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N". 3366.
Proeven met versc/iillemie soorten
verharding op de Rijkswegen.

Zijn oor.sprong vindencle in Uwer Excellentie’.s opdracht dato
20 Maart 1914, n”. 239, Afdeeling Water.staat, waarop volgde het
dezerzijd.sch voorstel van 12 Juni 1914, n”. 1700, were! bij artikel
101 van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1915 een bedrag
van f 56000 gevoteerd, blijkens den Uitgewerkten en Toelichtenden
Staat tot het ontwerp dier begrooting, voor het op grooter schaal
nemen van proeven met venschillende .soorten van verharding op
de Rijkswegen in de lode Directie.
De proefvakken zijn thans alle voltooid en door de arrondi.ssements-ingenieurs zijn ter zake de Verslagen uitgebracht, een
hiervan vergezeld door 2 teekeningen, die ik meen bij dezen aan
Lhve Excellentie te moeten doen toekomen.
Met gedeeltelijke afwijking van het bovengenoemd voorstel
bestonden de proeven in de volgende;
I. Een vak teersteenslagbaan .s}-.steem BOEZEWINKEL, a. op
een fiindeering van vlijlaag en geklopte puin ; b. op de aanwezige
klinkerbestrating, op den Rijksweg van ’s-Gravenhage naar de
Xoordhollandsche grens onder Wassenaar;
II. vakken klinkerbestrating, a. op zandbed en geklopte puin;
h. op zandbed en vlijlaag van afgekomen klinkers, op den Rijks¬
weg van ’s-Gravenhage naar de Hoornbrug, onder Rijswijk;
III. een vak kleinplaveisel, a. op de bestaande klinkerbestrating;
h. op een vlijlaag en gewalste laag van klinkerpuin, op den Rijks¬
weg van Rotterdam naar Zwijndrecht onder Rijsoord;
Aan
Zijne Excclletitie deii If/n/stcr
van Water staat.

IV. een vak Zweedsche granietkeien op den Rijksweg van
’s-Gravenhage naar de Noordhollandsche grens onder Sas.senheim.
Omtrent de afwijkingen met het bovengenoemd voorstel wordt
het volgende opgemerkt.
De weg Delft-Doenkade, waar men aanvankelijk het vak I dacht
te maken, werd daarvoor ongeschikt geacht wegens den aanleg
van een kabelkanaal door den Rijkstelefoondienst. Van de s\'stemen
Wayss en Aeberli, die eveneens toepa.ssing zouden vinden, moe.st
wegens de buitengewone tijdsomstandigheden worden afgezien.
De als Vde proef voorgenomen klinkerbestrating op een gewapend betonbed is mede tengevolge van de tijdsomstandigheden
niet tot iiitvoering gekomen.
Omtrent de uitkomsten der proeven zijn uit den aard der zaak
thans nog geen bijzonderheden mede te deelen.
Ik stel enz.

De Hoofdingenieur-Directeur
van den Watcrstaat in de lodc Directic,
(get.)
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M. Caland.

N«. 1.
VERSLAG
VAN EENE IN 1916 GEMAAKTE PROEFVERHARDING VAN
TEERSTEENSLAG OP DEN RIJKSWEG VAN ’S GRAVENHAGE
NAAR DE NOORDHOLLANDSCHE GRENS IN DE GEMEENTE
WASSENAAR TUSSCHEN DE H.M.-PALEN 8,0 EN 8,5.

De teersteen.slagverharding is gemaakt op het wegvak
’s Gravenhage—den llejd op ongeveer 2 K.M. zuidwaarts van
den Deyl.
Hier was aanvvezig eene klinkerbestrating breed 6,6o M., waarlangs aan de linker- (west) zijde een rijwielpad breed ongeveer
1,50 M., waarbuiten een hooge, met eene rij hoog opgegroeide
eiken bezette berm en eene bermsloot, waarin de waterstand
ongeveer 2 M. beneden de kruin van den weg ligt.
Langs de rechterzijde van de bestrating lag een verhoogd
wandelpad breed 3,25 M.
Aan die zijde is geen bermsloot, dock alleen een draadafrastering aanwezig.
De ondergrond van den weg is zand.
De proefverharding heeft eene breedte van 8,25 M., waarvan
1,40 M. boven het vroegere rijwielpad, 6,60 M. boven de oude
bestrating en 0,25 M. boven het wancTelpad en de uitgebroken
koplagen daarlangs.
Zij bestaat uit twee vakken;
Vak A: eene gewalste teersteenslagdeklaag op eene onderlaag
van eene vlijlaag en eene laag geklopte puin, van H. M. paal 8,0
tot H.M. paal 8,2 en dus lang 200 M. en
Vak B: eene gewalste teersteenslagdeklaag op de oude klinker¬
bestrating van H.M. paal 8,2 tot H.M. paal 8,5 en dus lang 300 M
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VAK A.
Daar de weg bezwaarlijk voor het verkeer kon worden afgesloten, is de nieuwe verharding over de breedte in tweeen aangebracht.
Nadat de aanvang van het werk geruimen tijd was vertraagd
door oponthoiid in den aanvoer van de benoodigde steenslag
(basalt) en ongunstig weder, werd eerst op 3 Juli met het kloppen
van op het wandelpad aangevoerde puin begonnen en op ii Juli
aangevangen met het opbreken der bestrating.
Dit geschiedde over de geheele 200 M. lengte met inbegrip
van de verharding van het rijwielpad.
Vervolgens werd de ondergrond onder het juiste profiel afgewerkt, waartoe gemiddeld ongeveer 2 cM. zand moest worden
verwijderd en geen aanvulling van betcekenis noodig was.
De grondslag onder de oude bestrating was zeer hard, onder
het rijwielpad losser.
Op dezen grondslag werd eene vlijlaag overdwars gelegd van
heele en halve klinkers en deze ingeveegd met scherp zand.
Daarna werd op de vlijlaag eene laag geklopte klinkerpuin
(van 3 tot 5,5 cM. zijde) dik 10 cM. gespreid, aan den bermkant
begrensd door eene kantlaag van op den kant gezette klinkers.
Deze puinlaag is in vakken van ongeveer 70 M. lengte gewalst met eene stoomwals van ongeveer 8000 K.G.
Omtrent deze wals zijn hier achter eenige bijzonderheden
opgegeven.
Nadat elk vak van 70 M. lengte ongeveer 6 iiren was gewalst,
werd de puinlaag afgedekt met scherp zand, waarna opnieuw werd
gewalst; totdat het zand grootendeels in de puinlaag was verdwenen.
Langs de bermzijde werd nu weer eene kantlaag als bovengenoemd gesteld en langs de andere zijde over 70 M. lengte eene
rij houten ribben steunende tegen ijzeren pennen gelegd.
Op 18 Jpli werd daarna over de eerste 70 M. aangevangen
met het spreiden van teersteenslag (basaltslag van 3—4 c.M. zijde)
dik 8 c.M. Deze steenslag werd bereid aan de haven te Wassenaar
op ongeveer 4 K.M. van het werk en daarna met paard en wagen
op het werk aangevoerd.
De bereiding aldaar geschiedde met een teermengmachine,
waaromtrent hierachter eenige gegevens zijn opgenomen.
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Bij deze bereiding is per M“. steenslag 70 K.G. teer en 0,1 lO M^.
grof zand gebruikt.
Op 20 Juli werd met bet walsen der steenslaglaag aangevangen
(ongeveer 2 uren per 70 M. lengte) waarna eene laag van 2 cM.
basalsplit werd gespreid, die nog 7 uren werd gewalst.
Deze split was eveneens in voornoemde machine per M®. bereid
met 70 K.G. teer, gemengd met 3,5 K.G. Trinidad a.sphalt.
Het walsen van de teersteenslag bleek niet goed mogelijk als
die nog versch was of bij warm weder.
Met het walsen werd daarom minstens een halve dag na de
spreiding aangevangen, waarna ’s morgens tot + 10 uiir voorm.
en ’s avonds na 5 uur werd gewalst.
Na het afwalsen van een vak werd het oppervlak bestreken
met een heet mengsel van 95 pet. teer en 5 pet. asphalt en daarna
bezand met grindzand.
Het bestrijken geschiedde uit de hand met luiwagens. Gebruikt
werd 2 K.G, teermengsel en 6 L. zand per M*.
]5ij vakken van ongeveer 70 M. voortgaande was de linkerhelft van vak A op 27 Juli gereed.
Daarna werd op het zand in totaal nog 3 uren gewalst, waarna
op 31 Juli, dus 3 dagen na de voltooiing, het verkeer over de
nieuwe verharding werd geleid.
Tijdens het spreiden en walsen van voornoemde teersteenslaglagen was het weder gunstig. Meestal was het warm, alleen op
22 en 25 Juli viel er een weinig regen.
De tweede weghelft van vak A werd op de bovenomschreven
wijze gemaakt tusschen 31 Juli en ii Augustus.
Bij de bereiding zoowel van de basaltslag voor de onderlaag
als van de split werd nu echter 8 pet Mexicaansche asphalt bij de
teer gemengd.
4 Augustus werd met het spreiden van de teersteenslag aan¬
gevangen, 11 Augustus was het geheele vak afgewalst en 14 Augustus,
dus drie dagen na de voltooiing, werd deze rechterweghelft voor
het verkeer opengesteld.
Tijdens het spreiden en walsen was het aanhoudend mooi,
warm of zeer warm weder.
De naad tusschen de beide weghelften werd met zorg bewerkt;
de rand van de voltooide linkerhelft werd volgens een rechte lijn
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weggehakt, opdat geen stof of vuil cle aanhechting zou kunnen
tegen gaan.
De dikte der lagen bleek door het walsen tot op
van de
oorspronkelijke dikte te verminderen.
De tonrondte, op 15 cM. aangelegd, werd grooter door het
indrukken van den ondergrond ter plaatsc van het oude rijwielpad
(2 tot 5 cM.)
De breedte nam door het walsen 0,10 M tot 0,25 M. toe.
Op 6—8 September werd de geheele oppervlakte nogmaals
met heete teer bestreken en met grindzand (voor een klein deel
met schelpen) gedekt, waarvoor noodig was i K.G. teer en 6 L.
grindzand per M^.
Berm en wandelpad werden intusschen afgegraven en naar
buiten afwaterend afgewerkt.
De kosten bedroegen per M".:
0,100 M. basaltslag a (f 6.20 koopprijs + f i-i5
vracht + f I-IS lo,ssen + f i-4S tran.sport)
f 9.95 per M®*..f

0.995

aankoop en aanvoer van tekortkomende puin.

0,20

0,011 M3, scherp zand a f 4 per
0,012

,,

>.

.

grindzand voor afdekken a f 4 per M^. .
.>

..

,,

.,,

0,045

,,

0,045

.

,,

0,35

teren van den weg a f 0.05 per K.G.

,,

0,15

7 K.G. teer voor bereiding a f 0,05 per K.G.
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.

.

0,8 K.G. asphalt voor bijmenging in de teer a f 0,07
per K.G.

0,055

werkloon.1,245
brandstoffen, smeermiddelen enz. voor mengmachines
en wals.,,

0,09

afschrijving op materieel.

0,16

vervoer van materieel.,,

0,13

terreinhuiir voor opslag van materialen en teermenging , ,,

0,035

Totaal

.

.

.

f

, 3,50

YAK B.
In dit vak werd de teersteenslag direct op de bestaande be¬
strating aangebracht.
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Het rijwielpacl was niet bestraat, zoodat de bestaande verharding daarvan wcrd opgeruimd en door eene klinkerbestrating
werd vervangen.
Aan de zijde van het wandelpad werden de koplagen uitgebroken en is de bestrating + 0.20 AI. verbreed.
De voor een en ander benoodigde steen werd ontleend aan
de bestrating van vak A.
Het profiel van de verbreede bestrating verschilde eenigszins
met dat van den teersteenslagweg.
Op I M. uit de rechterzijde lag de bestrating ongeveer 4 a
5 c.M. te laag.
Ook. in de lengteas waren onregelmatigheden tot verschillen
van 6 c.M.
Ten einde te voorkomen dat de teer.steenslaglaag veel in
dikte zou verschillen werd van H.M. paal 8,2 tot 68 M. voorbij
H.M. paal 8,3 de bestrating langs den rechterkant over 1,75 M.
breedte opgenomen, herstraat onder profiel en gewalst, en werd
aan dien kant van 68 M. voorbij H.M. paal 8,3 tot 6 M. voorbij
H.M. paal 8,4 over 3 M. breedte geteerde split gespreid en vastgewalst.
Eene poging om ongeteerde grove steenslag in een dun laagje
op de bestrating te walsen gaf geen goed resultaat.
De teer.steenslaglaag werd nu als bij vak A gespreid tusschen
eene kantlaag van klinkers eenerzijds en houten ribben anderzijds,
het eerst de re.chterweghelft over de voile lengte van 300 M.
Voor bereiding van de steenslag voor vak B werd de teer,
evenals voor de rechterhelft van vak .4, met 8 pet. Mexicaansche
asphalt gemengd.
Per Mb steenslag werd 70 K.G. teer, 5,6 K.G. asphalt en
0,110 M^. grof zand gebruikt.
Het walsen geschiedde telkens in vakken van Ongeveer 60 M.
Daarmede werd op 9 Augustus aangevangen en bij mooi weer
de eerste 60 M. afgewalst en geteerd.
Het tweede vak van 60 M. (H. M. paal 8,2 + 60 — H. M.
paal 8,3
20) was half gewalst toen het begon te regenen
(14 Augustu.s). Het bleef regenachtig tot 17 Augustus. Op 18
Augustus was het droog weder; de steenslag was opgedroogd en
nu werd het vak verder afgewalst en geteerd.
9

Het derde vak van 6o M. (H.M. paal 8,3 -|- 20 — H.M. paal
8,3 -j- 80) werd op 19 Augustus gewalst en op 21 Augustus
geteerd. Ook op de spreilaag van dit vak was nogal veel regen
gevallen.
Blijkbaar was bij het walsen van beide laatstgenoemde gedeelten het water nog niet geheel uit de steenslag verdampt of
vveggezakt; het walsen ging hier nl. lastig, de steenslag bleef
schuiven en de laag was moeilijk vast te krijgen. Van het geheele
werk is dit het minst goede gedeelte gebleven.
Alvorens met het voor de tweede keer teren, nadat het \'ak
ongeveer 3 weken voor ’t verkeer was opengesteld, kon worden
aangevangen, moesten enkele beschadigde plaatsen uitgehakt en
opnieuw worden gewalst.
De volgende 2 vakken van 60 M. werden gewalst en geteerd
bij goed weder en kwamen 24 Augustus gereed.
Gewalst werd in totaal op de rechterweghelft: 9 uren op de
onderlaag en 33 uren op de splitlaag.
Op 28 Augustus, d. i. 4 dagen na de voltooiing, werd de
rechterweghelft voor het verkeer opengesteld.
Op denzelfden dag werd ook aangevangen met het spreiden
van steenslag op de linkerweghelft.
De steenslag werd met hetzelfde teermengsel (8 pet. asphalt)
bereid als de rechterweghelft.
Op 29 en 30 Augustus was het regenachtig, doch toen het
op 31 Augustus na 7 uur v.m. mooi zonnig weer werd, kon
’s avonds van dien dag worden gewalst.
Van I—4 September was het voortdurend regenachtig en
kon niets worden uitgevoerd.
Op 5 September werd het mooi weer, op 6 September was
het warm en zonnig en nadat was gebleken, dat de gespreide
steenslag goed droog was, werd het gedeelte van H.M. paal 8,3
tot H.M, paal 8,3 -j- 80 dien dag gewalst, waarna op 7—9 September
bij goed weder de splitlaag werd gewalst en geteerd.
Om het schuiven van de teersteenslag voor de wals tebedwingen,
werd de bestrating van H.M paal 8.4—H.M. paal 8,5 geteerd en
bezand.
Van 9—12 September werd hier daarna de steenslag gespreid
en op 14 September dit laatste gedeelte afgewalst en geteerd,
10

nadat door regen op

13 en

14 September nog oponthoud was

ontstaan.
Gewalst werd op de linkerweghelft: 9 uren op de grove laag
en 25 uren op de splitlaag.
Op 15 en 16 September werd bet geheele vak B voor de
tweede keer geteerd met een teersproeimachine.
De hierbij gebruikte teer was wat dunner dan de tot dusver
gebruikte en werd gemengd met een weinig asphalt. De gebruikte
hoeveelheid teer was ruim ly maal grooter dan bij het teren met
luiw'agens.
Het afdekken geschiedde over een klein deel met schelpen,
over enkele M^. met ijzerzand van Java en overigens met grindzand.
Voor het geheele vak B werd de laag grove steenslag gemiddeld loi cM. dik genomen. Daarentegen werd de deklaag van
split gespreid ter dikte van 1,5 cM. om te verkrijgen, dat al de
split in de openingen der onderlaag zou dringen en geen afzonderlijke laag ging vormen.
Het walsen van de steenslag ging op de bestrating minder
gemakkelijk dan op de gewalste puinlaag, omdat de steenslag meer
v66r de walswielen wegschoof.
Het vooraf teren en bezanden van de bestrating bleek goed
daartegen te helpen; doch is blijkens het vorenstaande slechts
over een klein gedeelte toegepast.
De kosten bedroegen per M".
o,i2o]VH. basaltslag+ 0,012
basaltslag voor extra
aanvullingen = 0,132 M**. basaltslag a (f 6.20
koopprijs + f
vracht -j- f 1.15 lossen -ff 1.45 transport) f 9.95 per hH.

I-3I

puin en steen voor bestrating van het rijwielpad,
gemiddeld 0,032 M®. a f 4.— per M® . . . .

0,13

0,014

0,055

scherp zand a f 4.— per M'^.

0,012 M*. grindzand of schelpen voor afdekken a
f 4.— per
.

0.05

6,25 K.G. teer voor bereiding a f 0.05 per K.G .

0.46

Over te brengen

f

2,00’

Overgebracht

.

.

.

f

3,67 K.G. teer voor teren van de oppervlakte a
f 0.05 per K.G.„
I

K.G. asphalt voor bijmenging in de teer a f 0.07
per K.G..

, ^

2 00

0.18 •
0,07

werkloon..•.0,68
brand.stoffen, smeermiddelen enz. voor mengmachine
en wals.0.09
afschrijving op materieel..

o. 16

vervqer van materieel.,,

0.13

terrein-huiir voor opslag en teermenging

0.03^

....,,

Totaal

.

.

.

,,

3,35

I5ij de openstelling van het verkeer over dc nieuwe vakken
was de verharding nog vrij zacht, zoodat de wielen van zware
v'oertuigen er eenigszins inknepen en sommige zelfs eenige beschadiging veroorzaakten. iJeze vverden hersteld, terwijl de inknijpingen .
door het verkeer weder vlak werden.
In het begin klaagden de voerlieden over het zwaar trekken.
Voorts kon in het algemeen de deklaag van vak B niet zoo
vast worden gewalst als gewenscht werd en was deze dan 00k bij
de openstelling voor het verkeer merkbaar zachter dan die van vak A.
Behalve aan het moeilijker walsen is dat ongetwijfeld echter
voor een deel ook toe te schrijven aan het minder gunstige weder
tijdens de uitvoering van vak B en vooral tijdens het maken van
de rechterhelft van dit vak.
Beide vakken zijn later echter hard, vlak en dicht geworden
en trekken niet zoo zwaar meer als in het begin.
Voor teer is gebruikt geprepareerde watervrije teer van de
firma Stein en Iakken te Utrecht, die in vaten op het werk is
aangevoerd.
De teer voor het voor de tweede keer teren van vak B w'as
wat dunner dan de overige teer.
Voor het verwerken werd de teer verhit tot ongeveer 130” C.
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Voor asphalt is in hoofdzaak gebruikt dofzwarte Trinidadasphalt, S.G. 1,53 en overigens glimmend zwarte Mexicaansche
asphalt, S.G. 1,18.
De stoomwals had een gewicht van ongeveer 8000 K.G.,
waarvan ^3 op tie achteras. Voorwiel breed 1,08 M., middellijn
0,96 M., 2 achterwielen, elk breed 0,33 M., middellijn 1,45 M.
Walsbreedte 1,64 M. Druk per cM. velgbreedte voor 24,6 K.G.,
achter 80,8 K.G.
De teermengmachine bestond uit eene inrichting op widen,
waarop eene jacob.sladder, die de in een bak geschepte steenslag
omhoog voerde, een roteerende trommel, waarin warme lucht en
verbrandingsgassen van een vuurhaard werden geleid en waarin
de door de jacob.sladder aangevoerde steenslag al rondvv^entelend
werd gedroogd en verwarmd, terwijl vuil en stof werden weggezogen; een roteerende trommel, waarin de warme steenslag met
heete teer werd bespoten, welke teer boven een tweede vuurhaard
tot ongeveer 130" C. werd verhit.
V66r het uittreden van de steenslag uit den laatsten trommel
werd deze bezand, waartoe scherp zand met een schop door de
uitmonding van den trommel naar binnen werd geworpen.
De machine werd gedreven door een benzinemotor, die op
het onderstel was gemonteerd.
Het geheel rustte op twee wielassen, met voorwielen van
16 cM. velgbreedte en achterwielen van 18 cM. velgbreedte.
Het vermogen bedroeg ongeveer 35 M^. steenslagbereiding
per dag.
De bediening geschiedde met i machinist en 9 arbeiders.
’s Gravenhage, 27 November 1916.
Dc Ingenieur van den Rijkszvaterstaat,
(get.) F. BAUCKE.
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2.
\'KRSLA(;
VAN IN 1915 CIKMAAKTE PROF.FBESTRATINGEN VAN
STRAATKLINKERS OP FUNDEERING OP DEN RIJKSWEG
VAN ’SGRAVENHAGE NAAR DE HOORNBRUG NABIJ
RIJSWIJK TUSSCHEN H.M.-PALEN 2,5 EN 3,3.

De proefbe.stratingen be.staan uit twee vakken ;
Vak A. nieiiwe. straatklinkens op een zandbed dik 5 c.AT.,
rustende op eene laag geklopte puin, welk vak zicli uitstrekt van
H. M. paal 2,5 tot 45 AI. voorbij H. M. paal 2,7 en derhalve
king 245 M.;
Vak B. drie gedeelten nieuwe .straatklinkens op een zandbed
dik 5 c.M. en rustende op eene vlijlaag van afgekomcn steen,
vvelke vakken zich uitstrekken van 45 M. voorbij H. AT. paal 2,7
tot H. AT. paal 2,8, van H. M. paal 3,0 tot 64 AI. voorbij dien paal
en van 63 AT. voorbij H. AT. paal 3,1 tot 92 AT voorbij IT. AT. paal
3,2 en derhalve rcsp. lang 55, 64 en 129 AT.
VAK A.
Terzijde van dit wegvak ligt een parallelweg van de gemeente ^
’.s-Gravenhage, zoodat tijdens de uitvoering van het werk de Rijksweg
voor het verkeer kon worden afgesloten.
De TGjkswegbestrating heeft hier eene breedte van ruim 5 AT.
en wordt aan de eene zijde ingesloten door de keerrollaag van de
hooger gelegen trambaan en aan de andere zijde door de koplagen
van den hooger gelegen berm.
De afwatering van den weg heeft plaats door buizen onder
de trambaan en den berm, zoodat bij het bepalen van de hoogte
van den bovenkant der bestrating met de hoogte van den mond
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clier buizen rekening moest worden gehouden en de nieuwe be¬
strating niet hooger kon worden gelegd dan de bestaande.
Het zandbed moest derhalve tot ongeveer 30 c.M. onder den
bovenkant der bestrating worden ontgraven. Het bleek bijna overal
zeer hard te zijn.
Dit bed werd onder de mal afgewerkt. Het vervoer van het
afgekomen zand had plaats over planken, om te voorkomen dat
losse plaatsen en sporen zouden ontstaan.
Op dit zandbed werd eene laag puin aangebracht, afkomstig
van de van alle valcl<en uitgekomen klinkers, die tot stukken van
2,5 tot 5,5 c.M. waren geklopt _en voldoende waren om aan deze
laag een dikte van 13 c.M. fe geven.
De bovenkant van de puinlaag werd onder de mal afgewerkt.
Uaarna werd eene laag van het uit den weg afkomstig zand
ter dikte van 5 c.M. aangebracht.
Met behulp van slangen aan standpijpen op de Haagsche
waterleiding, werd dit zand in de puin gespoten. Dit werk duurde
2 dagen en' vorderde in totaal eene hoeveelheid van ongeveer
120 M^. water.
Hoewel deze hoeveelheid overeenkomt met eene laag van
bijna 10 c.M. hoogte, was al het water spoedig weggezakt.
Bij onderzoek bleek dat alle ruimten tusschen de steensttikken
goed met zand waren geviild.
De puinlaag werd daarna gewalst met een paardenwals getrokken door vier sterke paarden en wel 3 keer met de onbezwaarde wals van 3250 K.G., daarna 4 keer met de tot 4250 K.G.
verzw^arde wals, vervolgens 4 keer met de tot 5250 K.G. verzwaarde wals en ten slotte 5 keer met de tot 6250 K.(j. verzwaarde wals.
Voor eenmaal walsen moest de wals 5 keer de lengte van het
vak afleggen.
De breedte van de wals was 1,15 M., de middellijn 1,35 M.
Het walsen werd voortgezet tot de puin niet meer voor de
wals opschoof en duurde in totaal 2 dagen.
De puinlaag bleek daarna aan de kanten lets meer te zijn
ingeknepen dan in het midden.
Het zandbed boven de puinlaag verkreeg d.aarom eene dikte
van 5 c.M. in het midden en van 6 a 7 c.M. aan de kanten.
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Voor dit zandbed en voor het dekzand werd gebruikt:
van H. M. paal 2,5 tot 30 M. daar voorbij, duinzand,
van 30 M. voorbij H. M. paal 2,5 tot 10 M. voorbij H. M.
paal 2,7 rivierzand en
van 10 M. tot 45 M. voorbij H. M. paal 2,7 duinzand.
Op dit zandbed is daarna de bestrating met nieiiwe straatklinkers aangebracht met eene tonrondte van 8 c.M., bij de afwateringsbuizen vermeerderende tot 12 c.M.
Neven.s zijwegen is gestraat in keperverband, overigens in
gewoon half steen.sverband.
De uitvoering had plaats in de maanden Mei en Jiini.
De kosten bedroegen:
Oppervlakte 1282 M"'.
(jrond ontgraven en wegvoeren enz.
320 M3

a f 1,02 = f 360,40 totaal of per M^ .

.

f

0,255

puin kloppen en verwerken :
190 M3, a f 3,57 = f 678,30 totaal of per M“.0,53
invvasschen der puinlaag:
120 M3, water (90 L. per M^) a f 0,15 met kosten
van aansluiting en f 10 vverkloon, totaal f 30,50
of per M“..

„

0,025

,,

0,06

zand, per M'". 0,070 M3, a f 1,43.,,

0,10

klinkerbestrating per M"*.,,

2,295

bewaking, verlichting enz..,,

o,oi5

walsen met de paardenwals;
2 dagen a f 40 = f 80 totaal of per M^

Totaal per M“.

.

.

.

.

.

.

f

3,28

Het aanbrengen van de gewalste puinlaag veroorzaakte, ongeacht de waarde van de puin, eene prij.sverhooging van f 3,28 —
(f 0,10 + f 2,295) = f 0,885 per MT
Na voltooiing van het proefvak bleef dit nog 2 weken voor
het verkeer afgesloten. In dien tijd werd bijna al het dekzand in
de voegen geveegd, zoodat die bij de openstelling voor het verkeer,
geheel vol waren.
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VAK B.
EERSTE GEDEELTE LANG 55 M.

Ook terzijde van dit vak ligt de parallehveg van de gemeente
’s Gravenhage, zoodat ook hier tijdens de uitvoering de Rijksweg
voor het verkeer kon worden afge.sloten.
De Rijkswegbestrating heeft hier eene breedte van ruim 5 M.
en is aan weerszijden ingesloten als die van vak A.
Ook in de afwatering wordt hier op dezelfde wijze als bij dat
vak voorzien.
Aan het eene einde sluit het- vak aan tegen vak A en aan
het andere einde tegen een van de in 1911 ter plaatse gemaakte
proefvakken.
In verband met de wijze van afwatering moest ook hier de
bestaande hoogte worden aangehouden, zoodat het zandbed ongeveer
12 c.M. moet worden verlaagd.
Op het onder de rij afgewerkte zandbed, dat overal zeer hard
bleek te zijn, werd de vlijlaag van afgekomen heele klinkers op
een i c.M. dik laagje los zand gelegd. De vlijlaag werd goed met
zand ingeveegd alvorens de 5 c.M. dikke laag .straatzand daarop
werd gebracht.
Voor straat- en dekzand werd hier duinzand gebruikt.
Op deze zandlaag werd de nieiiwe bestrating in gevvmon halfsteensverband met eene tonrondte van 8 a 12 c.M. aangebracht.
Het werk werd in hoofdzaak uitgevoerd in de maand Septepiber.
De kostenverhooging door het aanbrengen van de vlijlaag
bedraagt, ongeacht de waarde van de oude klinkers:
verlagen en onder profiel afwerken van het bed en
wegvoeren van overblijvenden grond per M“. . . .

f

0,12

vlijen en meerdere kosten van stratcn per M"'.
Totaal

.

.

.

,,

0,13

,

.

f*

0,25

VAK B.
TwEEDE GEDEELTE LANt; 64 M.

Dit vak sluit met het eene einde aan tegen een van de in
1911 gemaakte proefvakken en met het andere einde tegen de
Broekslootbrug.
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Het verkeert nagenoeg in geheel gelijke omstandigheden als
het eerste gedeelte van vak ]} en is in November en December
gemaakt.
De bestrating is gelegd in halfsteensverband behalve over
6 M. lengte bij voornoemde brug, waar diagonaal is gestraat.
VAK B.
DkRDE (iEDEELTE EANti I2g AI.

Dit vak verkeert in dezelfde omstandigheden als de overige
vakken vat begrenzing en afwatering aangaat.
Evenwel is hier geen parallehveg aanwezig, waarover het
verkeer kon worden afgeleid.
Daar dit verkeer hier zwaar en druk is, verd de iiitvoering
van het werk zeer bezwaarlijk.
Eerst werd over 2,70 M. lengte de bestrating over de halve
breedte opgebroken, het zandbed ontgraven en de vlijlaag gelegd.
Deze laag werd daarna met houten schotten bedekt, waarover nu
het verkeer werd geleid.
Daarna werd de andere helft over 2,70 AI. lengte evenzoo
bewerkt en daarop over 1,35 Af. de nieuwe bestrating gelegd.
Na het zooveel noodig verder uitbreken der oude bestrating
werden nu de schotten verlegd naar deze zijde en werd de be¬
strating over de eerste 1,35 AI. lengte over de voile breedte voltooid.
Na het uitbreken van 1,35 AT. oude bestrating werden de
schotten weer verlegd en over de andere helft der breedte 1,35 AT.
lengte gestraat en na nogmaals de schotten te hebben omgelegd
kon de bestrating over de eerste 2,70 AT. lengte worden voltooid.
Daarna werd de nu van de oude bestrating ontdane volgende
2,70 AT. lengte eerst over de eene helft van de breedte ontgraven
en van vlijlaag voorzien en dan de andere helft, waarna de be¬
strating weer in 4 vakjes werd gelegd als bovenomschreven.
De geheele bestrating werd in gewoon halfsteensverband uitgcvoerd.
Door de bovenomschreven werkwijze was het zeer moeilijk de
bestrating vast, vlak en onder het juiste profiel te leggen.
Ifen ploeg straters kon slechts ongeveer V3 straten van wat
ze onder gewone omstandigheden kan doen.
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Het werk had bovendien plaats in den winter van 1915/1916,
bij afwisselende regen en vorst, terwijl veel moeilijkheden zijn
ondervonden bij het verkrijgen van goede straatsteen.
Dit vak werd dan 00k ten slotte niet zoo vlak als van eene
nieuwe bestrating verwacht mocht worden en was minder goed
dan een aangrenzend in denzelfden tijd door dezelfde straters
uitgevoerd vak onderhoudsbestrating zonder vlijlaag.
Enkele maanden v66r de uitvoering der bestrating was onder
de linkerzijde de kabelkanalisatie van de Rijkstelefoon gemaakt.
De nieuwe bestrating daarboven verzakte al spoedig en werd
in Juni 1916 over ruim i M. breedte opgehaald.
De meerdere kosten van de vlijlaag op dit wegvak kunnen,
ongeacht de waarde van de oude klinkers, op ongeveer f 0,50 per
IVP. gesteld worden.
’s-Gravenhage, 27 November 1916.

Dc IngenieKr van den Rykszvaterstaat,
(get.)

F. Baucke.’
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3.
VERSLACx
OMTRliNT DE I’ROEFNEMING MET EENE VERHARDINCJ
VAN KLEINPLAVEISEL OP UEN RIJKSWEG
ROTTERDAM—ZWIJNDRECHT.

Op art. loi van Hoofd.stuk IX cler Staatsbegrooting van 191 5,
wercl een bedrag van f 11 000 toegestaan voor een proef, eigenlijk
meer eene toepa.s.sing op eenig.szins flinke schaal, met eene verharding van kleinplavcisel op den Rijk.sweg van Rotterdam naar
Zwijndrecht. De uitvoering van dit werk ondervond groote vertraging, doordat de keitjes zeer lang op zich lieten wachten, tengevolge van den beperkten aanvoer van deze bouw.stof uit I Iiiitschland.
Het werk, aanbe.steed volgen.s be.stek n”. 190, dienst 1915.
op 25 October 1915, kon door het ontbreken der keitjes ecr.st op
II September igi6 worden aangevangen.
Bij de aanbesteding werd, door het bedrag der inschrijving,
de keuze bepaald tot het gebruik van Gramvacke keitjes; voor dit
materiaal bedroeg de aanneemsom f 9 900.
De keitjes werden aangevoerd uit de groef ,,Xordhelle” in
Thalbecke bei Gummersbach (Rheinland).
Het vak, waar de toepassing van de kleinplaveisel-verliarding
zou plaats hebben, werd gekozen op een gedeelte van den weg waar
een betVekkelijk vaste ondergrond wordt gevonden en waar het peil van
den polderwaterstand gunstig is ten opzichte van. het wegoppervlak.
Ten einde eene vergelijking te kunnen maken tusschen eene
toepassing van dit .s)-steem van wegverharding bij gebrCiikmaking
van de versleten doch nog goed vastzittende bestaande klinkerbestrating en bij gebruik van een gewalste onderlaag van klinkerpuin, werden de twee gemaakte vakken bestrating van kleinplaveisel zoo diclit mogelijk in elkanders nabijheid aangelegd.
Zoo werd van H.M. 36.830 tot H.M. 36.900 eene bestrating •
van kleinplavcisel op de oude klinkerbestrating aangelegd ter lengte
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van 70 M., tei-vvijl van H.M. 37.365 tot H.M. 37.800 eene be¬
strating van kleinplaveisel werd aangelegd op gcimlste onderlaag
van klinkerpuin, gestort op een enkele vleilaag, nadat de bestaande
klinkerbestrating was opgebroken, ter lengte van 435 M.
Zonder de-kantkeien, werd eerstgenoemde bestrating uitgevoerd tot de oppervlakte van 280 M^. en laatstgenoemde tot
1740 M'., beide tot een breedte van 4 M..
In de bijgevoegde dwarsprofielen, bijlagen I en II kan de Hgging
en de constructie van ieder vak kleinplaveisel worden nagegaan.
De keitjes hebben de afmetingen van 7—9 c.M.
De keitjes zijn gestraat zoogenaamd in loopende bogen, waarvan de koorde 1,30 M. en de pijl 0,30 a 0,35 M. bedraagt.
Tusschen de kantkeien bevinden zich twee heele en twee
halve bogen, waarvan de heele in het midden.
De ondergrond van het 435 M. lange vak werd, na het opbreken van de bestaande klinkerbestrating en het verwijderen van
den overtolligen grond, onder het gewenschte profiel afgewerkt.
Daarop werd op de aanwezige of op eene nieuwe aangebrachte
zandlaag ten minste dik 0,07 M. eene enkele vlijlaag van heele
steenen dik 5 c.M. aangebracht tot eene breedte van 4 M. Op de
vlijlaag werd ter dikte van 14 c.M. geklopte puin gestort en daarna
aangevangen met het walsen van de fundeering.
De puinlaag had na afloop van het walsen eene gemiddelde
dikte van 11 c.M. Het walsen is geschied in tweeen, d.w.z. eerst
de linker- en daarna de rechterhelft, terwijl het inwasschen met
zand na de walsing plaats had.
Het verkeer van voertuigen en automobielen werd op de puinstorting toegelaten zoodra deze gewalst was en met zand ingewasschen.
Het afsluiten van den weg kon niet geschieden door gemis
van een geschikten omweg en het leiden van het verkeer over
den wegberm was evenmin doenlijk door de aanwezigheid van het
tramspoor der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij.
Tot groote bezwaren heeft de bij de fundeering gevolgde
werkwijze geen aanleiding gegeven.
Ook het maken van de bestrating met kleinplaveisel gestraat
in een 2—3 cM. dikke zandlaag geschiedde uit den aard eveneens
in tweeen, eerst de linker-, daarna de rechterhelft.
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De aanleg van het vak had plaats in lengten van 85—:I2‘5M.,
al naargelang de weersgesteldheid eene meer of min snelle vordering
van het werk toeliet.
Bij de uitvoering van het vak lang 70 M. op de oude
klinkerbestrating, werd een enkele maal het bezwaar ondervonden
dat de kantkeien uitzakten. Dit moest worden toegeschreven aan
onvoldoenden steun langs de rechterzijde, waar het rijwielpad in
aanleg was. Overigens vverden geen bezwaren, van welke blijvend
een nadeeligen invloed wordt verwacht, tijdens de uitvoering van
het werk ondervonden.
De weersgesteldheid was over het geheel niet giinstig, hetgeen
verklaarbaar is, daar het straatwerk werd uitgevoerd tusschen
II September en 18 November.
De kosten van uitvoering van het werk hebben bedragen
f 10 279,—. Gerekend over de gemaakte totaal oppervlakte van
2020 M". geeft dit bedrag een gemiddelden prijs per M^. van f 5,og.
De kosten van i M**. bestrating van kleinplaveisel, zonder de
kosten van de bijkomende werken, als het rijwielpad, de aansluitingen enz. en de algemeene onkosten van het werk, hebben
bedragen voor die op puinfiindeering f 4,— en voor die op de
oude klinkerbestrating f 2,95. Deze kosten verhoogd met de kosten
van het rijwielpad langs een zijde, geeft tot uitkomst resp. f 4,07 Vs
en f 3,0272 per M^.
Het rijwielpad heeft gekost f 0,30 per Mk bij eene breedte
van 0,50 M.
De kantkeien hebben gekost f 0,90 per Mk
Omtrent de voorloopig bereikte uitkomsten kan slechts worden
medegedeeld, dat het vak lang 70 M. neiging vertoont tot spoorvorming, vermoedelijk is dit daarvan een gevolg dat het zandbed
op de rechterhelft der baan iets meerdere dikte heeft dan 3 cM.
Dit laatste was noodig ten einde het oppervlak van het klein¬
plaveisel onder het gewenschte profiel opgeleverd te krijgen.
De bestrating van kleinplaveisel op eene puin-onderlaag houdt
zich aanvankelijk goed. Deze werd eerst op 18 November j.l. voltooid opgeleverd.
Brielle, 4 December 1916.
De Ingenieur,
(get.) VV. F. Stoel.
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4.
VHRSLAG
VAN EENE IN 1915/1916 GEMAAKTE PROEFBESTRATING VAN
ZWEEDSCHE GRANIETKEIEN OP DEN RIJKSWEG NAAR DE
NOORDHOLLANDSCHE GRENS TEN ZUIDEN VAN SASSENHEIM
TUSSCHEN DE H.M.-PALEN 21,6 EN 22,2.

De proefkeibe.strating i.s gemaakt ter j)laatse van een versleten
vak klinkerbestrating, lang 504 M. en breed 4 M. tu.sschen de
kantlagen. Deze bestrating lag voor een deel onmiddelijk langs
de, binnenrail van den stoomtramweg Leiden-Haarlem en voor
een grooter deel op 0,50 M. uit die rail.
De rails hebben een hoogte van + 8 cM. terwijl de dwarsliggers daaronder ongeveer 0,40 M. buiten de rails uitsteken.
De kant van de keibestrating werd daarom overal 0,40 M.
uit de rail bepaald. Aan de nieuvve bestrating is eveneens eene
breedte van 4 M. gegeven, de kantkeien inbegrepen en eene tonrondte van o, 10 M.
De keien werden op de gebruikelijke wijze gestraat, met zand
ingespoeld en met ijzeren stampers gestampt.
Tusschen de keibestrating en de tramrail zijn afgekomen
klinkers in langsrichting gestraat, terwijl aan de andere (west)
zijde tegen de keibestrating een 0.50 M. breed rijwielpad is gemaakt,
hetwelk op eene bestrating van klinkerpuin is gelegd.
De granietkeien moesten eene breedte hebben van 12 tot
14 cM., bij eene lengte van 18 tot 22 cl\I. en eene hoogte van
14 tot 16 cM.
Ze werden v66r het verstraten op den weg gesorteerd in 3
breedten, nl. smaller dan 12,7 cM., van 12,7 tot 13,4 cM. en
breeder dan 13,4 cM.
Verreweg het grootste deel der keien had de middelmaat.
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De kant- en verbandkeien, lang 27 tot 33 c.M. en overigens
van dezelfde afmetingen als dc andere keien, werden eveneens
in breed ten als bovengenoemde, gesorteerd.
Door deze v-oorzorgen werd verkregen, dat met nauwe voeging
kon worden gestraat.
De zijkanten der keien waren vrij vlak l)ehakt.
De kosten hebben bedragen :
Leveren, naar den weg voeren, sorteeren naar maat en optassen
van de keien, aangenomen voor f 10454,24 of per M^.
f 10454,24
keibestrating ..f
5-17^
2020
.
Straten met bijlevering van 6 c.M. zand, vervoer
van de uitkomende klinkers en puin en afgraving
en verwijdering van 5 c.M. grond, aangenomen
per M". voor. ,..
Totaal per M". keibestrating .

.

. f

0,48
5,65 s

Geleverd zijn ongeveer 61 100 gewone en 6 700 kant- of
verbandkeien. Deze laatste voor 1-2 X een gewone kei rekenende,
zouden 71 150 keien geleverd zijn.
Elke kei kost derhalve ongeveer f 0,16 in het werk.
De keien zijn afkomstig uit een groef bij L)'sekil in Zweden.
De bestrating is vrij vlak, niet glad en voldoet tot op heden
zeer goed.
’s-Gravenhage, 27 November 1916.
De Ingenieur van den Rijkswaterstaaf,
(get.) F. Baucke.
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