Mengen en verdichten van de ‘nieuwe’ fundering van hergebruikt lava.

resultaat. De vraag was echter of dit resultaat
ook in de praktijk was te behalen. De wegbeheerder heeft daarop een proefvak aangewezen,
dat dezelfde constructieopbouw heeft als de te
herinrichten route. De grootte van het proefvak
werd op 1.050 m2 gesteld. Het proefvak bevindt
zich op een dijklichaam. Het Waterschap Hollandse Delta verbindt, door een afgegeven vergunning, onder andere voorwaarden aan de uitvoeringsperiode. De werkzaamheden moesten
tussen 1 april en 1 oktober 2011 plaatsvinden.
Met een daartoe ingerichte frees/mengmachine is het proefvak vervolgens aangepakt in september 2011. De machine freesde de fundering

los tot een diepte van 0,3 meter. Gelijktijdig werden cement, bitumen en water geïnjecteerd in
de bestaande funderinglaag van lava. Het cement en water bevinden zich in tanks die op de
frees/mengmachine zijn gemonteerd. Het bitumen werd aangevoerd door een tankwagen, die
vlak voor de mengmachine reed. In deze tankwagen werd het bitumen op een hoge temperatuur (circa 180 °C) gehouden. In de mengkamer
van het bitumen werd door het vermengen van
het bitumen en het water schuimbitumen gevormd. Het schuimbitumen werd vervolgens
met cement en lava gemengd. Achter de frees/
mengmachine werd de gemengde lava geprofi-

leerd en verdicht met een bandenwals. Voor het
waarborgen van de kwaliteit was het alleen mogelijk te controleren op verdichting, die dan ook
als parameter werd gehanteerd. De verdichtinggraad is continu gemeten met een nucleaire
dichtheidsmeter. Het verdichtingproces is doorgezet totdat een verdichting van circa 100 procent werd bereikt. Vrijwel direct na het verdichtingproces kon de asfaltverharding worden aangebracht en de weg weer voor het verkeer
worden opengesteld.

Monitoring
In oktober 2011, een maand nadat het proefvak
was aangebracht, is met een valgewicht de verharding gemeten op stijfheid. Deze bleek een
gemiddelde waarde te hebben van 810 MPa. De
laagst gemeten waarde bedroeg 625 MPa, de
hoogste waarde 965 MPa. Een zeer goed resultaat. In maart 2012 is de tweede meting uitgevoerd. De toen gemeten waarden overtroffen
die van oktober 2011. De laagst gemeten waarde bedroeg 900 MPa, de hoogste waarde 1.115
MPa. De conclusie is dat de stijfheidswaarden
(laboratorium en eerst en tweede meting in-situ)
consistent zijn.
In het voorjaar van 2012 is het bestek voor de
reconstructie van de Ringdijk opgesteld, met
daarin de bepaling dat de lava op deze wijze –
het in-situ mengen met schuimbitumen – wordt
uitgevoerd.
	Deze werkwijze draagt bij aan een goede,
duurzame oplossing en is tegelijkertijd economisch gunstig. Volgens de eerste ramingen zijn
de kosten voor deze wegconstructie circa 10 tot
15 procent lager dan traditionele toepassingen.
De reductie in tijd kan 30 tot 50 procent zijn. Ook
is waarschijnlijk, hoewel nog niet nader onderzocht, een reductie in CO2-uitstoot mogelijk.
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Het eindresultaat.
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