde singuliere punten (waterslikkers, voegen, opstanden ….). Een nadeel van een niet-
hechtende afdichting is dat, bij een plaatselijke beschadiging, doorsijpelend water zich onder de 
afdichting kan verspreiden, een lek lokaliseren is dan moeilijk. 

 

2.2.2 Gietasfalt op een metalen drager 

 

De afdichting in gietasfalt voor een metalen brugdek is vrij identiek aan die van een betonnen drager. 
Op een metalen drager wordt de gietasfalt echter wel hechtend aangebracht daar de kans op het 
voorkomen van dampdrukken onbestaande is. Het kleefvernis wordt dus over de volledige oppervlakte 
van de constructie aangebracht. De hoeveelheid kleefvernis moet voldoende zijn om een eenvormig 
glanzend aspect te verkrijgen na droging.  

 

Het aanbrengen van de gietasfalt gebeurt gelijkaardig als bij een betonnen ondergrond, in 2 lagen met 
een nominale dikte van 15 mm. De samenstelling van het gietasfalt is hetzelfde. Ook hier dient in het 
geval de helling groter is dan 6% of bij aansluitingen op verticale vlakken, een geprefabriceerd 
membraan gebruikt te worden. 
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Alvorens de kleefvernis en afdichting aan te brengen moeten alle stalen oppervlakken 
voorafgaandelijk gestraald worden tot graad Sa 2½ en onmiddellijk behandeld met een 
corrosiebeschermingsproduct dat verenigbaar is met het gekozen afdichtingssysteem. De ondergrond 
dient zuiver te zijn, vrij van alle niet-hechtende deeltjes en materialen die de hechting van de 
afdichting negatief kunnen beïnvloeden. Voor elke hindernis die leidt tot waterstagnatie op het 
bovenvlak van de afdichting (uitzettingsvoegen, opstaande randen,...), plaatst men, zonder dat hun 
aantal kleiner is dan twee, spuiers die de bovenkant van de gietasfaltafdichting draineren.  

 

Men beoogt met de waterdichte bedekking de globale bescherming van het kunstwerk. Hiertoe sluit zij 
aan op de uitzettingsvoegen, op de waterslikkers en op elke andere uitrusting die vastzit aan het te 
beschermen oppervlak. Bovendien loopt ze zonder onderbreking door tot aan de randen van de 
constructie. Er wordt bijzondere zorg besteed aan de afwerking van de waterdichte bedekking rond 
alle structuurelementen (bv. de hangstangen van een bowstringbrug,...) en rond alle 
bevestigingsinrichtingen van de voorzieningen (bv. de verankeringen van de leuningen enz.). 

 

2.3 Afdichtingslaag met geprefabriceerde membranen 

Geprefabriceerde membranen die gebruikt kunnen worden zijn prefab op rol gemaakte gewapende 
membranen op basis van gemodificeerd bitumen.  

In het verleden werden in België ook andere soorten van membranen gebruikt om bruggen af te 
dichten. Het ging om gewapende membranen op basis van niet-gemodificeerd bitumen (geoxideerd 
bitumen), of kunststofmembranen (PVC, butyl …). Wegens lage prestaties of onverenigbaarheid met 
bitumineuze producten (die in beschermlagen worden verwerkt) worden deze membranen thans in 
België niet meer op bruggen toegepast. Sommige ervan worden echter nog steeds gebruikt voor 
andere toepassingen, bijvoorbeeld in parkeerdaken. 

 

  

 

De membraanafdichtingen kunnen genieten van een doorlopend gecontroleerde technische 
goedkeuring (ATG) verleend door de BUtgb. Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze systemen 
beantwoorden aan de criteria die zijn vastgelegd in de goedkeuringsleidraad G0001. De aan te 
brengen membraanafdichting moet in principe over een ATG-certificaat beschikken. Een 
membraanafdichting die beschikt over een ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande technische 
keuring. 

 

Afdichtingen van gewapende bitumineuze membranen vormen een systeem, dat opgebouwd is uit: 

- een primer, die voor de hechting op de ondergrond zorgt; 

- het gewapende bitumineuze membraan, dat het systeem waterdicht maakt. 
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De primer bestaat doorgaans uit bitumineus vernis. Naast bitumen kan dit vernis hechtverbeteraars 
bevatten, voor een grotere doeltreffendheid. Ook dampdichte impregneermiddelen kunnen als primer 
worden gebruikt in het geval van een betonnen ondergrond. Deze middelen zijn ondoorlatend voor 
waterdamp. Zij verminderen de blaasvorming en/of verkorten de wachttijd tussen het betonstorten (of 
het bijwerken met reparatiemortel) en de aanbrenging van de afdichtingslaag. Daarbij moet wel 
worden aangetoond dat het gebruikte product met het bitumineuze membraan te verenigen is. 

 

  

 

De membranen worden in de fabriek vervaardigd in de vorm van rollen met een gemiddelde lengte 
van 8 tot 10 m en een gemiddelde breedte van 1 m.  
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Bij machinale aanbrenging kunnen de rollen echter tot 100 m lang zijn. Het membraan is gewoonlijk 4 
tot 5 mm dik en voorzien van wapening, die vaak uit niet-geweven polyester of uit een composiet van 
glasvezel en niet-geweven polyester bestaat. 

 

  

   

 

Zoals eerder gezegd, vormen de primer en het membraan een afdichtingssysteem en moet altijd de 
primer worden gebruikt die bij het gekozen membraan hoort.  

 

Gewapende bitumineuze membranen worden gewoonlijk eenlaags toegepast en op de ondergrond 
gelast met volledige hechting. 

 

Bij gebruik van membranen moet het brugdek vlakker worden afgewerkt dan met gietasfalt. Het 
grootste risico is het optreden van blazen tijdens het aanbrengen van het membraan of achteraf bij het 
aanbrengen van de beschermingslaag. De risico's op beschadiging (scheurvorming, glijden ….) zijn 
afhankelijk van de aard van de membranen en de wijze van aanbrengen van membraan en 
beschermlaag. 

 

2.4 Afdichtingslaag op betonnen drager met harsen 

Met hars gebonden afdichtingen vormen een systeem, dat gewoonlijk opgebouwd is uit: 

 

- een primer, die voor de hechting op de ondergrond zorgt; 

- de afdichtingslaag; 

- een oppervlaktebehandeling, die hechting aan de beschermlaag mogelijk maakt. 

 

De primer om de afdichtingslaag op de ondergrond te doen hechten bestaat uit al of niet reactief en al 
of niet oplosmiddelgedragen hars. 
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Het gebruik van niet-reactieve harsen (bijvoorbeeld met een oplosmiddel) is af te raden. Zij hebben 
namelijk de eigenschap bij hoge temperatuur weker te worden, waardoor de hechting van de 
afdichtingslaag afneemt en blaasvorming tijdens de aanbrenging van de beschermlaag in de hand 
wordt gewerkt. Deze blaasvorming is in die zin noodlottig voor harshoudende afdichtingslagen, dat de 
hechting zich geenszins kan herstellen nadat de afdichting doorboord is. 

 

Het gemeenschappelijke kenmerk van alle harsafdichtingen is dat zij uitstekend op beton hechten. 

De overige eigenschappen (moduli, gedrag bij trek …) hangen van de mengselsamenstelling af. 

De harsafdichtingen kunnen genieten van een doorlopend gecontroleerde technische goedkeuring 
(ATG) verleend door de BUtgb. Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze systemen beantwoorden aan 
de criteria die zijn vastgelegd in de goedkeuringsleidraad G0003. De aan te brengen harsafdichting 
moet in principe over een ATG-certificaat beschikken. Een membraanafdichting die beschikt over een 
ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande technische keuring. 

 

De meeste harsen die als afdichtingslaag worden toegepast, behoren tot de groep van de 
thermohardende harsen: de verkregen polymeren zijn driedimensionale macromoleculen die geen 
aanleiding tot smelten geven wanneer de temperatuur toeneemt. 

 

Deze harsen worden onderverdeeld in twee grote categorieën: plastomere harsen, die in het 
temperatuurgebied waarin zij worden gebruikt enige plastische vervorming vertonen, en elastomere 
harsen, die zich elastisch gedragen. 

Anders dan gewapende bitumineuze membranen, die geprefabriceerd zijn, worden harsafdichtingen 
ter plaatse bereid door twee, drie of zelfs vier bestanddelen – hars, verharder, versneller (voor 
acrylharsen en onverzadigde polyesters) en katalysator – in zeer nauwkeurig vastgelegde 
verhoudingen tot een volkomen homogeen geheel te vermengen. 

 

Het mengsel kan in een pot worden bereid en vervolgens worden uitgespreid (borstel, vloertrekker, rol 
…), maar meestal vindt de menging net voor de verwerking plaats in een spuitmachine, waarna het 
mengsel met een pistool in twee lagen wordt gespoten. De tweede laag dekt dan de eventuele 
gebreken die inherent zijn aan ter plaatse gegoten of gespoten afdichtingen, zoals insluiting van 
luchtbellen of onvoldoende dekking van de ondergrond. 
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De lagen kunnen al of niet worden gewapend; de totale dikte van de afdichtingslaag bedraagt 
doorgaans tussen 2,5 en 4 mm, waardoor het gewicht beperkt blijft. Dit brengt evenwel mee dat het 
brugdek zeer vlak moet afgewerkt worden. 

 

De aard van de oppervlakbehandeling (ook kleeflaag genoemd) wordt door het afdichtingssysteem 
bepaald en kan verschillen naargelang van de soort van beschermlaag waarmee het systeem 
verenigbaar is. Het kan om een hars- of een bitumineus (gietasfalt) product gaan. 

 

Bij een harskleeflaag wordt vaak mechanische hechting van de beschermlaag bewerkstelligd door de 
laag met kwarts af te strooien voordat de vervlechting van het hars voltooid is. 

Voor een bitumineuze oppervlakte behandeling worden vernissen, emulsies of gemodificeerde 
bitumina gebruikt.  
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3 DE BESCHERMINGSLAAG 

3.1 Functie 

De meeste materialen gebruikt voor de afdichting zijn maar matig bestand tegen rechtstreekse 
thermische en mechanische werkingen (bouwverkeer, aanbrenging van de bovenste lagen van de 
bedekking …). Daarom wordt een beschermingslaag aangebracht om de invloed van deze werkingen 
tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. 

 

3.2 Beschermingslaag in gietasfalt 

Een beschermlaag in gietasfalt kan op alle types afdichtingslagen worden toegepast zolang de 
resulterende helling niet groter is dan 6%. 

Het gietasfalt is vergelijkbaar met dat van de afdichtingslaag maar bevat om stabiliteitsredenen 
aanzienlijk minder bindmiddel, het gebruikte type is GAB-D (zie SB250 6-2.2.1.4.B). De laag wordt in 
één keer aangebracht in een dikte van 30 mm, rechtstreeks op de onderliggende laag. Naast haar 
beschermende functie vult de beschermingslaag de afdichting in haar rol aan. 

 

  

 

3.3 Beschermingslaag in bitumineus beton  

Deze beschermingslaag kan toegepast worden bij een afdichtingslaag uit gietasfalt of een membraan. 
Vroeger werd deze ook toegepast op een harsafdichting maar dat blijkt geen goede combinatie te zijn 
daar de asfaltbetonlaag soms de harslaag perforeerde wat uiteraard nefast is voor de afdichting.  

 

Meestal wordt het type AB-3C (cf. SB250 9-8.1.3.4.B) toegepast als beschermingslaag in een dikte 
van 40 mm. Bij een renovatie kan een dikte van 30 mm worden toegepast mits het type AB-3D wordt 
gebruikt. Een beschermingslaag in AB-3C mag slechts gebruikt worden op oppervlakken met een 
resulterende helling die niet groter is dan 15 %.  

 

De verwerkingstemperatuur is lager (120 tot 160 °C) dan gietasfalt. Het bitumineus beton moet 
verdicht worden om de toereikende mechanische kenmerken te bezorgen. 

 

3.4 Beschermingslaag met geprefabriceerde membranen 

In de zones buiten de rijbaan kan de afdichting in sommige gevallen beschermd worden door middel 
van geprefabriceerde membranen. Dit moet zeker in de zones waar geen gietasfalt of bitumineus 
beton kan gebruikt worden (bv. aan opstanden) of waar de resulterende helling groter is dan 6%. De 
membranen zijn van dezelfde aard als deze gebruikt voor afdichtingslagen, hier moeten ze in het 
bijzonder over een grote weerstand tegen indrukking beschikken. 
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4 DE BOVENLAAG IN HET RIJBAANGEDEELTE 
 

Bovenop de afdichtings- en beschermingslaag wordt een onderlaag en toplaag aangebracht of kan 
een verharding in doorgaand gewapend beton worden gebruikt. 

 

De onderlaag kan bestaan uit asfaltmengsels APO, AVS, AB-3 of ABT volgens NBN-EN 13108-1. 

(zie SB250 6-2.2.1.1) 

 

- APO (= Asfalt met Prestatiekenmerken voor Onderlagen) is een klassieke AB maar waarbij 
gekozen werd om het mengsel te karakteriseren via prestatiekenmerken, wordt gebruikt voor 
wegen van bouwklasse B1 t.e.m. B5. 

 

- AVS (= Asfalt met Verhoogde Stijfheid) is de aangewezen onderlaag voor de bouwklassen B1 
t.e.m. B5 en vooral aangewezen bij autosnelwegen. 

 

- AB-3 (= Asfaltbeton met zandskelet) als onderlaag worden asfaltmengsels AB-3A en AB-3B 
gebruikt, zij zijn enkel geschikt voor wegen van bouwklasse B6 t.e.m. B10 en BF. 

 

- ABT (= Asfaltbeton voor tussenlagen bij betonverhardingen). Dit is een variant op de onderlaag 
AB-3B, maar met een hoger bindmiddelgehalte en verplicht gebruik van vulstof type I. Hierdoor is 
het mengsel beter verwerkbaar en meer vervormbaar, waardoor het ook beter de beweging van de 
betonplaten kan opvangen.  

 

De toplaag kan bestaan uit verschillende asfaltmengseltypes: (zie SB250 6-2.2.1.2) 

 

- AB = Asfaltbeton  

- SMA = Splitmastiekasfalt  

- ZOA = drainerend asfalt of zeer open asfalt 

- GA = gietasfalt 

- Gekleurd asfalt waar het bindmiddel pigmenteerbaar is. 
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5 WATERDICHTE TOPLAAG 

5.1 Waterdichte toplaag op een betonnen drager 

Het aanbrengen van een waterdichte toplaag op een betonnen drager is slechts toegelaten in zones 
die hoogstens door fiets- of voetgangersverkeer worden belast, zoals fietspaden, voetpaden, 
opstaande randen buiten de rijweg, randbalken onder de leuning, enz. 

 

 

 

Het aanbrengen van een waterdichte toplaag op een betonnen drager omvat: 

- de voorbereiding en het vooraf reinigen van de drager waarop de waterdichte bedekking in 
vloeibaar aangebracht hars wordt aangebracht; 

- de voorbereiding omvat eveneens het aanbrengen van een impregneervernis;  

- het aanbrengen van de waterdichte toplaag in vloeibaar aangebracht hars.  

 

Het beton dient voldoende voorbereid te worden alvorens de eerste harslaag kan worden 
aangebracht:  

- Het vochtgehalte van het beton, gemeten met de calciumcarbidmethode, mag hoogstens 2,5% 
bedragen. 

- Het oppervlak wordt na het kogelstralen ontstoft. 

- Op de schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond wordt dan dadelijk na het 
ontstoffen het impregneervernis voor beton naadloos in een continue film aangebracht over de 
totale oppervlakte. De temperatuur van de drager bedraagt dan minstens 3 °C hoger dan het 
heersende dauwpunt en de luchttemperatuur is minstens 10°C. 

- Als na het aanbrengen van de impregneervernis als gevolg van de porositeit van de ondergrond 
blijkt dat alle poriën niet zijn gevuld, brengt de aannemer een tweede laag impregneervernis aan 
tot effectief een continue naadloze film wordt verkregen. 

- De afdichting wordt niet eerder aangebracht dan nadat de op de technische fiche van het systeem 
voorziene droogtijd van het impregneervernis is verstreken. 
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- Indien het impregneervernis onbedekt zal blijven voor een periode die groter is dan zeven dagen, 
wordt het rijkelijk ingestrooid met ovengedroogd stofvrij zand. In dit geval zal het losliggend 
overtollig zand keurig worden weggeborsteld vóór het aanbrengen van de waterdichte toplaag. 

 

Wanneer er nog een oude harslaag aanwezig is als drager dan wordt deze met de bikhamer en/of met 
andere mechanische hulpmiddelen van alle niet-hechtende delen ontdaan. In alle gevallen wordt er 
stofarm gekogelstraald. Buiten de delen die na deze behandelingen nog goed hechten, wordt de rest 
van de oude harslaag behandeld zoals hierboven beschreven bij een normale voorbereiding. 

 

De eerste laag hars van de waterdichte toplaag wordt over de totale oppervlakte van de drager 
naadloos, uniform en continu aangebracht tot een droge nominale dikte die minstens overeenstemt 
met de in de technische fiche van het systeem opgegeven dikte. Op deze uitgeharde eerste laag hars 
worden enkele controles uitgevoerd zoals bepaling van de gemiddelde dikte, hardheid en hechting. 

 

  

 

Niet eerder dan na het verstrijken van de termijn, opgegeven in de technische fiche van het systeem 
maar ten laatste na zeven dagen uitharden wordt op de uitgeharde eerste laag hars de tweede laag 
hars van de waterdichte toplaag naadloos, uniform en continu aangebracht. De nominale dikte van de 
tweede laag hars van de waterdichte toplaag, niet ingestrooid gemeten, is minstens gelijk aan deze 
die is weergegeven in de technische fiche van het systeem. 

 

De nog uithardende tweede laag hars van de waterdichte toplaag wordt met minstens 10 kg 
instrooimateriaal per m² ingestrooid tot geen hars meer zichtbaar is. 

Door het instrooien blijft een deel van het instrooimateriaal in de uitgeharde tweede laag hars achter; 
het overtollig instrooimateriaal wordt na de volledige uitharding van de tweede laag hars 
weggeborsteld. Het instrooimateriaal bepaalt het antislipeffect, de slijtweerstand en de kleur. Het 
instrooimateriaal moet verticaal in het hars vallen; anders ontstaan er ruggen met een slechte vlakheid 
als gevolg. 

 

5.2 Waterdichte toplaag op een metalen drager 

 

Het aanbrengen van een waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars op een metalen drager 
omvat: 

- De voorbereiding en het vooraf reinigen van de drager waarop de waterdichte bedekking in 
vloeibaar aangebracht hars wordt aangebracht. 

- Het aanbrengen van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars. 

 

Het hars wordt vloeibaar aangebracht in twee lagen. 

Als vloeibaar aan te brengen hars zijn de volgende oplosmiddelvrije producten toegelaten: 
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- Tweecomponenten-epoxyhars met epoxy (op basis van epichloorhydrine en difenolpropaan) en 
een polyamine als verharder; 

- Tweecomponenten-polyurethaan met vertakte polyolen en isocyanaathars als verharder. 

- Polyurea 

Koolteerproducten worden niet toegelaten. 

 

De metalen ondergrond dient voldoende te worden voorbereid alvorens de eerste harslaag aan te 
brengen 

- Walshuid, roest, splinters, overdikten van eventuele stompe lasnaden, lasspatten, vet, olie, 
zouten, stof, vuil en andere verontreinigingen worden van de dekplaat verwijderd voor verdere 
oppervlaktebehandeling plaatsvindt.  

- Na het zuiver maken van de ondergrond wordt goed nagespoeld met zuiver water om alle 
restanten van het oppervlak te verwijderen en worden resterende druppels verwijderd. 

- Onmiddellijk vóór het aanbrengen van de wegbekleding wordt het onderliggende metalen 
contactoppervlak gestraald tot reinheidsgraad Sa 2 ½. 

- Na het stralen wordt het oppervlak steeds ontstoft. Dit gebeurt bij voorkeur door opzuigen. 
Roestvorming en verontreinigingen (vetten,…) moeten vermeden worden.  

- Als de afdichting niet binnen twee uur wordt aangebracht, is het nodig een voorlopige 
corrosiewerende behandeling aan te brengen. Deze wordt verwijderd vóór het aanbrengen van 
de eigenlijke wegdekbekleding. 

- Bij een aluminium ondergrond dient onmiddellijk na de voorbereiding een wash-primer worden 
aangebracht. 

 

Wanneer nog oude harsverharding aanwezig is dan wordt deze bij voorkeur geheel verwijderd, tenzij 
anders omschreven. 

Indien een deel van de oude verharding blijft, wordt de ondergrond met de bikhamer en/of met andere 
mechanische hulpmiddelen van alle niet-hechtende delen ontdaan. Daarna wordt het oppervlak 
gestraald tot reinheidsgraad P Sa 2½ volgens NBN EN ISO 8501-1:2007. Dit betekent dat de delen 
waar de oude verharding verwijderd werd en de plaatsen met roest gestraald worden tot 
reinheidsgraad Sa 2 ½. Uiteindelijk word alles ontstoft en kan de nieuwe harslaag aangebracht 
worden. 

 

  

 

Het hars wordt vloeibaar aangebracht in twee lagen met respectievelijke dikten zoals aangegeven in 
de opdrachtdocumenten. 

Het aanbrengen van de perfect gedoseerde homogene massa gebeurt door uitgieten en verdelen met 
een plakspaan, tandenkam of ontluchtingsrol. 

De eerste laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars wordt in constante 
laagdikte over de totale oppervlakte van de drager aangebracht tot het bekomen van een egaal 
oppervlak. De droge nominale dikte bedraagt 2 mm.  
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Voor opstaande randen mag een thixotrope variant worden gebruikt. Als variant kan in het werkhuis 
na stralen tot reinheidsgraad Sa 3 een metallisatie (ZnAl15)120 aangebracht worden. De afdichting 
moet nadien de metallisatie overlappen. Na het aanbrengen van de eerste laag worden er controles 
uitgevoerd waar de gemiddelde dikte en hechtsterkte bepaald worden 

 

Ook de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars wordt in 
constante laagdikte over de totale oppervlakte van de drager aangebracht tot het bekomen van een 
egaal oppervlak. De tijd tussen het aanbrengen is afhankelijk van de voorschriften van de leverancier; 
het aanbrengen van de tweede laag gebeurt ten vroegste na één dag uitharden en ten laatste na 
zeven dagen uitharden. 

 

  

 

De nominale dikte van de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht 
hars is: 

- 3 mm op de rijweg; 

- 1,5 mm buiten de rijweg. 

 

Direct na het aanbrengen van de tweede laag hars van de waterdichte bedekking in vloeibaar 
aangebracht hars wordt deze in overdaad ingestrooid met instrooimateriaal tot geen hars meer 
zichtbaar is. De massadosering is afhankelijk van de korrelverdelingskromme en de maximale 
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korrelgrootte. De korrel moet 3/4 gevangen zijn in de toplaag. Het instrooimateriaal moet verticaal in 
het hars vallen; anders ontstaan er rimpels met een slechte vlakheid als gevolg. 

Door het instrooien blijft een deel van het instrooimateriaal in de uitgeharde tweede laag hars achter; 
het overtollig instrooimateriaal wordt na de volledige uitharding van de tweede laag hars weggezogen.  

Het instrooimateriaal bepaalt het antislipeffect, de slijtweerstand en de kleur.  

Op de rijweg wordt gecalcineerd bauxiet of siliciumcarbide (zwartgrijze kleur) ingestrooid tot een totale 
dikte van 7,5 mm. Buiten de rijweg gebruikt men (gekleurd) kwarts (grof zand; 1 tot 2 mm) tot een 
totale dikte van 4,5 mm.  

 

   

 

Het eindresultaat van de waterdichte bedekking in vloeibaar aangebracht hars is een bekleding die 
flexibel, licht in gewicht, chemisch resistent en waterdicht is; alsook antislipeigenschappen heeft en 
een hoge slijtvastheid. 

Op het eindresultaat worden de volgende controles uitgevoerd: 

- De vlakheid en de wrijvingscoëfficiënt worden getoetst aan de desbetreffende voorschriften van SB 
250-6-2.5.2.9. 

- De totale laagdikte: De laagdikte wordt gemeten met een laagdiktemeter volgens de norm NBN EN 
ISO 2178:1995 (magnetische meetmethode). Bij controle met een laagdiktemeter worden in 
principe 3 metingen per m² uitgevoerd. Op een groep van metingen moet minimum 80 % van de 
metingen groter zijn dan de voorgeschreven minimum laagdikte. De overige 20 % mogen lager zijn 
dan het vooropgestelde minimum, echter niet lager dan 80 % van deze waarde (80/20-regel). 

- De gemiddelde hechtsterkte tussen de onderlinge lagen en/of de ondergrond, gemeten volgens de 
norm NBN EN ISO 4624:2003, moet minimaal 4 N/mm² (= 4 MPa) bedragen. Geen enkele 
individuele waarde mag kleiner zijn dan 1,5 N/mm². De controle van de hechting is destructief en 
wordt dan ook tot het minimum herleid. De slijtlaag moet hersteld worden. Na herstelling blijft dit 
een zwakke plek. De hechtsterkte wordt daarom niet gemeten in het toekomstige wielspoor. In het 
begin wordt één meting per 10 m² uitgevoerd. In functie van de behaalde resultaten wordt het 
aantal metingen verhoogd of verlaagd. De hechtproef vindt plaats nadat het materiaal is uitgehard 
conform de technische specificaties van de leverancier. 

- Het oppervlak mag geen gebreken (blazen, vuilinsluitingen,…) vertonen. 
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6 TOEBEHOREN VAN DE RIJBAAN EN WATERAFVOER 
 

Dit punt behandelt de buiten de rijbaan gelegen gedeelten van de bedekking alsmede de inrichtingen 
voor de waterafvoer tot aan de aansluitingen op de afvoerbuizen. 

 

De figuur toont een principetekening met de mogelijke onderdelen van de zones van het toebehoren. 
De afdichtingslaag en beschermingslaag zijn er normaal identiek als deze onder de rijbaan. De 
bovenlaag wordt gekozen naargelang de functie van het onderdeel 

  

 

 

- Toebehoren van de rijbaan: 

- 1. Buitenrand 

- 2. Binnenrand 

- 3. Verankeringsvoetstuk 

- 4. Voetpad 

- 5. Watergreppel 

- 6. Kantstrook 

- 7. Fietspad 

- 8. Kant- of schampsteen 

 

- Waterafvoer: 

-  9. Ontluchtingsbuisje 

- 10. Drainage-inrichting dwars en/of langs 

- 11. Spuier 

- 12. Waterslikker  

 

Vooraleer de onderdelen afzonderlijk te behandelen, kunnen een aantal gemeenschappelijk vereisten 
vermeld worden, voornamelijk in verband met de evacuatie van het neerslagwater. 

 

- Het niveau van het bovenvlak van elk onderdeel en de helling ervan moeten zodanig zijn dat een 
vlotte afvoer naar de waterslikkers mogelijk is. 

- Zelfs met de beste bedekking moet men ervan uitgaan dat de bovenlaag, zowel in het 
rijbaangedeelte als erbuiten, niet waterdicht is en zeker niet blijft. Het neerslagwater dat tot op de 
afdichtingslaag kan doordringen moet met een drainering op de laagste punten worden 
opgevangen en afgevoerd. 

- De schade die veroorzaakt wordt door stagnerend en infiltrerend water omwille van gebrekkig 
onderhoud van de verschillende onderdelen, kan immers leiden tot een in de tijd exponentieel 
toenemende totale kost. 
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6.1 Buitenranden 

De buitenranden vormen de eindelementen van het dwarsprofiel van het brugdek.  

Er bestaan diverse varianten om deze buitenranden te realiseren, in combinatie met oplossingen voor 
aangrenzende elementen zoals voetpaden, verankeringsvoetstukken voor geleideconstructies, enz..  

Deze buitenranden kunnen bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen: de opstand, de 
parementplaat, het draagstuk van deze plaat, en de deksteen onder de leuning. 

 

1: brugdek 2: opstand  3: draagstuk met parementplaat 

 

Dekstenen onder de leuning worden bij nieuwe bruggen niet meer geplaatst. Men kan ze wel nog 
aantreffen bij bestaande bruggen, zelfs al worden die gerestaureerd. 

In het geval er dekstenen gebruikt worden, dan is het niet overbodig het algemene afdichtingssysteem 
aan te vullen door bij het aanbrengen van de blauwe hardstenen bepaalde voorzieningen te treffen 
zoals soepele, waterdichte voegen tussen de stenen en waterdichtheid ter plaatse van de 
ankerstaven. 

De parementplaat heeft voornamelijk een esthetische functie: bijvoorbeeld om nutsleidingen of 
hoogteverschillen tussen randbalken te verbergen. Deze parementplaten en hun draagstuk worden 
meestal uitgevoerd in (geprefabriceerd) beton. Actueel wendt men ook al eens metalen platen aan 
(aluminium, verzinkte of gemetalliseerde staalplaat), die rechtstreeks op de rand van de brugdekplaat 
worden bevestigd. 

Naast het vervullen van een eventuele esthetische functie (wanneer er geen parementplaat is) bieden 
opstanden verscheidene mogelijkheden:  

- het lengteprofiel aan de rand van het kunstwerk corrigeren en bijgevolg het niveau van de 
bovenvlakken van de trottoirs en de bedekking aanpassen;  

- de leuning (of geleiderail) en de eventuele parementplaten vastzetten;  

- als kantopsluiting dienen om de horizontale krachten op te vangen die de kantstenen of binnenste 
geleiderails overbrengen;  

- het uiteinde van de afdichting vastmaken.  

Een buitenrand bestaat dan ook minstens uit een opstand. 
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De opstand van de buitenrand is normaal ononderbroken en houdt dan ook het water dat in de 
bedekking is gedrongen binnen de brug, waar het dankzij de dwarshelling van de brugdekplaat (ten 
minste 2 %) naar de waterafvoerinrichtingen geleid wordt, en waar het gedraineerd moet worden. 

 

Er bestaan talloze procédé's om buitenranden uit te voeren. In België was de gebruikelijke praktijk zo 
dat doorgaans een deksteen op de opstand werd aangebracht. Actueel wordt deze oplossing niet 
langer toegepast bij nieuwbouw. 

Ook parementplaten worden actueel niet meer toegepast, maar kunnen wel nog voorkomen op 
bestaande bruggen. 

 

De opstand wordt in een tweede fase gebetonneerd zodat een correctie van het lengteprofiel nog 
mogelijk is. Anderzijds vormt de stortnaad een zwak punt voor waterdoorsijpelingen bij schade aan de 
afdichting. Een uitvoering zoals met een iets hoger gelegen stortnaad is daarom aangewezen.  

 

De hoogte van de opstand van de buitenrand is afhankelijk van de gebruikte materialen en de 
hoogteligging van het trottoir, en houdt verband met stabiliteitsoverwegingen (kantopsluiting,...).  

Het bovenvlak van de opstand moet altijd hoger liggen dan dat van de brugdekplaat. Is dat niet het 
geval, dan kan het water niet binnen de brug worden gehouden. Om waterdichtheidsredenen is het 
gewenst dat het bovenvlak van de opstand van de uitkraging hoger komt dan het bovenvlak van het 
trottoir, bij voorkeur minstens 100 mm 

 

Uit de huidige ervaring blijkt dat opstanden van buitenranden veel schade lijden door klimatologische 
en chemische invloeden (water, vorst, dooizouten). Er is immers veel gevaar dat water dat dooizouten 
bevat in het beton van de opstand dringt, aangezien de afdichting door talrijke ankerstaven is 
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doorboord. Deze situatie dient te worden verholpen door ofwel de kwaliteit van het beton (EE4, 
betondekking,…) te verbeteren ofwel de afdichting van deze opstanden doeltreffender te maken. Nog 
beter is deze twee maatregelen te combineren.  

 

Deze principes gelden ook voor andere gedeelten van de buitenrand die niet of onvoldoende tegen de 
inwerking van dooizouten zijn beschermd, of die nu geprefabriceerd (parementplaat, ...) of in het werk 
gestort (parementplaat, New Jersey beveiligingsconstructie, …) zijn. 

  

Om het lengteprofiel te corrigeren werd er vroeger soms een dikke mortellaag onder de deksteen 
aangebracht, zelfs aangevuld met baksteenmetselwerk. De gecombineerde werking van water, 
dooizouten en vorst leidt tot een volledige verwering van deze laag. 

  

 

Vroeger werden niet altijd soepele voegen voorzien tussen de dekstenen in blauwe hardsteen. Bij 
bruggen in spanbeton, die verkorten door de krimp en de kruip, heeft dit dikwijls geleid tot schade aan 
de dekstenen die onder druk komen (afspringende hoeken, barsten in langsrichting). Dit kan tot 
gevaarlijke toestanden leiden bij een ondergelegen weg. 
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6.2 Binnenranden 

Binnenranden onderscheiden zich hierin van de buitenranden van de brug, dat er doorgaans geen 
elementen zoals parementplaat of leuning aan of op moeten worden bevestigd. Deze randen dienen 
dus voornamelijk om de brugbedekking zijdelings op te sluiten en om de afdichting vast te maken, 
zodat er geen water onder kan doordringen.  

Voor het ontwerp van binnenranden kan worden uitgegaan van wat bij de buitenranden is gezegd over 
betonstorting in twee fasen, bescherming tegen dooizouten en de hoogte van de opstand. 

 

De binnenranden moeten afgedicht worden. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
binnenranden, waarvan de verticale buitenzijde toegankelijk is en deze met een niet-toegankelijke 
buitenzijde. 

 

 

In het geval van een toegankelijke achterzijde zijn enkel membranen of harsafdichtingen geschikt als 
afdichting wegens de aanwezigheid van de verticale randen. 

Bij een niet-toegankelijke achterzijde wordt een soepele afdichting doorlopend aangebracht. De 
afdichting wordt dus ononderbroken boven de voeg tussen de twee brughelften geplaatst, dit voor 
zover de relatieve beweging tussen beide brughelften beperkt is en er geen al te grote 
zettingsverschillen te vrezen vallen.  

 

 

 

Deze afdichtingen moeten beschermd worden door een beschermlaag, zeker ingeval van mogelijke 
beschadiging door rechtstreekse blootstelling aan het verkeer. Men beveelt zelfs aan 
veiligheidsvoorzieningen aan te brengen vóór de opstaande randen, om ze tegen eventuele schokken 
van het verkeer te beschermen. 

Bij grote zettingsverschillen kan overwogen worden om een volwaardige uitzettingsvoeg in langszin te 
plaatsen. 

 

In de meeste gevallen zal de bescherming beperkt blijven tot de beschermlaag, die bestaat uit 
hetzelfde product als de afdichting (beschermingsmembraan ter bescherming van een 
afdichtingsmembraan; beschermingshars ter bescherming van een afdichtingshars). Voorwaarde is 
wel dat deze producten voldoende weerstand bezitten tegen doorponsing, doorboring en UV-straling. 
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6.3 Verankeringsvoetstukken voor geleiderails 

Deze voetstukken hebben als functie de geleiderails of beveiligingsconstructies, waarop zich grote 
horizontale stoten kunnen voordoen, te verankeren. 

 

Indien mogelijk worden verankeringsblokken gebruikt die geen geheel vormen met het brugdek. Deze 
oplossing biedt het voordeel dat de afdichting niet moet worden onderbroken, aangezien de 
verankeringsblokken vrij op de van haar beschermingslaag voorziene afdichting worden aangebracht.  

 

Een New-Jersey-stootband is een voorbeeld waarbij de afdichtingslaag niet moet onderbroken 
worden. Er moeten wel ruime doorvoeropeningen zijn voor de waterafvoer. Met een ter plaatse 
gestorte stootband, uitgevoerd met een glijbekisting, is het gemakkelijk deze op de juiste plaats (niet 
te hoog en niet te laag) te verwezenlijken. Deze doorvoeropeningen hebben ook de neiging vlug te 
verstoppen. Indien de afdichtingslaag ooit moet vernieuwd worden, moet ook de stootband 
opgebroken worden.  
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Met geprefabriceerde elementen op steunen (zodat het water er onderdoor kan lopen) heeft men al 
deze nadelen niet. 

 

Deze oplossing is evenwel slechts aanvaardbaar als gewaarborgd is dat het geheel voetstuk-
geleiderail niet zal kantelen wanneer het door een voertuig wordt aangestoten.  

 

Wanneer het geheel voetstuk-geleiderail niet uit zichzelf kantelvast is en elke mogelijkheid tot kantelen 
om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld gevaar dat het voetstuk op de onder de brug doorgaande weg 
valt) dient te worden uitgesloten, moet het voetstuk een geheel vormen met het brugdek wat een 
onderbreking van de afdichtingslaag betekent met bijgevolg verhoogde risico's voor infiltraties. 

 

In het geval van een doorlopende betonnen band ontstaat dikwijls een "waterbak" tussen buitenrand 
en voetstuk en is een zeer goede drainering noodzakelijk. 

 

6.4 Voetpaden 

 

Voetpaden, ook wel trottoirs genoemd, van een kunstwerk zijn gedeelten die tussen de binnen- of 
buitenranden en de rijbaan of tussen twee gedeelten van de rijbaan (middenberm) liggen en geen 
watergoot, kantstrook, verankeringsvoetstuk, kantstenen of fietspad vormen. Als zodanig beschouwd 
dienen trottoirs als openbare doorgang voor voetgangers of als dienstdoorgang voor het 
onderhoudspersoneel. 

 

Algemeen dient uiteraard gelet te worden dat bij een voetpad: 

- er een voldoende helling (minstens 2%) van het bovenvlak gerealiseerd wordt richting de 
waterafvoerinrichting; 

- het niveau t.o.v. watergoten en andere in de zone naast de rijbaan gelegen elementen 
gerespecteerd blijft; 

- bij de aansluiting aan naastgelegen elementen (bestaande uit een ander materiaal) een langsvoeg 
gecreëerd wordt met een geprefabriceerde voegband of groef met voegvullingsmassa om de kans 
op loskomen tegen te gaan. 

 

Men heeft er altijd belang bij de toplaag zo ondoorlatend mogelijk te maken (waterdichte materialen, 
geen naden of voegen), om de indringing van water te beperken.  

Als een tussenlaag nodig is, verdient het aanbeveling ze in drainerende materialen uit te voeren. Dit 
houdt in dat het draineerwater moet kunnen wegvloeien. Niet-drainerende materialen (en drainerende 
materialen zonder waterafvoer) blijven immers verzadigd met water en lopen het gevaar spoedig te 
worden beschadigd (onthulling van aggregaten, inwerking van vorst).  

Als er gevaar is voor waterindringing in de brugbedekking (niet-waterdichte toplaag, beschadigde 
voegen of naden, ...) is het altijd gewenst een drainage-inrichting juist boven de afdichting aan te 
brengen, welk type van materiaal ook voor de verharding wordt gekozen. Deze drainage-inrichting is 
doorgaans te verenigen met de materialen die in de bovenliggende lagen van de trottoirverharding 
worden toegepast. Deze drainage kan vanzelfsprekend alleen worden aanbevolen als voor afvoer van 
het draineerwater wordt gezorgd. De beschrijving van deze drainage-inrichting wordt verder in deze 
cursus besproken. 

 

6.4.1 Toplagen voor een voetpad 

6.4.1.1 Met betontegels 

De eertijds klassieke maar thans in onbruik geraakte oplossing. Zij biedt het voordeel dat de 
verharding in zekere mate kan worden opgebroken, maar maakt geen uitvulling mogelijk (zodat in dit 
geval een tussenlaag nodig is) en vormt een bijzonder doorlatend oppervlak wegens de talrijke 
voegen. 
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Een voetpad in betontegels op een uitvullaag in zand of zandcement (gestabiliseerd zand) is de 
klassieke oplossing met de al even klassieke gebreken. De betegeling is, wegens het groot aantal 
voegen, niet waterdicht zodat het neerslagwater in de zandvulling dringt. Het blijft er veelal opgesloten 
en vormt een bedreiging voor het structuurbeton de dag dat de afdichting een gebrek vertoont. De 
"waterbak" kan ook overlopen via de voegen onder en tussen de dekstenen. 

 

Door inklinking van het zandbed doen zich gemakkelijk verzakkingen voor zodat plassen ontstaan en 
er nog meer water in de zandvulling dringt. Zeer dikwijls ontstaan er opstuikingen van tegels ingevolge 
de uitzetting bij zonbestraling. Bij afkoeling komen de tegels nooit terug op hun oorspronkelijke plaats, 
ontstane spleten worden gevuld met vuil zodat het schadeproces bij een volgende opwarming kan 
verdergaan. Dwarse voegen gevuld met voegvullingsmassa op regelmatige afstanden kunnen dit 
fenomeen wat afremmen. 

 

 

De zandvulling werd ook dikwijls gebruikt om er leidingen in te leggen, meestal in wachtbuizen. Een 
groot aantal wachtbuizen kan een behoorlijke aanvulling en verdichting van het zandbed verhinderen 
zodat er later verzakkingen ontstaan. De wachtbuizen fungeren dikwijls als drainering voor de 
zandvulling en lozen het water ter hoogte van de brugvoegen. Dit is de reden waarom er dikwijls 
doorsijpelingen zijn vast te stellen aan de brugeindes, alhoewel er waterdichte uitzetvoegen geplaatst 
zijn. Als er door breuk aan de buizen of ingevolge open voegen ook nog zand meegevoerd wordt, 
zullen er extra verzakkingen optreden. 
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Ook moet nog vermeld worden dat, in geval van zandcement, de draineringen na verloop van tijd 
volledig verstoppen door afzettingen van kalk die uitgeloogd wordt uit het cement. 

 

Bij veel bruggen is er helaas geen enkele voorziening voor de drainering of zijn de voorzieningen 
ontoereikend (bv. te grote tussenafstanden) of bevinden ze zich niet op de laagste punten.  

 

Om de diverse nadelen van een zandvulling te vermijden, zijn er ook uitvullingen uitgevoerd in 
gewoon beton en zelfs in drainerend beton. 

 

6.4.1.2 Met gietasfalt 

Vormt een ondoorlatende verharding, maar kan slechts worden verwerkt in lagen met een constante 
dikte tussen 25 en 35 mm (tolerantie ± 5 mm). Wanneer de bovenlaag meer dan 70 mm dik moet zijn 
of wanneer moet worden uitgevuld, is een tussenlaag in beton nodig. Het gevaar voor blaasvorming 
dient te worden beperkt door de onderste laag gietasfalt op glasvlies aan te brengen. 

 

 

 

Als men geen bijzondere voorzorgen neemt aan de aansluitingen met de naastgelegen onderdelen, 
ontstaan er scheuren. Bij afkoeling krimpt het gietasfalt immers af van deze onderdelen (dekstenen, 
kantstenen ….). De enige goede methode is dat er een uitsparing voorzien wordt met een mal, die 
dan achteraf met een bitumineuze voegvulling wordt opgegoten. Deze voegvulling moet achteraf 
regelmatig onderhouden worden. 

6.4.1.3 Met asfaltbeton 

Indien het trottoir niet door andere toebehoren (voetstuk, watergoot, kantstenen, kantstrook) van de 
rijbaan wordt gescheiden en het brugdek er dezelfde hoogte heeft als onder de rijbaan, kunnen de 
asfaltlagen van de rijbaan die zich boven de beschermlaag bevinden ter plaatse van het trottoir 
worden doorgelegd. Het trottoir wordt dan afgebakend met behulp van een markering. Onder deze 
asfaltlagen wordt ook een drainage-inrichting geplaatst 

 

Wanneer de trottoirverharding niet tegelijk met de bedekking van de rijbaan kan worden uitgevoerd 
(aanwezige obstakels,...), dient de toplaag van de trottoirverharding zo ondoorlatend mogelijk te zijn. 
Daartoe wordt het best asfaltbeton gekozen van het type AB-4. De laagdikte (doorgaans 30 tot 40 
mm) hangt van de gekozen formulering af. Een dergelijke bovenlaag behoeft altijd een tussenlaag. Als 
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de ligging van het trottoir het mogelijk maakt (beschikbare werkbreedte), dient de voorkeur te worden 
gegeven aan machinale verwerking en aan verdichting met zware werktuigen, wat een betere 
waarborg biedt voor het verkrijgen van de gewenste mechanische eigenschappen. In dit verband zij 
gewezen op het bestaan van afwerkmachines met kleine werkbreedte of met zijwaarts gestelde 
trilplaat, die voor zulk werk bijzonder geschikt zijn. Als door de geringe beschikbare werkbreedte of 
aanwezige obstakels het nodig is om de verwerking manueel en de verdichting met kleine werktuigen 
uit te voeren, moet men zich bewust zijn van het gevaar dat de verkregen verdichtingsgraad maar 
matig kan zijn.    

 

 

 

In alle gevallen moeten worden nagegaan of de verwerkingsmachines te verenigen zijn met de op het 
trottoir toelaatbare belastingen. 

6.4.1.4 Met cementbeton al dan niet met harsafdichting 

Dit beton, dat weliswaar in een tweede fase wordt gestort, is ofwel solidair met het beton van de 
brugdekplaat, ofwel vormt het een betonplaat die ter plaatse wordt gestort of geprefabriceerd werd en 
op de beschermlaag van de afdichting van het brugdek wordt geplaatst. Zij kan dan los liggen op de 
brugdekplaat ofwel met ankerstaven verbonden zijn met het brugdek. In dit laatste geval doorboren 
deze ankerstaven dan onvermijdelijk de afdichting. 

Het cementbeton is van het type dat bestand is tegen dooizouten (beton voor omgevingsklasse EE4 
volgens NBN EN 201-1:2001 en NBN B15-001:2004). Om krimpscheuren op te vangen moet zowat 
om de 5 m een krimpvoeg worden aangebracht. 

Zeker in het geval van een betonplaat die een monoliet geheel vormt met de brugdekplaat, maar soms 
ook in het andere geval, wordt deze betonplaat, als ze ter plaatse gestort is, toch nog afgedicht met 
een harsafdichting zoals hierboven reeds beschreven in §5.1. 

In die gevallen kan het zelfs aangewezen zijn geen afdichting en beschermlaag te plaatsen op het 
beton van de brugdekplaat, omdat het ter plaatse gestort beton dan ingesloten zou zitten tussen twee 
afdichtingen, met blaasvorming tot gevolg in de bovenste harslaag. 

Bij geprefabriceerde betonplaten (niet monoliet verbonden met de brugdekplaat) kan men overwegen 
deze harsafdichting achterwege te laten en de afdichting en de beschermlaag aan te brengen op het 
beton van het brugdekplaat. 

De verkregen betonplaat vormt ofwel een onafhankelijk, eigen element van het trottoir, ofwel de 
voortzetting van een naastgelegen element zoals de watergoot, de kantstrook of een 
verankeringsvoetstuk, ofwel een onderdeel van de buitenrand van de brug. Als verankeringsstukken 
van de geleiderails in het beton van het trottoir kunnen worden opgenomen, kan doorboring van de 
afdichting door de ankerstaven van deze voetstukken worden vermeden, op voorwaarde dat het 
geheel trottoir - voetstuk dan kantelvast is. 

De betonnen plaat is doorgaans tussen de 150 en 250 mm dik. Zij maakt uitvulling mogelijk en kan 
wachtbuizen en leidingen bevatten. 
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6.4.1.5 Met een leidingkoker 

Het is af te raden om leidingen aan te brengen in het brugdek. Aanbevolen wordt om de leidingen aan 
te brengen onder de brugdekplaat of zelfs buiten de brug in een externe leidinggoot. 

Als wachtbuizen of leidingen toch in het trottoir moeten worden opgenomen of toegankelijk moeten 
blijven, kan een leidingkoker een mogelijke oplossing bieden.  

 

 

Het onderstuk van de koker kan in het werk worden gestort of geprefabriceerd zijn. Het komt meestal 
op de beschermingslaag (behoeft dus meestal geen tussenlaag), eventueel tussen twee lineaire 
elementen van de brug (bij voorbeeld een rand en een voetstuk).  

De wanden van de koker maken het mogelijk het deksel op de gewenste hoogte te stellen.  

Het bevestigen van het deksel op het onderstuk geeft doorgaans problemen. Die zijn te verhelpen 
door een soepele oplegging van het deksel op het onderstuk. 

Aangezien het deksel niet waterdicht is, dient water dat in de koker is gedrongen te worden afgevoerd, 
doorgaans via aansluitingen op het algemene afvoerstelsel van het kunstwerk. 

 

6.4.2 Tussenlagen voor een voetpad 

 

De materialen voor de tussenlaag worden hoofdzakelijk bepaald door de aard van de toplaag. 

 

Cementbeton en leidingkokers kunnen doorgaans terzelfder tijd de rol van toplaag en van tussenlaag 
spelen. Zij kunnen dus de volledige ruimte tussen het bovenvlak van het trottoir en de beschermlaag 
(inclusief uitvulling) opvullen, voor zover men voor elk materiaal binnen de diktegrenzen blijft.  

 

Daarentegen is voor een toplaag in gietasfalt en asfaltbeton meestal een tussenlaag nodig omdat de 
uit te vullen dikte te groot is. Een tussenlaag van zandcement is hiervoor niet geschikt omdat dit 
materiaal niet als fundering voor gietasfalt of asfaltbeton kan dienen. Deze oplossing is dan ook niet 
toegelaten. 
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- Als de bovenlaag van gietasfalt is, dan bestaat de tussenlaag uit schraal beton, waarop dan het 
gietasfalt voor de toplaag zonder hechting (met gebruik van glasvlies) wordt geplaatst. 

- Is de bovenlaag van warm bereid asfaltbeton, dan heeft men voor de tussenlaag meerdere 
mogelijkheden ter beschikking: 

- ofwel een ander asfaltmengsel (type AB-3C of AB-3D) dat handmatig kan worden verwerkt; 

- ofwel schraal beton; 

- ofwel normaal beton. 

-  

Het gebruik van beton is slechts verantwoord vanaf een dikte van minstens 10 cm. 

 

Bij gebruik van drainerende materialen moet voor het draineerwater een afvoerinrichting aanwezig 
zijn. 

 

6.5 Watergreppels 

Bovenal moet de greppel ruime afmetingen hebben om het neerslagwater vlug naar de waterslikkers 
te kunnen afvoeren. 

Gezien de toevloed van water op die plaats, is een bovenlaag in waterdicht materiaal aangewezen. 
Gietasfalt is daarom het meest aangewezen en wordt daarom ook bijna altijd toegepast.  

Greppels in geprefabriceerde betonelementen zijn omwille van de vele voegen niet zo een goede 
oplossing. Ook greppels in asfaltbeton, betonklinkers of betontegels 30x30 zijn slechte oplossingen 
voor een kunstwerk. 

 

  

 

De greppels in gietasfalt worden best gerealiseerd met zijwaartse opstanden, die de voeg kunnen 
vormen met de aanpalende stroken. 
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Indien er onder het voetpad een drainerend laag is toegepast, is het nuttig deze onder de 
watergreppel te laten doorlopen. In dat geval moet die laag aansluiten op spuiers of op waterslikkers 
die waterafvoer op dat niveau toelaten. Zo niet, dan stagneert al het water dat via scheuren en naden 
tot op de afdichting is doorgedrongen, ter plaatse van die watergreppel. 

 

6.6 Kantstroken 

Ze worden gerealiseerd in cementbeton, op de beschermingslaag of eventueel op een tussenlaag. 

 

Dit beton is dus niet met de structuur verbonden en wordt niet afgedicht. Het moet van goede kwaliteit 
zijn (wegenbeton) om te kunnen weerstaan aan de rechtstreekse inwerking van dooizouten. 

 

Kantstroken in beton worden niet dikwijls meer toegepast. Meestal laat men de lagen van 
rijbaangedeelte doorlopen. 

 

6.7 Fietspaden 

Voor fietspaden op bruggen werden vroeger verschillende oplossingen toegepast: 

- in betontegels : cf. voetpaden in betontegels; 

- in (rode) betonklinkers 

- De klinkers worden op een laag zandcement gelegd en ingezand. Ook hier is een goede 
drainering een absolute noodzaak om de verharding in goede staat te houden. Door het 
verstopt geraken van de drainering ingevolge kalkafzettingen is dit eigenlijk geen goede 
oplossing 

 

Deze worden beter niet meer gebruikt, oplossingen met asfaltbeton, gietasfalt en cementbeton (met 
waterdichte toplaag) zijn beter geschikt. Een fietspad moet wel over een vereiste ruwheid beschikken 
waardoor soms een aantal specifieke oppervlaktebehandelingen nodig zijn. Deze vereisten kunnen er 
voor zorgen dat er bepaalde materialen uitgesloten worden. 
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6.8 Kant- en schampstenen 

De kant- en schampstenen zijn geprefabriceerde elementen van cementbeton die tegen de inwerking 
van dooizouten moeten bestand zijn. Ze worden aangebracht op een laag mortel of schraal beton 
boven de beschermingslaag. 

 

Als het bovenvlak van de schampstenen hoger ligt dan dat van het naastgelegen onderdeel 
(bijvoorbeeld het voetpad) dienen doorvoeropeningen voorzien te zijn om afvloeien van het 
neerslagwater naar de greppel toe te laten. De ervaring toont dat deze openingen vlug vervuilen. 
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Langs de voegen kan er gemakkelijk water doordringen tot op de afdichtingslaag. Vandaar ook het 
belang van een drainering. Soms gebeurt de drainering van de achtergelegen zandvulling via de 
"slechte" voegen tussen de elementen. De aanwezigheid van vocht is dikwijls merkbaar door 
begroeiingen in de voegen. 

 

Bij inspecties stelt men wel eens vast dat lokaal (bijvoorbeeld aan de uiteinden nabij de voegen) de 
kant- of schampstenen ter plaatse uitgevoerd zijn. Als dit beton maar van matige kwaliteit is, zal het 
zeer snel verweren. 

6.9 Ontluchtingsbuisjes 

Wanneer de afdichting van gietasfalt is, dient de brugdekplaat te worden voorzien van een netwerk 
van buisjes die het ondervlak van de afdichting met het ondervlak van de brugdekplaat verbinden. De 
rol van deze buisjes kan drieledig zijn : 

 

- het ondervlak van de afdichting in contact brengen met de luchtdruk en aldus het gevaar voor 
blaasvorming onder het gietasfalt beperken; 

- het eventuele condensatiewater van het scheidingsvlak tussen brugdekplaat en afdichting laten 
wegvloeien; 
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- het water dat onder een bezweken afdichting doordringt afvoeren en een hulp vormen bij het 
ontdekken en opsporen van eventuele lekken. 

 

Normaal gebruikt men hiervoor kunststofbuisjes, met een diameter van 20 tot 30 mm, die in de 
brugdekplaat gebetonneerd worden. Ze zouden ten minste moeten voorkomen in de lage punten van 
het dwars- en lengteprofiel, doch steeds op plaatsen waar het gietasfalt niet aan het brugdek hecht. 
Wanneer het kleefvernis in netwerkvorm zal worden uitgestreken, moet bovendien ook in elke maas 
van dit netwerk een ontluchtingsbuisje komen. 

 

  

 

Zij mogen echter niet verward worden met de spuiers die het drainage water evacueren op het niveau 
van de afdichting.  

 

 

 

In werkelijkheid stelt men vast dat er bij veel bruggen helemaal geen ontluchtingsbuisjes voorzien zijn 
alhoewel de afdichtingslaag in gietasfalt is. 
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6.10 Drainage-inrichtingen 

Het plaatsen van een drainagelaag voor de niet waterdichte lagen die boven de afdichtingslaag liggen, 
is altijd wenselijk. Behalve gietasfalt kunnen alle boven de afdichting gebruikte lagen van het wegdek 
en de structuren van de aangrenzende zone met toebehoren als niet waterdicht beschouwd worden. 
Dit kan te wijten zijn aan de open structuur of porositeit, het aanwezig zijn van voegen of door schade. 

 

Men zou kunnen opteren om over de volledige oppervlakte een drainerende laag aan te brengen: 

- Een drainage met behulp van een geotextiel, zoals vroeger werd toegepast in de zandvulling onder 
de voetpaden, is uitgesloten. Een geotextiel bemoeilijkt het verdichten van bitumineuze lagen en 
zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van de weerstand tegen de effecten van tangentiële 
krachten (bv. remmen). 

- Een drainage in de vorm van een volledige laag bestaande uit zeer open asfalt is misschien wel 
een mogelijk alternatief. Dit wordt in België, althans voorlopig, nog niet toegepast omdat men nog 
geen zicht heeft op het gedrag van het materiaal op lange termijn en de verenigbaarheid met de 
afdichtingsystemen. 

 

De drainage-inrichtingen die hedendaags gebruikt worden bestaan ofwel uit geprefabriceerde balkjes 
van drainerend epoxybeton ofwel van ter plaatse  in uitsparingen gestort epoxybeton of zeer 
doorlatend asfalt. De balkjes hebben ongeveer een breedte van 10 cm en een hoogte die gelijk is aan 
deze van de beschermlaag. Deze materialen hebben een drukweerstand van minstens 10 MPa 
(gemeten op kubussen 15x15 cm) en een percentage van 25% aan holle ruimtes. 

 

  

 

Een drainage-inrichting bestaande uit epoxybeton is bestand tegen de hoge temperatuur van 
gietasfalt. Zij kunnen dus worden geplaatst alvorens de beschermlaag in bv. gietasfalt uitgevoerd 
wordt.  
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Bij ter plaatse gestorte drainagelagen dient men er op te letten dat de spuiers en afvoerbuizen niet 
verstopt raken.  

 

 

 

Bij het aanbrengen van cementbeton bovenop de drain in epoxybeton dient men ervoor te zorgen dat 
deze niet verstopt geraken door zijn zeer open structuur, hier kan lokaal een bescherming met 
geotextiel toegepast worden. 

 

Een drainage bestaande uit zeer doorlatend asfalt wordt manueel aangebracht en verdicht. Er kunnen 
uitsparingen in de beschermlaag in gietasfalt voorzien worden door middel van een bekisting die 
achteraf verwijderd wordt en dan opgevuld kan worden met de zeer open asfalt.  

Bij een beschermlaag in asfaltbeton kunnen er insnedingen gemaakt worden in de nog warme 
asfaltlaag en kan zo manueel het asfalt tussen de sneden verwijderd worden. Bij deze manier van 
werken is er natuurlijk een risico dat de afdichtingslaag beschadigd wordt.  

 

Drainage-inrichtingen worden stroomopwaarts van elke hindernis (uitzettingsvoegen, opstanden, ...) 
en op de laagste punten die leiden tot waterstagnatie op het niveau van de afdichting geplaatst. Op de 
laagste punten wordt de drainage-inrichting aangesloten op spuiers of waterslikkers die op het niveau 
van de waterdichting ook een inlaat hebben. 
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6.11 Spuiers 

Spuiers dienen voor de afvoer van het water dat uit de lagen boven de afdichting is gedraineerd. Hun 
aantal mag niet kleiner zijn dan twee met een maximale tussenafstand van 10 meter.  

 

Bij puntvormige draineringen bestaan ze uit een buisje in trechtervorm bovenaan afgedekt met een 
rooster. In alle gevallen moet een tegen corrosie bestand materiaal gebruikt worden. Meestal wordt 
roestvrij staal, gietijzer of polyethyleen (HDPE) toegepast. Gewoon staal (corrosie) en lood (mag niet 
direct in contact komen met beton) wat vroeger werd toegepast, zijn niet meer toegestaan. 

 

Een spuier moet steeds voorzien zijn van een flens om de afdichting aan te sluiten, die aansluiting 
moet met bijzondere zorg uitgevoerd worden.  

 

 

Om te beletten dat het water langs de onderkant van de brugdekplaat loopt moet het afvoerbuisje tot 
enkele cm onder het ondervlak reiken. Bij voorkeur worden de spuiers evenwel aangesloten op het 
waterafvoersysteem. Dit is zeker nodig als er gevaar is voor afdruppen op onderflenzen van liggers of 
op ondergelegen rijstroken. 

 

 

 

Als in het dwarsprofiel het lage punt van het brugdek samenvalt met de watergreppel en als de 
waterslikkers van een drainage-inrichting zijn voorzien, kunnen deze kolken op de plaats waar zij zich 
bevinden de spuiers vervangen. 
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Spuiers kunnen ingestort worden in de brugdekplaat of achteraf aangebracht worden in een 
uitsparing. 
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6.12 Waterslikkers 

De waterslikkers worden in de watergreppel geplaatst. De inplanting in langsrichting is afhankelijk van 
het lengteprofiel en van de structuur van de brug. Waterslikkers moeten minstens voorzien worden 
juist vóór de voegen en zeker in de laagste punten van het lengteprofiel. Door een grotere doorbuiging 
van de bovenbouw dan bij het ontwerp verwacht, komt het soms voor dat het laagste punt tussen 
twee waterslikkers in komt te liggen met stagnerend water in de greppel als gevolg. 

 

  

Bij voorkeur ligt de greppel niet boven een balk zodat waterslikkers met onderuitlaat kunnen gebruikt 
worden. Is dit niet mogelijk dan wordt een type met zij-uitlaat voorzien. 

  

De waterslikkers worden uitgevoerd in gietijzer, vroeger dikwijls ook in gietstaal. 
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In stalen brugdekken kunnen specifieke lasbare waterslikkers gebruikt worden: 

 

  

 

De moderne waterslikkers zijn zo opgevat dat: 

- een correcte aansluiting van de afdichting mogelijk is; 

- de onderste gedeelten van de bedekking gedraineerd kunnen worden; 

- in alle omstandigheden de waterafvoer kan worden gewaarborgd, ook tijdens de verschillende 
fasen in de uitvoering van het werk; 

- het rooster in de hoogte kan geregeld worden. 

  

Dit laatste punt is van groot belang. Het rooster moet iets lager liggen dan de bodem van de greppel 
om een vlotte afvoer te verzekeren. Maar al te dikwijls wordt vastgesteld dat types die geen regeling 
toelaten worden ingebetonneerd op een niveau dat achteraf te hoog blijkt te liggen. 

 

De oudere types hebben gewoon een bakvorm met bovenaan een rooster. Bij sommige types is het 
rooster zelfs vast wat het ruimen sterk kan bemoeilijken. Meestal is er geen enkele voorziening voor 
de aansluiting van de afdichtingslaag en voor de drainering van water uit de bedekking. Bij een 
afdichtingslaag in gietasfalt krimpt deze bij afkoeling af van de slikker en ontstaat er een scheur. Aan 
de onderkant van de brugdekplaat stelt men dan ook veel vast dat er water sijpelt tussen beton en 
uitlaatbuis. Het heeft geen zin om te proberen deze doorsijpelingen te doen stoppen door afdichten 
aan de onderkant. Het water zal dan in het beton dringen en dit kan nog nadeliger zijn. De aansluiting 
van de greppel met de waterslikker moet wel zo dicht mogelijk zijn. Water dat naast de uitlaatbuis 
doorsijpelt, wordt best opgevangen in het waterafvoersysteem (bv. met een trechtervormige 
aansluiting). 
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Waterslikkers zijn de voorkeurplaatsen voor ophopingen van straatvuil. Regelmatig ruimen is dan ook 
een absolute noodzaak. 
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7 WATERAFVOER VANAF DE WATERSLIKKERS 
 

Om het neerslagwater dat in de waterslikkers wordt verzameld verder af te voeren, zijn er tal van 
oplossingen toegepast. 

 

Vroeger werden buizen en goten gebruikt in zink, staal, gietijzer of gietstaal. Later werden buizen in 
asbestcement gebruikt en nog later buizen in kunststof, hetzij PVC (grijs of roodbruin), hetzij 
polyethyleen (zwart). 

 

Tot in de jaren '70 hechtte men bij het ontwerpen van kunstwerken soms meer belang aan het 
esthetische dan aan het functionele. Zo haalde men allerlei kunstgrepen uit om het afvoersysteem 
zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken. Afvoerbuizen werden geplaatst in ontoegankelijke kokers 
en ingewerkt in landhoofden en pijlers. Er bestaan veel bruggen waar er tussen waterslikker en 
riolering geen enkele voorziening is om de goede werking te controleren, laat staan voorzieningen om 
de buizen te kunnen ruimen. 

 

Er kunnen vele redenen zijn waarom een waterafvoersysteem niet behoorlijk functioneert. Meestal is 
het een combinatie van volgende factoren : 

- schade aan de materialen (corrosie, bros geworden PVC, vandalisme … ) 

- onvoldoende stevige bevestigingen of schade eraan; 

- onvoldoende langshelling, die ingevolge een grote permanente doorbuiging eventueel nog kan 
verkleinen; 

- vernauwingen of plotse richtingsveranderingen die aanleiding geven tot verstoppingen; 

- geen of onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke relatieve bewegingen tussen buizen 
bevestigd aan de bovenbouw en bevestigd aan de onderbouw; 

- onvoldoende rekening gehouden met de verschillende thermische dilatatie van de afvoerbuizen en 
de brugelementen waaraan ze bevestigd zijn (vooral van belang bij polyethyleenbuizen). 

 

Schade aan het waterafvoersysteem (of het ontbreken ervan) is één van de belangrijkste oorzaken 
van schade aan bruggen. Bij de inspecties moet er dan ook bijzondere aandacht aan besteed worden. 
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Om een degelijk waterafvoersysteem te bekomen, moet men met volgende principes rekening 
houden: 

 

- voldoende grote doorsnede, niet alleen in functie van het af te voeren debiet maar ook in functie 
van een gemakkelijk onderhoud. 

- het systeem moet zoveel mogelijk zelf onderhoudend zijn : 

- voldoende langshelling; 

- zo weinig mogelijk richtingsveranderingen; 

- geen scherpe richtingsveranderingen; 

- geen aansluitingen onder 90°  van een verticale op een horizontale leiding, maar onder twee 
maal 45°. 

- visuele controle op goede werking mogelijk, bijvoorbeeld:  

- verzamelbak bovenaan de standleidingen aan pijlers en landhoofden waar de horizontale 
leidingen vrij in uitmonden en voorzien van een spuier die kan werken als de standleiding 
verstopt geraakt; 

- vrije uitstroming van de standleidingen in kolken aangesloten op de riolering 

- controleopeningen nabij alle cruciale punten (uiteinden, richtingsveranderingen, …) om in geval 
van verstopping het ruimen gemakkelijk te maken. 

- de speling in de voegen tussen de verschillende elementen moet voldoende zijn om de thermische 
dilataties op te nemen (geen opstuikingen bij warm weer, geen opengaande voegen bij koud weer). 
Ook voor de bevestiging moet hiermee rekening gehouden worden. 

- alle onderdelen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn zodat beschadigde elementen gemakkelijk 
kunnen vervangen worden. 

- indien onderdelen verstoppen of beschadigd geraken, mag dit nooit tot zware schade leiden. Zo 
moeten waterophopingen in kokers of in holle pijlers absoluut vermeden worden. Dit kan tot zware 
schade leiden ingevolge overbelasting, infiltratie van dooizouten of vorstwerking. Daarom moeten 
zo nodig aanvullende nood-ontwateringsopeningen voorzien worden. 

 

Wat dit laatste punt betreft, moet bij de inspecties ook aandacht besteed worden aan de nood-
ontwateringsopeningen. Deze moeten ten allen tijde kunnen functioneren. Reeds meermaals werd 
vastgesteld dat deze verstopt geraken (bv. door duivennesten) en dat er zich aldus toch water kan 
opstapelen ondanks de aanwezige openingen. Ook hier is regelmatig onderhoud noodzakelijk. 

Het waterafvoersysteem stopt niet ter hoogte van het maaiveld. Het is dan ook noodzakelijk om bij de 
inspecties eveneens de rioleringen op hun goede werking na te zien, evenals greppels, grachten, 
enz… 


