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P R O J E C T

De Zeelsterbrug aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven is na een grondige 

renovatie weer helemaal uptodate. Het verkeer kan er sinds begin oktober  

weer twee rijstroken gebruiken. FDN Engineering + Construction,  

De Jong’s Betonbedrijf en ENCI werkten eendrachtig samen bij de  

toepassing van slanke en daarmee lichte betonelementen vervaardigd uit 

ultra high perfomance concrete (UHPC). De sterkte van het UHPC was in 

deze niet het belangrijkste aspect. Met name de hoge betondichtheid en 

dus een goede levensduur waren minstens zo cruciaal.

Zeelsterbrug weer uptodate 
FDN en De Jong’s Beton  
kiezen bewust voor UHPC

De zuidelijke helft van de tachtig jaar oude 

brug voldeed niet meer aan de eisen die de 

overheid stelt aan verkeersbruggen.  

Door de jaren heen nam het aantal ver-

keersbewegingen toe en werden met name 

de vrachtwagens die over de brug  

denderden steeds zwaarder. Daardoor 

mochten vrachtwagens van meer dan  

45 ton de brug richting centrum al niet 

meer passeren. De noordelijke helft van de 

brug dateert uit de jaren negentig en was  

al van beton. Die hoefde dus niet aange-

pakt te worden. 

Lichte betonelementen met UHPC
Dil Tirimanna, directeur FDN, vertelt over 

de rol van zijn bedrijf bij het project:  

‘FDN kreeg van de gemeente Eindhoven en 

hoofdaannemer Strabag de opdracht om 

slanke, lichte betonelementen voor deze 

brugrenovatie te produceren. We werkten 

daartoe samen met ENCI en De Jong’s  

Betonbedrijf. De Jong’s Betonbedrijf  

vervaardigde de elementen met een 

mengsel dat werd ontwikkeld door het 

betonlaboratorium van ENCI. De elementen 

moesten slank en daarmee licht zijn omdat 

standaardelementen te zwaar zouden  

drukken op de aanwezige constructie.’

‘De elementen moesten slank en daarmee licht zijn  
omdat standaardelementen te zwaar zouden drukken  

op de aanwezige capaciteit.’
Dil Tirimanna

foto’s: ENCI
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Slank, licht en met een hoge betondichtheid: UHPC bewijst zijn waarde voor  

de Zeelsterbrug.

Niet conventioneel
Het productieproces en het ontwerpen van 

de slanke UHPC-elementen voor de  

Zeelsterbrug vormden volgens Dil Tirimanna  

de grootste uitdaging: ‘De elementen 

moesten uiteraard voldoen aan de toelaat-

bare capaciteit van de aanwezige brug.  

Bij het productieproces was er veel aan-

dacht voor het mengen van het beton en 

de snelheid van verwerken. Want UHPC 

heeft een korte verwerkingstijd. Bovendien 

moesten we heel nauwkeurig werken, 

 zorgen dat er geen scheurvorming optrad, 

een glad oppervlak realiseren, rekening 

houden met de levertijd en goed nadenken 

over de hijsmethode omdat de vorm van  

de rand elementen niet conventioneel was.’

In goed overleg
De voordelen van UHPC kwamen ook dit 

keer weer goed uit de verf. Directeur Melis 

Korlaar van De Jong’s Betonbedrijf zet die 

nog even op een rijtje: ‘Naast sterkte is  

het juist de geschiktheid voor slanke,  

lichte betonconstructies vanwege de hoge 

betondichtheid. Hierdoor is de constructie 

in hoge mate bestand tegen vorst, carbo-

natatie en tegen indringing van chloriden  

of andere kwalijke stoffen. De wapening is 

daarmee goed beschermd tegen corrosie. 

Deze goede levensduur deed ons besluiten 

om te kiezen voor UHPC.’

De onderlinge samenwerking tussen de 

partners FDN Engineering + Construction, 

De Jong’s Betonbedrijf en ENCI verliep naar 

wens. ‘Alles ging in goed overleg en de 

leveringen waren ook steeds mooi op tijd. 

En nu kan die brug er dus weer een hele tijd 

tegen’, aldus Melis Korlaar.   
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