wegenbouw & verkeer

Opgewaardeerd lava weer
geschikt als wegfundering
In-situ vermengd met schuimbitumen en cement blijkt een
oude wegfundering van lava
opnieuw dienst te kunnen
doen. De gemeente Zwijndrecht zag wel iets in dit idee,
liet laboratoriumonderzoek
uitvoeren en legde een proefvak aan.

constructie, bestaande uit asfalt en fundering,
verwijderd. Het gefreesde asfalt kent meestal
een tweede leven. Lava, dat vrijwel altijd vanwege diverse redenen ongeschikt wordt bevonden
voor hergebruik, wordt afgevoerd en gestort.
Zwijndrecht heeft een aanzienlijk wegenareaal
met lava als funderingslaag. Het is daarom voor
de gemeente belangrijk om kennis te nemen
van een interessant idee om lava te vermengen
met schuimbitumen.

Onderzoeksopdracht

In de jaren zeventig van de vorige eeuw dreigden in Nederland tekorten te ontstaan in het
verkrijgen van wegfunderingmateriaal, vooral in
de veelgebruikte hoogovenslakken. Opdrachtgevers, wegbeheerders en aannemers in de
gww-sector waren genoodzaakt uit te zien naar
goede alternatieven. Lavasteen, afkomstig uit
Duitsland, is toen grootschalig op de Nederlandse markt verschenen en toegepast. Lava was relatief goedkoop, licht van gewicht, in grote hoeveelheden beschikbaar en voldeed aan de toenmalige eisen voor wegfunderingsmaterialen.
	Veel wegen uit de jaren zeventig en tachtig
zijn aan rehabilitatie toe en men moet kiezen
hoe men wil omgaan met wegen met een funderingslaag van lava. Door vermoeiing is het materiaal veelal niet meer geschikt om te worden
hergebruikt. Totale vervanging door nieuw
funderingsmateriaal lijkt dan doorgaans noodzakelijk. Dit geldt ook voor Zwijndrecht. Deze
gemeente staat aan de vooravond van het rehabiliteren en/of reconstrueren van diverse doorgaande wegen. Onder deze wegen is vaak lava
als funderingsmateriaal toegepast.

Herinrichting Ringdijk
De gemeente Zwijndrecht heeft een paar jaar
geleden het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld. Bij de uitwerking daarvan is onder andere de Ringdijk als hoofdontsluitingsweg
in 't kort - wegenherstel
• Veel wegen uit jaren zeventig met lavafundering zijn nu toe aan vervanging
• Vermengen met schuimbeton bekende
methode, maar voor lava nog niet toegepast
• Proefvak in Zwijndrecht aangelegd, met
verdichting als enige controleparameter
• Stijfheidswaarde toegenomen van 40 MPa tot
gemiddeld circa 800 MPa
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De verharding van de Ringdijk in Zwijndrecht is
‘op’.

aangewezen. Deze weg dient nu nog voor het
verwerken van al het verkeer op de rijbaan. De
weg dient in 2013 te worden heringericht. Daarbij krijgen de fietsers een eigen rijstrook. De
wegconstructie van de Ringdijk ligt op een dijklichaam dat medio jaren tachtig is opgehoogd.
Onder de wegverharding bevindt zich een funderingslaag van lava. De draageigenschappen
van de verharding en lavafundering zijn onder
andere onderzocht met valgewichtdeflectiemetingen. Met de uitkomsten daarvan is geadviseerd de asfaltwegverharding en de lavafundering te vervangen.

Ontwerp onder voorwaarden
De gemeente Zwijndrecht heeft Ingenieursbureau Drechtsteden opdracht verstrekt tot het
maken van een voorlopig ontwerp. Randvoorwaarden bij het ontwerpen zijn: burgerparticipatie, gewaarborgde bereikbaarheid, beperkte uitvoeringsduur, taakstellend budget en duurzaamheid.
Zwijndrecht profileert zich als duurzame gemeente. Daarom streeft zij ernaar om ook bij infrastructurele werken zo spaarzaam en slim mogelijk met beschikbare grondstoffen of secundaire materialen om te gaan. Waar mogelijk
worden vrijkomende materialen hergebruikt.
	Bij de traditionele methode van rehabilitatie
van wegen wordt doorgaans de volledige weg-

De gemeente heeft Wegbouwkundig Buro Van
den Boom opdracht verstrekt tot het nader onderzoeken van het idee van dit bureau om de
fundering van lava te upgraden tot een volwaardig product.
	Dertig jaar na ophoging van de Ringdijk bedroeg de stijfheidwaarde van de lava nog slechts
40 MPa. Deze waarde is extreem laag voor een
fundering en komt feitelijk overeen met de stijfheidwaarde van klei. Omdat een dijk altijd in beweging is, werd gezocht naar een fundering die
lichte zettingen kan opvangen maar tegelijkertijd een stijfheidwaarde heeft tussen 500 en
1.000 N/mm2. Met deze filosofie wordt getracht
onder andere scheurvorming in het wegdek
door ongelijkmatige zettingen in het dijklichaam
te beperken. Het idee is ontstaan om de bestaande lava op te mengen met schuimbitumen
en een klein percentage cement. Door het toepassen van schuimbitumen blijft de fundering
enigszins elastisch. Bestaande funderingsmaterialen en ook zand in-situ vermengen met schuimbitumen is in Nederland geen onbekende
methode. Vooral asfaltgranulaat wordt op deze
wijze als fundering veelvuldig toegepast. Steenachtige funderingen worden in het algemeen
weer als fundering zonder modificatie hergebruikt.
	Het opwaarderen van lava is voor zover bekend in Nederland niet eerder toegepast. De redenen daarvoor zijn onder andere dat lava toch
grotendeels verpulverd zou zijn, dat de korrelverdeling niet meer aan de eisen zou voldoen en
dat de lava te poreus is en veel bindmiddel zou
vergen.

Van lab naar dijk
Uit de fundering van het wegdek van de Ringdijk
zijn monsters genomen, die in een laboratoriumopstelling werden gemengd met een ‘klein‘ percentage schuimbitumen en cement en daarna
verdicht. Vervolgens werden de proefmonsters
op sterkte beproefd. Tot ieders verbazing waren
de resultaten zeer goed. In het laboratorium werd na beproeving een stijfheidmodulus
verkregen van 700 MPa.
	De opdrachtgever was zeer te spreken over dit
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