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NATUURSTEEN EN HOOGOVENSLAKKEN,
TE GEBRUIKEN BIJ PAK-, STORT- EN
AFWALSLAGEN VAN WEGFUNDEERINGEN
Alle materialen moeten van hoekigen vorm zijn en bestendig
tegen atmosferische invloeden.
De hoogovenslakken mogen in ultraviolet licht geen geel of
kaneelbruin fluoresceerende bestanddeelen vertoonen.

Paklaag
Vorm en afmeting..
- --Het materiaal moet de voorgeschreven afmetingen bezitten
en zich gemakkelijk tot een sluitende laag laten verwérKen:-·
Drukvastheid.
Voor eerste kwaliteit moet deze bedragen tenminste 1200 kgjcm2,
voor de tweede tenminste 600 kg/cm2, voor de derde kwaliteit
wordt geen eisch aan de drukvastheid gesteld.

Stort- en afwalslagen
Afmetingen.
De afmetingen moeten zoodanig zijn, dat 80 % van het materiaal moet liggen tusschen de Nederlandsche normaalzeven, die
juist grover en fijner dan de opgegeven maximum en minimum
afmetingen zijn.
Weerstand tegen verbrijzeling.
De verhouding van de fijnheidsmoduli nà en vóór de verbrijzeling moet bedragen:
voor lste kwaliteit: ten minste 0,80
voor 2de kwaliteit: ten minste 0,70
voor 3de kwaliteit: ten minste 0,60
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
Bestendigheidsproef (alleen voor hoogovenslakken).
Men gebruikt een analyse-kwartslamp. Versche breukvlakken
worden in het ultraviolet licht gebracht. Slakken, welke meerdere
geelfluoresceerende stippen vertoonen, of roestbruine vlekken
met licht kaneelbruine fluoresceerende punten worden afgekeurd 1).
Drukvastheid.
Uit de verstrekte monsters worden cubi gezaagd van 4 cm
ribbe. De drukvlakken worden op een ijzeren plaat met Naxospoeder vIa.k en planparallel geslepen.
De cum worden gedmk~~in~oon hydraulische pers, waarbij zorg
moet worden gedragen, dat de druk per cm2 geleidel~jk met 12 à
19 kg per sec toeneemt.
Als drukvastheid geldt het gemiddelde van 5 bepalingen.
Verbrijzelingsproef·
Men neemt van het materiaal één of meer van de zeeffracties,
die liggen tusschen de volgende Nederlandsche normaalzeven:
N 480--d-64!
.
N 480--d-46 I fractIe A
N 48O--d-32 \
"
B
C
N 480-d-23 :
en droogt het gedurende 24 uur bij lOû-UO° C.
Daarna wordt I dm3 van dit materiaal gebracht in een hollen,
ijzeren cylinder van 15,5 cm inwendige middellijn, zoodanig, dat
het een ongeveer horizontaal bovenvlak vormt.
Door middel van een stempel wordt het materiaal nu aan een
druk onderworpen. De druk moet zooveel mogelijk gelijkmatig
toenemen en wel met een zoodanige snelheid, dat in ongeveer
I ~ minuut een druk van 20 000 kg bereikt wordt. Deze druk
wordt gedurende % minuut gehandhaafd. Daarna wordt het
1) Bestendige slak fluoresceert in ultraviolet licht gewoonlijk licht tot
donkerviolet, somtijds met een zeer gering aantal lichtgele of lichtkaneel.
bruine stippen in regelmatige verdeeling.
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materiaal uit den cylinder genomen en uitgezeefd op de Neder.
landsche normaalzeven met resp. de volgende openingen: 46; 23;
1l,2; 5,6; 2,8; 1,4; 0,60; 0,30; 0,150.
De som van de totale gewichtshoeveelheden van het materiaal
op elk der genoemde zeven, uitgedrukt in gew. %, gedeeld
door 100, is de fijnheidsmodulus van het materiaal.
Bij deze proef moet voor fractie B de zeef 32 bij de berekening
van de fijnheidsmodulus van het materiaal vóór de verbrijzeling
in de serie zeven worden opgenomen. Alle waarden, die op deze
zeef betrekking hebben, moeten door 2 worden gedeeld.
De fijnheidsmoduli van de te beproeven zeefira.cties zijn volgens
het bovensta.a.nde:
fra.ctie-:i\. ~..~

"
"

B.....
C.....

9,00

8,50

8,00
Nà de verbrijzeling wordt de fijnheidsmodulus van fractie B
op de gewone wijze bepaald.
Als verbrijzeling geldt het gemiddelde van 5 bepalingen.
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A8FALTBITUMEN
Het asfaltbitumen 1) moet uit aardolie zijn bereid, het moet
homogeen zijn en verder voldoen aan de volgende eischen:

N°.

Voor
oppervlaktebehandeling

Proeven

I

A

1 IndringingBgeta

..

2 VerweekingBpunt, rmgen kogel . .

Penetratie

e

B

Menging

I

D

In

D

180-210 80-100 60-70 50-60 40-50
-_ _...

ten

..

-

ten

ten

53-65 55-67

O,lmm

oe

minste minste minste

3

Ontvlammingspunt,
open kroes, tenminste

38

46

49

200

200

200

200

200

2

2

2

1

1

99

99

99

99

99

20

20

20

oe

4 Gewichtsverliesbij verhitting, ten hoogste

gew.

%

5 Gehalte aan bitumen,
ten minste . .
6

Gehalte aan aetherasfaltenen, ten minste

-

-

" %
"

%

1) Toelichting.
Asfaltbitumen A wordt gebruikt voor oppervlaktebehandeling.
Asfaltbitumen B verdient hiervoor slechts in uitzonderingsgevallen
aanbeveling.
Asfaltbitumen D is bestemd voor het gebruik in asfaltmengconstructies
bij elke temperatuur boven 8 0 C.
Asfaltbitumen E mag voor ditzelfde doel alleen in de maanden Mei,
Juni, Juli en Augustus worden verwerkt.
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen, K. V. B. B. 1930,
uitgave 1936).
1. Indringingsgetal. Hoofdstuk 5, § 7.
2. Verweekingspunt, ring en 1cogel. Hoofdstuk 5, § 6.
3. Ontvlammingspunt, open kroes. Hoofdstuk 5, § 5.
4. Gewichtsverlies bij verhitting. Hoofdstuk 5, § 8.
5. GehaUe aan bitumen. Hoofdstuk 5, §;;4c~.
6. GehaUe aan aetheras/altenen:--ffoo:fa8tuk 5, § 9.

_
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A8FALTBITUMEN-EMUL8IE
De emulsie 1) moet bestaan uit asfaltbitumen, water en een
emulgator en voldoen aan de volgende eischen:
A.

Weinig stabiele soort

1. Het water moet de omhullende vloeistof zijn.
2. Op de contrölezeef N 48ü-d-o,150 mag niet meer dan 1 %
van het gewicht van de emulsie achterblijven.
3. De emulsie moet 14 dagen na aanvoer op het werk homogeen
gebleven z\jn- of & ~ door rollen der vaten homogeen gemaakt
kunnen worden. Deze eisch geldt ook, wanneer gedurende dit
tijdvak een lichte vorst (- 3° C) heeft geheerscht.
4. Het gehalte aan water mag tenhoogste 42 % en moet
tenminste 32 % van het gewicht bedragen.
5. Het gehalte aan water mag niet meer dan 2 % van het
gewicht hooger of lager zijn dan is overeengekomen.
6. Bij menging met standaardzand mag geen onmiddellijke
breking optreden.
7. Bij menging met vochtig portlandcement moet de emulsie
binnen 5 minuten breken.
8. Het bitumen hieruit moet een indringingsgetal hebben van
250-350, terwijl het gehalte aan bitumen tenminste 99 % moet
bedragen.
1) Toelichting.
De weinig stabiele soort A is in de eerste plaats bestemd voor penetratie
en oppervlaktebehandeling.
Voor menging is het zonder meer niet geschikt, doch het kan door
een voorbehandeling van het mineraal echter hiervoor in sommige gevallen
gebruikt worden, o. a. met loog.
De stabiele soort B wordt voor menging gebruikt en kan alleen onder
inachtneming van Ned. Octrooi nO. 23675 daarvoor toegepast worden.
Als maatstaf voor de prijsberekening van emulsies worde genomen:
de prijs per te leveren gewichtshoeveelheid. gedeeld door het gegarandeerd
gemiddeld bitumengehalte.
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B.

Stabiele soort

1. Het water moet de omhullende vloeistof zijn.
2. Op de contrölezeef N 480-<1-0,150 mag niet meer dan 1 %
van het gewicht van de emulsie achterblijven.
3. De emulsie moet 14 dagen na aanvoer op het werk homogeen
gebleven zijn of althans door rollen der vaten homogeen gemaakt
kunnen worden. Deze eisch geldt ook, wanneer gedurende dit
tijdvak een lichte vorst (- 3° C) heeft geheerscht.
4. Het gehalte aan water mag niet meer dan 50 % van het
gewicht bedragen.
5. Het gehalte aan water mag niet meer..~2.%_YaD bet
gewicht hooger of lagèr zijn, dall' is 'overeengekomen.
6. Bij menging met vochtig portIa.ndoement mag geen breking
binnen 5 minuten plaats hebben.
7. Bij menging met standaardzand moet na 24 uur de emulsie
zoo volledig gebroken zijn aan de oppervlakte, dat geen spoor
van heremulgeering door water ontstaat.
8. Het bitumen hieruit moet een indringingsgetal hebben van
180-210 en een verweekingspunt van tenminste 38° C, terwijl
het gehalte aan bitumen tenminste 99 % moet bedragen.
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
1, 3 en 5. Deze eischen behoeven geen nadere toelichting.
2, 4, 6 en 7. Deze proeven worden uitgevoerd volgens de
voorschriften der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen,
K. V. B. B. 1930, uitgave 1936).
2.
4.
A. 6.
B. 6.
A.7.
B. 7.
8.

Rest bij zeven. Hoofdstuk 5, § 21.
GehaUe aan water. Hoofdstuk 5, § 3.
StabiZiteitBproef. Hoofdstuk 5, § Ha.
StabiZileiUproef. Hoofdstuk 5, § Hb.
Bta1Jil#eitBproef. Hoofdstuk 5, § Hb.
Stabiliteitsproef. Hoofdstuk 5, § Hc.
Eigenschappen van het geëmulgeerde asfaltbitumen.

De afscheiding hiervan geschiedt als volgt:
In een porceleinen schaal worden onder roeren ongeveer 200 cm a
emulsie vermengd met 100 cma aceton. Men gaat door met roeren,
totdat het bitumen samengeklonterd is. Dit kan bevorderd worden
door zachte verwarming; soms is het noodig 2 cma sterke ammonia
toe te voegen. De waterige vloeistof wordt afgeschonken, het
coagulum met koud water uitgewasschen en zooveel mogelijk
watervrij gemaakt. Dit geschiedt het beste door het coagulum
op een geamalgameerd koperen plaat te brengen en met een
geamalgameerd koperen rol te kneden, tot er geen water meer
uitkomt. Daarna wordt het in een pannetje op een luchtbad
verhit tot ongeveer 130 0 C tot het bitumen volkomen watervrij
(schuimvrij) is geworden; hiervoor mag niet meer dan 1 à 2 uur
noodig zijn. Het van dit bitumen gevonden indringingsgetal wordt
met 10 % verhoogd en het verweekingspunt, ring en kogel, met
4 % verlaagd.
Indringingsgetal. Hoofdstuk 5, § 7.
Verweekingspunt, ring en kogel. Hoofdstuk 5, § 6.
Gehalte aan bitumen. Hoofdstuk 5, § 4c.

i
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VLOEIBITUMEN VOOR
OPPERVLAKTEBEHANDELING
Het vloeibitumen 1) moet zijn samengesteld uit asfaltbitumen,
die uit aardolie is bereid en minerale- of teerolie (of een mengsel
van beide). Het moet een homogeen product zijn en verder voldoen
aan de volgende eischen:

N°.

Proeven

Vloeibaarheid met den Englèr
viscosimeter bij 25° C
Vloeibaarheid met den B.R.T.A.
viscosimeter bij 25° C
Destillaat tot 225° C ten hoogste
315° C
"
" 360° C ten hoogste
"
"
Indringingsgetal
van het residu,
ten hoogste .
Gehalte aan bitumen, ten minste
Gehalte aan aetherasfaltenen van
het residu, ten minste

1
2
3
4
5
6
7
8

1)

Voor
koude
. werkwijze
N°. 1

10-40

20

-

Voor
warme werkwijze
N°~2

40-100

-

N°,

a-

-

In
-,"--~----

50
250
97

250
97

250
97

17

17

17

- ..

-

oE

150-225 sec
vol.
10-17
"
22

14-21
25

~

%

%
" %

O,lmm
gew. %

"

%

Toelichting.

Vloeibitumen nO. lis bestemd voor een eerste behandeling van steenslagwegen e.d. en kan bij normale zomertemperatuur koud worden toegepast;
het dringt diep door, doch geeft een zwakke binding.
Vloeibitumen nO. 2 is bestemd voor bovenvermeld doel en als kleeflaag
voor grofasfaltbeton op een gewalste fundeering, het moet tot 110° ever·
warmd worden, welke temperatuur bij spuiten onder druk tot 150° C mag
worden verhoogd; het dringt minder diep door dan vloeibitumen nO. 1, doch
geeft een sterke binding.
Vloeibitumen n°. 3 is bestemd voor tweede en volgende behandelingen
van steenslagwegen e.d., moet tot 110° C worden verwarmd en uitgestreken
op dezelfde wijze als teer voor oppervlaktebehandeling.
In sommige gevallen is het wenschelijk om als vloeibitumen n O. 3 een practisch asfalteenvrij product te nemen, in verband met de betere adhaesie.
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. (Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen K. V. B. B. 1930,
uitgave 1936.)

Vloeibaarheid met den Engler viscosimeter. Hoofdstuk 5,
§ 13b.
2. Vloeibaarheid met den B. R. T. A. viscosimeter. Hoofdstuk 5, § 13a.
3-5. Destillatie-onderzoek. Hoofdstuk 5, § 12.
6. Indri,ngingsgetal. Hoofdstuk 5, § 7.
7. GehaUe aan bitumen. Hoofdstuk 5, § 4c.
8. GehaUe aan aetherasfaUenen. Hoofdstuk 5, § 9.
1.
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TEER VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING
De teerl) moet zijn uitsluitend steenkoolteer; zij moet homogeen
zijn en verder voldoen aan de volgende eischen:
Teersoort

N°.

Proeven

N°. 1
nonnaal

2
3
4
5
6

Soortelijk gewicht bij 25° C, niet minder
dan .
Gehalte aan water, ten hoogste
"
" vrije koolstof.
"
"naphtaleen, ten hoogste
"
"teerzuren,
"
"
Micronengetal (ongefiltreerd), ten minste

7

(gefiltreerd),

8

Fractie beneden 170° C (water niet meegerekend), ten hoogste.
Vloeibaarheid B.R.T.A. bij 30° C .

1

9

I

N°. 2
dik

In

1,14
1,14
0,5
0,6 gew. %
. 7-20 ~.,; %
5-20
5
11
.. %
5
11
vol. %
100
millioen
per mm 3
10
15
millioen
per mm 3

1
25-75

1
vol.
100-150 sec

%

1) Toelichting.
Teer nO. lis bestemd voor oppervlaktebehandeling van steenslagwegen
e.d. en voor de dichtingslaag van grof ll.sfaltbeton, waaraan geen bijzonder
hooge eischen worden gesteld.
Teer nO. 2 is bestemd voor slijtlagen op asfalt- of teerwegen met zwaar
verkeer, en mag alleen bij droog warm weer worden toegepast.
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschrüten der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Keuringsvoorschrüten voor Bitumineuze Bouwstoffen K. V. B. B. 1930,
uitgave 1936).
1. Soortelijk gewicht. Hoofdstuk 5, § 2.
2. GekaUe aan water. Hoofdstuk 5, § 3.
3. GekaUe aan mje koolstof. Hoofdstuk 5, § 15.
4. GekaUe aan naphtaleen. Hoofdstuk 5, § 18.
5. GekaUe aan teerzuren. Hoofdstuk 5, § 17a.
6. Micronengetal (ongefiUreerd). Hoofdstuk 5, § 14A.
7. Micronengetal (gefiUreerd). Hoofdstuk 5, § 14A.
8. Fractie beneden 170 0 C. Hoofdstuk 5, § 17a.
9. Vloeibaarheid. Hoofdstuk 5, § 13a.
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MINERALE BESTANDDEELEN VAN
ASFALTMENGSELS
De minerale bestanddeelen 1) worden gevormd uit een mengsel
van verschillende steenmaterialen, die naar de korrelgrootte
onderscheiden worden in:

a. Grove fractie, in hoofdzaak afkomstig van het steenslag: wordt
achtergehouden op zeef 2,4.
b. Mïddelfractie, in hoofdzaak afkomstig van het zand: gaat door
zeef 2,4 en wordt achtergehouden op zeef 0,075.
c. Fijnste fractie, in hoofdzaak afkomstig van de "!'Ulst()f: gäät~--~
door zeef 0,075.
Men noemt deze fracties, bij de opgave der samenstelling van
de mengsels gemakshalve: steenslag, zand en vulstof, doch zij
hebben dan een andere beteekenis dan de overeenkomstige
benamingen, die hieronder volgen:
Steenslag
A.

Voor grof asfalt beton.

Men gebruikt basalt- of porfierslag, of een ander door de directie
goed te keuren materiaal, het mag niet door andere stoffen zijn
verontreinigd; het moet bestendig zijn tegen atmosferische invloeden en voldoen aan de "Volgende eischen:
1. Zeefproef .
Het mag geen steenstukken bevatten, die achtergehouden
worden op zeef 27, terwijl door zeef 2,4 niet meer dan 7 gew. %
mag passeeren. Van het gedeelte tusschen de zeven 27 en 2,4 moet
42-70 gew. % op de zeef 13,6 blijven liggen.
2.

Gehalte aan platte stukken.

Het gedeelte op de zeef 13,6 mag ten hoogste 8 gew.
stukken bevatten.

% platte
2

18

3.

Verbrijzelingsproef.

Bij de bepaling van den weerstand tegen verbrijzeling bedraagt
het maximum toelaatbaar verlies 35 gew. %.

B. Voor fij n asfalt beton.
Men gebruikt porfierslag of een ander door de directie goed
te keuren materiaal; het mag niet door andere stoffen zijn verontreinigd en moet voldoen aan de volgende eischen:

4. Zeefproef.
Het mag geen steenstukken bevatten, die achtergehouden
worden op zeef 13,6, terwijl van het gedeelte, dat blijft liggen
op zeef 2,4 ongeveer 14-37 gew. % op zeef 6,8 moet worden
achtergehouden.
Zand

Het zand moet bestaan uit een der beide mengsels A of B.
A is een mengsel van zandsoorten, die mineralogisch als zand
zijn te beschouwen. Het moet zijn zuiver en hard, en hoekig van
vorm en verder voldoen aan de volgende eischen:

5. Zeefproef.
Het mengsel mag op zeef 2,4 niet meer dan 8 gew. %achterlaten
en door zeef 0,075 niet meer dan 8 gew. % doorlaten. Het moet
verder de volgende samenstelling hebben:
Tusschen zeefgrenzen

Zeef 2,4

Wenschelijk

Grenzen
8-40 gew. %

en 0,42 .

20

.. 0,175.

45

30-60

%

0,175 .. 0,075.

35

20-40

%

0,42
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Zeefproeven.
Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaalblad N 480. De getallen geven de openingen in mm aan.
Gehalte aan platte stukken.
Het steenslag, dat zeef 27 passeert en op zeef 13,6 blijft liggen,
wordt gezeefd door een staafjeszeef, waarvan de afstand en de
middellijn der staven 5 mm bedragen. Het steenslag, dat hierdoor
gaat, wordt beschouwd als "platte stukken".
2.

3~

.V'érbrijulingsproef.

Men neemt van het steenslag de volgende zeeffracties en mengt
deze in de volgende verhouding:
Door zeef:

Op zeef:

23

16

85 gew.

%

16

11,2

15

%

Mengsel:

,.

Dit mengsel wordt gedurende 24 uur gedroogd bij lOo-llO° C.
Daarna wordt 7'2 dms van dit materiaal gebracht in een hollen
ijzeren cylinder van 11 cm inwendige middellijn, zoodanig, dat .
het een ongeveer horizontaal bovenvlak vormt. Door middel van
een stempel wordt het steenslag nu aan een druk onderworpen.
De druk moet gelijkmatig toenemen en wel met zoodanige snelheid,
dat in ongeveer één minuut een druk van 20000 kg bereikt wordt;
deze druk wordt gedurende %minuut gehandhaafd. Daarna wordt
.het materiaal uit den cylinder genomen en uitgezeefd op zeef 8,0.
De hoeveelheid, die deze zeef passeert, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de totale hoeveelheid, geeft de verbrijzeling aan.
Als verbrijzeling geldt het gemiddelde van tenminste 4 proeven.
8.

Trekvastheid voor mengsels van vulstof en asfaltbitumen.
In een pan wordt de vulstof, in een andere pan het asfaltbitumen
(met een indringingsgetal 50-60 en een verweekingspunt, ring
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B is een mengsel van duin· en vuilverbrandingsslakkenzand
(zandclinker). Het moet voldoen aan de volgende eischen:
6. Zeefproef.
Als vuilverbrandingsslak moet genomen worden goede harde
winterslak; niet meer dan 8 gew. % van het materiaal mag achter·
gehouden worden op zeef 2,4. Verder moet het mengsel de volgende
samenstelling hebben:
Tusschen zeefgrenzen

Wenschelijk

I

Grenzen

en 0,42 .

49

37-56 gew. %

" 0,175.

26

20-32

%

0,175 " 0,075.

25

20-35

%

Zeef2,4
0,42

Vulstof
Dit moet zijn vliegasch, zooaIs deze o. a. ontstaat bij de portlandcement-fabricage, of een ander door de directie goed te keuren
materiaal; verder moet het voldoen aan de volgende eischen:
7. Zeefproef.
Tenminste 70 gew. % moet zeef 0,075 passeeren.
Trekvastheid van mengsels van vulstof en asfaltbitumen.
De maximum trekvastheid voor mengsels van vulstof en asfalt·
bitumen moet liggen bij een asfaltbitumengehalte tusschen 20
en 30 gew. %.
8.

1) Toelichting.
Zand. Men gebruikt het zandmangsel B (zandclinker) in den regel alleen

voor zeer grof dicht asfaltbeton met asfaltmort,el slijtlaag. Aanbeveling
verdient het gebruik van Amsterdamsche vuilverbrandingsslakken en
IJmuider-duinzand in een gewichtsverhouding van 2 : 1.
Vulstof. TQt een maximum van 25 % van de te gebruiken vulstof
mag deze bestaan uit stof van den stofverzamelaar, mits dit aan den voor
vulstof gestelden eisch n°. 7 voldoet.
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0

en kogel 53 -65 C) tot 175 C verhit en daarna bij elkander
gevoegd. Het mengsel wordt met een sterke lepel met rondopstaande kanten, tenminste 3 minuten, goed dooreengekneed.
Nadat de vulstof geheel bevochtigd is, wordt het mengsel zoo
snel mogelijk in een op 120 0 C verwarmden, en tevoren met
ricinusolie ingesmeerden vorm van een hamerapparaat volgens
Böhme gebracht en met 150 slagen ingehamerd. De hoeveelheid
moet zoo gekozen zijn, dat er na het inhameren nog iets boven den
vorm uitsteekt; dit wordt met een warm mes glad afgesneden.
De teerling wordt voorzichtig uit den vorm genomen, zoo noodig
na afkoeling. Men trekt de teerlingen in een trekproeftoestel
volgens Michaëlis, nadat zij een nacht overgestaan hebben ~-- - -----daarna tenminste drie uur in smeltend ijs zijn afgekoeld. Va.n
elk mengsel worden 10 teerlingen gemaakt en de trekva.stheid
bepaald uit het gemiddelde der 10 proefuitkomsten, met uitzondering van de niet-gebroken teerlingen.
0
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STEENSLAG VOOR AFDEKKING VAN ASFAL1'OF TEERWEGEN
Als steenslag 1) wordt beschouwd verschillend steenmateriaal,
dat blijft liggen op zeef 2,4.
Men gebruikt porfier, basalt, kwartsiet, grind, hoogovenslakken of
een ander door de directie goed te keuren materiaal, dat naar de
korrelgrootte onderscheiden wordt in fijn, middelsoort of grof split.
Het materiaal mag niet noemenswaard verontreinigd zijn.
Porfier, basalt en kwartsiet moeten van bekend goede groeven
zijn.
Het grind moet zijn parelgrind.
De hoogovenslakken moeten zijn aan de lucht gekoeld, hard
en hoekig materiaal, dat niet noemenswaard poreus is en geen
scherfvormige, langwerpige of glasachtige bestanddeelen bevat.
Verder moet het materiaal aan de volgende eischen voldoen:
1.

Zeefproef.
fijn 8plit:

op zeef 9,6
door zeef 2,4
middel800rt 8plit: op zeef 13,6
door zeef 6,8
grof 8plit:
op zeef 19
door zeef 9,6
parelgrind :
op zeef 13,6
door zeef 6,8
door zeef 2,4

ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten
ten

hoogste 5
hoogste 10
hoogste 10
hoogste 20
hoogste 5
hoogste 10
hoogste 10
hoogste 40
hoogste 5

gew. %.
gew. %.
gew. %.
gew. %.
gew. %'
gew. %.
gew. %.
gew. %.
gew. %.

Toelichting.
Men gebruikt bij voorkeur lichtgekleurde materialen. Voor het afdekken
van teer is grind minder geschikt; het kan in combinatie met teer alleen
bij zeer licht verkeer worden toegepast. Normaal gebruikt men middel·
soort split.
Voor rijwielpaden kan men fijn split gebruiken.
Het grove split wordt voornamelijk. gebruikt voor afdekking van min
of meer open wegen, die een groote hoeveelheid asfaltbitumen of teer
bevatten.
1)
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2.

Bestendigheîdsproef (alleen voor hoogovenslakken).
In ultraviolet licht mogen zich geen gele of kaneelbruine fluoresceerende bestanddeelen vertoonen.
ffiTVOERING VAN DE PROEVEN

Zeefproef.
Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaalblad
N 480.
De getallen geven de openingen in mm aan.
1.

2.

Bestendîgheidsproef.

Men gebruikt een analyse-kwartslamp. Versche breukvlakken
worden in het ultraviolet licht gebracht. Slakken, welke meerdere
geel-fluoresceerende stippen vertoonen, of roestbruine vlekken
met licht kaneelbruine fluoresceerende punten, worden afgekeurd.I )

1) Bestendige slak fluoresceert in ultraviolet licht gewoonlijk licht
tot donker violet, somtijds met een zeer gering aantal lichtgele of licht
kaneelbruine stippen in regelmatige verdeeling.
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TEERSLAKKEN EN TEERSTEENSLAG .
Het product 1) moet van gelijkmatige samenstelling en de omhulling moet volledig zijn; de tering moet zoodanig zijn, dat het
materiaal voldoende aan elkaar kleeft, en toch niet van het
mineraal afloopt.
Het mineraal moet bestaan uit hoogovenslakken of steenslag.
Als steenslag gebruikt men porfier, hard-basaltlava, basalt of
harde kalksteen van bekend goede groeven. Als hoogovenslakken
gebruikt men aan de lucht gekoeld, hard en hoekig materiaal,
dat niet noemenswaard poreus is, geen scherfvormige en geen
labgwerpige of glasachtige bestanddeelen bevat.
Verder moet het product aan de volgende eischen voldoen:
A.

Voor de teer op de slak of het steenslag
Teerslakken

1

Micronengetal

(ongefiltreerd),

I

Teersteenslag

ten

minste

2

Micronengetal (gefiltreerd), tenminste

3

Verweekingspunt, ring en kogel .

50

75

10

15

15-35

15-35

I

In

roill/mm s
mill/mm s

oe

1) Toelichting.
Het verdient aanbeveling de toepassing van teerslakken en koudasfalt
zoodanig te combineeren, dat op een tusschenlaag van teers1akken of teer·
steenslag in de maten T s of Tc + T. een dek· of.slijtlaag van koudasfalt in
de maten Aa of Aa + Al wordt aangebracht.
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B.

Voor de slak en het steenslag nà verwijdering
van de teer

4.

Zee/proef.
Het materiaal moet in een van de onderstaande series van
korrelgrootten geleverd worden:
Serie I
Aanduiding

IH~delsmaat I

Grenzen

mmm

0- 5
5-15
15-30
30-50

door zeef 5,6 tenminste 90 gew. %
tusschen zeef 4,8 en 16 tenminste 90 gew. %
" 13,6" 32 "
9~, %
" 27 "54,,
90"" %

Serie 11
Aanduiding

Tl
T s 5/20
Ta 20/40
T 4 40/60

5.

IH~delsmaat I
mmm

0- 5
5-20
20-40
40-60

Grenzen

door zeef 5,6 tenminste 90 gew. %
tusschen zeef 4,8 en 23 tenminste 90 gew. %
" 19 "46,,
90 " %
" 38 "64,,
90 " %

BesteruJ,igheidsproe/ (alleen voor hoogovenslakken).

In ultraviolet licht mogen zich geen geel of kaneelbruin fluoresceerende bestanddeelen vertoóIlen.
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UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Keurings.
voorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen K.V.B.B. 1930,
uitgave 1936).
.
Hoofdstuk 5, § 14b.

1.

Micronengetal (onge/iltreerd).

2.

Micronengetal (gefiltreerd).

3.

Verweekingspunt, ring en kogel.

Hoofdstuk 5, § 14b.

Ongeveer 500 g van het product wordt bij 50-60 0 gecentri.
fugeerd in een trommelcentrifuge. De aldus verkregen teer wordt
op ± 40 verwarmd en in de ringetjes van een ring en kogel
apparaat gegoten. De bepaling van het verweekingspunt ge.
schiedt dan volgens K.V.B.B. 1930, uitgave 1936, Hoofdstuk 5, § 6.
0

4. Zee/proef.

Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaal.
blad N 480. De getallen geven de openingen in mm aan.
5.

Bestendigheidsproef.

Men gebruikt een analyse.kwartslamp. Versche breukvlakken
worden in het ultraviolet licht gebracht. Slakken, welke meerdere
geelfluoresceerende stippen vertoonen, of roestbruine vlekken
met lichtkaneelbruine fluoresceerende punten, worden afgekeurdl ).

1) Bestendige slak fluoresceert in ultraviolet licht gewoonlijk licht
tot donker violet, somtijds met een zeer gering aantal lichtgele of licht·
kaneelbruine stippen in regelmatige verdeeling.
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KOUDASFALT
Het product 1) moet van gelijkmatige samenstelling en de
omhulling moet volledig zijn, de hoeveelheid bindmiddel moet
zoodanig zijn, dat het materiaal voldoende aan elkaar kleeft,
en toch niet van het mineraal afloopt.
Het materiaal moet bestaan uit porfier, kwartsiet of een ander
door de directie goed te keuren lichtgekleurd materiaal, hetwelk een hoekige vorm en een ruw oppervlak heeft (zand is
niet toegelaten).
Kalksteen mag slechts worden gebruikt in combinatie met een
mengsel van vuilverbrandingsslakken en kwartsiet of porfier,
elk in een hoeveelheid van ten minste 15 gew. % van de kalksteen:
Basalt of een ander donker gekleurd steenslag moet met een
naar het oordeel der directie voldoende hoeveelheid lichtgekleurd
materiaal vermengd worden. In bijzondere gevallen, wanneer de
kleur van het wegdek niet van overwegend belang is, kan de
directie het gebruik van uitsluitend gekleurd materiaal toestaan.

1) Toelichting.
Behalve de hierboven genoemde koudasfaltsoorten, bestaan er bijzondere
producten, waarvan het koudverwerkbaar zijn op andere wijze verkregen
wordt dan door een vloeibaar. vluchtig bindmiddel.
Deze bijzondere soorten behoeven niet aan bovengenoemde eischen
te voldoen, doch moeten vooraf gekeurd worden door het Rijkswegenbouw.
laboratorium.
Tenzij de toestand van een bestaand wegdek toelaat om het koudasfalt
door tusschenkomst van een kleeflaag van asfaltbitumenlak daarop aan
te brengen, wordt het als dek· en slijtlaag in de maten As of As + Al aan·
gebracht op een tusschenlaag van teerslakken of teersteenslag in de maten
Ta of Tt + Ta.
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Verder moet het product aan de volgende eischen voldoen:
A.

Bindmiddel.

Het bindmiddel moet bestaan uit vloeibitumen nO. 2 of een
ander door de directie goed te keuren product.

B. Mineraal aggregaat nà verwij dering van
het bindmiddel.
1. Zeefproef.

Het materiaal moet in een van de onderstaande series van
korrelgrootten geleverd worden.

Serie 1.
A
d ' ding
anw

IHa~delsmaat I
mmm

Grenzen
door zeef 0,075 ten minste 10 gew. %
door zeef 5,6 ten minste 90 gew. % van het
restant

5-15

door zeef 0,075 ten minste 5,5 gew. %
tusschen zeef 4,8 en 16 ten minste 90 gew.
van het restant

%

15-30

door zeef 0,075 ten minste 3,5 gew. %
tusschen zeef 13,6 en 32 ten minste 90 gew.
van het restant

%

30-50

door zeef 0,075 ten J;Ilinste 2,5 gew. %
tusschen zeef 27 en 54 ten minste 90 gew.
van het restant .

%
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Serie Il.
Aanduiding

IHO?delsmaat
I
mmm

Grenzen

0-5

door zeef 0,075 ten minste 10 gew. %
door zeef 5,6 ten minste 90 gew. % van het
restant

5-20

door zeef 0,075 ten minste 5 gew. %
tusschen zeef 4,8 en 23 ten minste 90 gew.
van het restant

%

A 3 20{40

20-40

door zeef 0,075 ten minste 3,5 gew. %
tusschen zeef 19 en 46 ten minste 90 gew.
van het restant

%

A. 40{60

40-60

door zeef 0,075 ten minste 2,5 gew. %
tusschen zeef 38 en 64 ten minste 90 gew.
van het restant

%

UITVOERING VAN DE PROEVEN
1. Zeefproef.

Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaalblad N 480. De getallen geven de openingen in mm aan.
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PAPIER VOOR HET AFDEKKEN VAN DEN
ONDERGROND VAN CEMENTBETONWEGEN
1.

Breeksterkte.
De breeksterkte moet bedragen voor:

a. papier in drogen toestand tenminste 9 kg
b. papier in vochtigen toestand tenminste 6 kg
2.

Waterdoorlaatbaarheid.
Het papier mag geen water doorlaten wanneer het gedurende 72 uren is blootgesteld aan een waterdruk van 10 cm.

3.

Indien asfaltpapier wordt gebruikt, mag dit bij ontrollen
bij een temperatuur, gelegen tusschen 10 en 25°0, noch
scheuren, noch barsten, noch kleven.

UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de Voorschriften der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. (Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen. K.V.B.B. 1930,
uitgave 1936.)
Hoofdstuk 5, § 28B.

1.

Breeksterkte.

2.

Waterdoorlaatbaarheid.

Hoofdstuk 5,§ 30.
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CEMENT
Het cement 1) moet zijn portIand-cement, ijzerportland-cement
of hoogoven-cement, dat voldoet aan de eischen respectievelijk
gesteld in de normaalbladen nos. 481, 483 en 484 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, met dien verstande,
dat voor de vastheid gelden de eischen, gesteld voor klasse B.

UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften, aangegeven in de normaalbladen nos. 493, 494 en 495 van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland.

Toeli<'hting.
1. De nadruk wordt er op gelegd, dat bij het bepalen van trekvastheid
de toename van de trekspanning bij het proefstuk nauwkeurig 1 kg per
cm 2 per seoonde moet bedragen.
2. Het oement wordt afgekeurd. indien het noch aan de 1 + 2.daagsohe,
noch aan de 1
6-daagsche vastheidseischen voldoet.
3. Het oement wordt voorloopig niet afgekeurd, indien het slechts
aan de 1 + 2-daagsche of aan de 1 + 6-daagsche vastheidseischen voldoet;
het al of niet voldoen aan den eisch van de 1
27-daagsche vastheden
is dan beslissend voor de goed- of afkeuring.
1)

+

+
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TOESLAGSTOFFEN VOOR CEMENTBETONVERHARDINGEN
Zand

1.
2.

Het moet nagenoeg geheel uit kwartskorrels bestaan.
Het moet vrij zijn van vreemde bestanddeelen en organische verontreinigingen.

3. Zee/proef.
De korrelgrootte en korrelverdeeling moet zoodanig zijn, dat
op zeef:

5,6
0,300

4.

achterblijft:

0-5

gew.

85-100"

%
%

Fijnheidsrrwdulus.
De fijnheidsmodulus moet liggen tusschen 2,40 en 3.

Grind
1.

Het grind moet goed schoon gewasschen zijn en geheel
vrij van klei en andere vreemde bestanddeelen.
2. Het moet zoo weinig mogelijk platte stukken bevatten.

3. Zee/proef.
De korrelgrootte en korrelverdeeling moet zoodanig zijn, dat:
A.
voor grind in de onderlaag
van rijbaan of rijwielpaden
op zeef
46
5,6

B.
voor grind in de bovenlaag
van rijwielpaden .
op zeef
32
5,6

achterblijft
0-10
90-100

gew.

%

"

%
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4.

Fijnheidsmodulus.
De fijnheidsmodulus moet liggen:
voor A tusschen 7,40 en 7,90
voor B tusschen 6,40 en 6,90

Steenslag
1.

Het steenslag moet zijn porfier van Quenast of een daarmede
naar het oordeel der directie in eigenschappen overeenkomende
steensoort.
2. Het moet schoon zijn, vrij van klei of andere vreemde
bestanddeelen.

3.
4.
5.

Verbrijzelingsp1'oef.
De verbrijzeling mag ten hoogste 35

Platte stukken.
Het gehalte aan platte stukken mag ten hoogste 8

% bedragen.

ZeefJfl'oef.
De korrelgrootte en korrelverdeeling moet zoodanig zijn, dat:
op zeef:

achterblijft:

32

0-10

23

15-45

5,6

6.

% bedragen.

90-100

gew.

%

%
" %

"

Fijnheidsmodulus.
De fijnheidsmodulus moet liggen tusschen 6,70 en 7,30.

UITVOERING VAN DE PROEVEN
ZeefJfl'oeven.
Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaalblad N 480. De getallen geven de openingen in mm aan.
3
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Bepaling fijnheidsmodulus .
Voor het bepalen van den fijnheidsmodulus wordt gebruik
gemaakt van de volgende N ederlandsche normaalzeven met de
volgende openingen: 46; 23; 11,2; 5,6; 2,8; 1,4; 0,60; 0,30; 0,150.
De som van de totale gewichtshoeveelheden van het materiaal
op elk der genoemde zeven, uitgedrukt in gew. % en gedeeld door
100, is de fijnheidsmodulus van het materiaal.
Verbrijzelingsproef·
Men neemt uit het steenslag de volgende zeeffracties en mengt
deze in de volgende verhouding:
Door zeef:

Op zeef:

Mengsel:

23

16

85 gew.

%

16

11,2

15 gew.

%

Dit mengsel wordt gedurende 24 uur gedroogd bij 100--110° C.
Daarna wordt 7'2 dm3 van dit materiaal gebracht in een hollen
ijzeren cylinder van 11 cm inwendige middellijn, zoodanig, dat
het een ongeveer horizontaal bovenvlak vormt. Door middel van
een stempel wordt het steenslag nu aan een druk onderworpen.
De druk moet gelijkmatig toenemen en wel met zoodanige snelheid,
dat in ongeveer één minuut een druk van 20 000 kg bereikt wordt;
deze druk wordt gedurende % minuut gehandhaafd. 1>aarna wordt
het materiaal uit den cylinder genomen en uitgezeefd op zeef
8,0. De hoeveelheid, die deze zeef passeert, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de totale hoeveelheid geeft de verbrijzeling aan.
Als verbrijzeling geldt het gemiddelde van tenminste 4 proeven.

GehaUe aan plaUe 8tukken.
Het steenslag, dat zeef 27 passeert en op zeef 13,6 blijft liggen,
wordt gezeefd door een staafjeszeef, waarvan de afstand en'de
middellijn der staven 5 mm bedragen. Het steenslag, dat hierdoor
gaat, wordt beschouwd als "platte stukken".
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STAAL, DIENENDE TOT WAPENING VAN
CEMENTBETON
Het te verwerken staal moet zijn St. 37 volgens normaalblad
N 702. Het moet voldoen aan de volgende eischen:
1.

Trekproef.

De trekvastheid moet gelegen zijn tusschen 37 en 45 kg per mm 2 •
2.

Koude buigproef.

In kouden toestand moet het staal gebogen kunnen worden
over een hoek van 1800 om een kern, waarvan de dikte de helft
van de staafdikte bedraagt zonder te breken of te scheuren.

UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de normaalbladen N 712
en N 713.
1.

Trekproef.

Normaalblad N 712, § 22 en 23.
Normaalblad N 713, § 26.
2.

Koude buigproef.

Normaalblad N 712, § 22 en 24.
Normaalbla.d. N 713, § 27.
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WATER, TE GEBRUIKEN BIJ DE BEREIDING
VAN CEMENTBETON
Het water moet vrij zijn van oliën en zwevende bestanddeelen,
en moet verder voldoen aan de volgende eischen:
Reactie.

Het water moet met lakmoes neutraal of zwak alkalisch reageeren.
Zouten.

Het water mag ten hoogste bevatten aan:
a.
b.

Sulfaten (berekend als SOs): 0,5
Chloriden (berekend als Cl): 1,5

%;
%.

Oplosbare organische bestanddeelen.

Het kaliumpermanganaatverbruik voor de oxydatie van de
opgeloste organische bestanddeelen mag ten hoogste 1000 mg per
1 water bedragen.
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VOEGVULLINGSSTROOKEN VOOR CEMENTBETONVERHARDINGEN
1. De voegvullingsstrook moet zijn samengesteld uit geperst
vezelig materiaal of kurk.

2. Ze moeten voldoende buigzaam en vast zijn, zoodat ze
tijdens het vervoer en het verwerken scheuren noch breken.
3. Een vierkant proefstukje met een oppervlak van 50 cm 2 ,
genomen uit een voegvullingsstrook en onder een hydraulische
pers geleidelijk in 1 minuut tot op de helft van de oorspronkelijke
dikte samengedrukt, moet één uur, nadat de druk is opgeheven,
zich hersteld hebben tot op minstens 70 % van de oorspronkelijke
dikte, terwijl de benoodigde druk niet meer dan 40 kg per cm 2
mag hebben bedragen.

38

VOEGVULLINGSMASSA VOOR CEMENTBETONWEGEN
De voegvullingsmassa moet bestaan uit een bitumineus mengsel
en moet bij een temperatuur van 180° C voldoende vloeibaar
zijn om te kunnen worden uitgegoten. Verder moet de massa
aan. de volgende eischen voldoen:
1.

Vloei.

De vloei mag ten hoogste 1 cm bedragen.
2.

Kogelvalproef.

Geen scheuren of barsten mogen optreden bij gebruik van een
stalen kogel van 225,7 g.
UITVOERING VAN DE PROEVEN
1.

Vloei.

De uitvloeiing wordt bepaald van een cylindrisch proefstukje,
lang 2 cm en met een diameter van 1 cm, liggende op een onder
30° hellend vlak en met de as van den cylinder in dezelfde richting.
Nadat het proefstukje gedurende 5 uren op een temperatuur van
60° C gehouden is, wordt de lengtevermeerdering gemeten en
als vloei opgegeven.
2.

Kogelvalproef.

Een 0,5 cm dikke laag van de massa wordt met een dunne
kleeflaag (asfaltbitumenoplossing) aangebracht op een 0,3 cm
dikke ijzeren plaat van 20 bij 10 cm. De plaat wordt met de
opgebrachte massa aan den onderkant op twee cylindrische opleggingen ondersteund. Op de plaat laat men van 2 m hoogte
een stalen kogel vallen van 225,7 gr. De beproeving vindt plaats,
nadat de plaat met opgebrachte massa gedurende 3 uren in
ijswater ondergedompeld geweest is.
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WARM AAN TE BRENGEN BITUMINEUZE
VOEGVULLING VOOR KLINKERS
Het product moet zijn asfaltbitumen, het moet homogeen zijn
en verder voldoen aan de volgende eischen:
Proeven

1

Indringingsgetal .

30-40

2

Verweekingspunt, ring en kogel.

68-80°

3

Ontvlammingspunt, open kroes, ten minste

4

Gehalte aan bitumen, ten minste. . . . .

99%

UITVOERING VAN DE PROEVEN
De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften der
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen, K. V. B. B. 1930,
uitgave 1936).

Indringingsgetal. Hoofdstuk 5, § 7.
2. Verweekingspunt, ring en kogel. Hoofdstuk 5, § 6.
3. Ontvlammingspunt, open kroes. Hoofdstuk 5, § 5.
4. Gehalte aan bitumen. Hoofdstuk 5, § 4c.
1.
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RIJKSWATERSTAAT DIR~CTIE VAN DE ~AT~RST AT

; s-Gravenhage
van Hogenhoucklaan

Tel. 776890.

Aan do Hoofden van de diensten, ress.
de Directeur-Generaal vûn de
Rijkswater staat.
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•

•
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---- - - ----------------- ........
Ons kenmerk:
's-Gravenhage,
Fo. 59733
Afd. W/(J
Bijl.: 1.

19 October 1953.
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Onderwerp:
"Eisen door de
Ri jkswat er st aat
gesteld aan bouwstoffen voor de
wegenbouw 1953".

Van de "Ei sen door de Ri jkswat er staat
gesteld aan bouwstoffen voor de wegenbouw 1950"
is een nieu~e uitgave (1953 ) verschenen, welke op
verschillende punten afwijkt va!'. de Eisen 1950.
In verband met de publicatie van deze nieuwe
uitgave diene~ voortaan in lid 1 ~ van de paragraaf
of het <Jrtikel "Algemene Voorschrifte:J." van de
daarvoor in aanmerking komende bestekken en OV6reenkomsten, in plaüts van de Eise:l 1950, zoals in de
aanschrijving van 2 i.'lgustus 1950 no. 35405 Afd. I1/U.,
is aangegeven, de E~sen 1953 tG worden genoemd.
De aanschrij.ing van 26 November 1951 no.
56580 Afd. UÎJ., betreffende dG kwaliteit van asfaltbitumen wordt ingetrokken behalve voor zoveel
betreft de bepal·~ng i~za}:G de verlaging van de vererkingstemperatu~en, bedoeld onder 5.
Zen aantal Gxenplaren van de Ei sen 1953 wordt U
toe ezo:J.de!l. Indi6~ noer ~xer.Jplaren dezes en van
de Eisen 1953 voor UVI dienst nod1.g zijn, klmnen dezo
aan do Chef V1ln de Hui siloudelijke Diunst van de
Directio Van dG I.'aterstaüt worden acngcvruagd.
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MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
BERICHT OP BRIEF VAN

"Eisen door de Rijkswaterstaat
gesteld aan bouwstoffen voor de wegenbouw 1953".
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BIJLAGE

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING, HET NUMMER
EN DE AFDELING VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN
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Ik heb ëte eer U hierbi j eni[;(~ o:-:n1n.plül'en te doen toekomen van de "Eisen door de RijKb"Waterstaa"t gesteld aan
bouwstoffen voor de wegenbouw 1953". Deze uitgave wijkt op
verschillende punten af van de Eisen 1950, waarop de brief
van 2 AUGustus 1950, No. 35406, Directie van de Viaterstaat,
Af c;, • 'l ju, be tr eltking had.
In ve:::-hanrl. met dG publicatie Va.l1. deze nieuwe uitgave
zullen voortaan in lid 1 Q. van <:te paragraaf of het artikel
"Algemene Voorschriften" van. de d.aarvoor in aanmerking lromende bestekken en overeenkomsten v~~ de Rijkswaterstaat, in
plaats van de Eisen 1950, zoals in de brief -va":!. 2 AU&;1U.rtus
1950, No. 35406, Directie Vftl1 de :'iaterstaat , AfJ... ";;'/U is
aangegeven, de Eisen 1953 worden genoeë~d.
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DE MINISTER VAN

VEi:~,.{EER EN VvA'-rEll.STAAT,
Voor de Minister,
DE SECRETARIS-GEJE.,iAAL,
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