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Betreft (actie en nr.) 

Controle toetsing Schelde Boulevard 
aanvulling op K-02-02-09 

Vraagsteller Datum 

  

Beantwoord door Datum 

8 december 2003 
Doorkiesnummer Bijlage(n) 

 
Status Kenmerk 
 K-03-12-25 
  
Het betreft een herbeschouwing van dwarsprofiel 5; de slecht ingegoten basalt 
(strekking km 40.300 – km 40.550). 
 
De bekleding 5.3 en 5.4 is afgekeurd vanwege een te geringe dikte. Het blijkt echter dat 
in het vak waarvan 5.3 en 5.4 onderdeel uitmaken, de dikte varieert tussen de 32 cm en 
de 18 cm. 
Nadere berekeningen wijzen uit dat op dit traject een dikte van minimaal 22 cm of 
27 cm nodig is (een en ander afhankelijk van het talud). Hierbij is uitgegaan van een 
slecht doorlatende toplaag (vanwege het aanwezige ‘koffiegruis’). 
Aanwezig op die delen is respectievelijk 18 cm en 32 cm. 
 
Omdat de toetsing door de beheerder is gedaan op basis van dwarsprofielen en niet op 
basis van vakken, is het niet mogelijk om aan te geven welk deel onvoldoende getoetst 
wordt (op basis van de invoer van de beheerder). Gezien het geringe verschil tussen 
ingevoerde en benodigde waarde en gezien het feit dat de overige basalt een dikte 
schijnt te hebben van 32 cm, wordt geadviseerd om afhankelijk van het ontwerp de 
dikte nauwkeuriger te bepalen. Wellicht is dan aan te geven welke delen wel en welke 
delen niet ‘goed’ getoetst kunnen worden. 
 
Verwacht wordt dat de gemeten waarden van 18 en 19 cm toevalstreffers zijn. 
Daarnaast mag bij het toetsen gezien de inklemming uitgegaan worden van een 
gemiddelde dikte. Voorlopig wordt dan ook aan de basalt in profiel 5 de score goed 
toebedeeld. 
 
N.B. bij het vak dat hoort bij dwp 2 blijkt dat een dikte van 25 cm bij een openoppervlak 
van 5% voldoende is voor de score goed. 




