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Betonnen fietspad op een ondergrond van klei

Op de Leuvensedijk in Groessen is een betonnen 
fietspad aangelegd. Op de kleidijk is geen zandcunet 
gemaakt maar is de betonmortel direct gestort op de 
kleiondergrond.

Een mooi stukje natuur openstellen voor recreanten. 
Dit is wat de gemeente Duiven voor ogen heeft met 
de realisatie van een nieuw betonnen fietspad op de 
Leuvensedijk langs het natuurgebied Rijnstrangen in 
Groessen. De waterkerende kleidijk had al gedeelteli-
jk een asfaltfietspad met een lengte van 1 km. Maar 
omdat langs de randen onkruid door het asfalt groe-
ide, en het fietspad in een slechte staat verkeerde, 
is deze vervangen door een betonnen variant. Daarnaast is het huidige tracé met 2,3 km verlengd tot aan het 
Kandiagemaal van de Betuwelijn. Ook dit nieuwe deel is uitgevoerd in beton.

Fietspad op kleiondergond
In het bestek was in eerste instantie een cunet beschreven (puingradering 0/31,5) om het nieuwe betonnen 
fietspad extra draagkracht te geven. Echter, omdat de ondergrond van de dijk instabiel is, heeft de aannemer 
geadviseerd het fietspad op de bestaande kleiondergrond te leggen. Volgens de aannemer zou het afvoeren 
van zand en het aanvoeren van puin de instabiliteit van de dijk verder verslechteren. Zodoende is het gras op 
de dijk gefreesd en is de kleibodem met een grader vlak gelegd. De overtollige klei is naast het tracé gelegd 
en later gebruikt om het fietspad aan te aarden.

Om toch dezelfde garantie te geven op de levensduur van het fietspad heeft de aannemer de dikte van de 
verharding vergroot van 160 mm naar 180 mm. De betonmortel (betonsterkteklasse C35/45, milieuklasse 
XF4) is met een speciale betonpaver aangebracht. Deze betonpaver is niet een normale slipformpaver maar 
een uitvoering waarbij de rupsen binnen de verwerkingsbreedte van de aan te leggen verharding staan.  
Hierdoor kan er met een smalle verwerkingsstrook en beperkte ruimte toch machinaal verwerkt worden.
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Twee rupsdumpers
Vanwege de instabiele dijk is de betonmortel met rupsdumpers naar de betonpaver vervoerd. Het beton is 
hiervoor eerst in een stortcontainer gekiept en daarna met de twee rupsdumpers naar de dijk gebracht. Voor 
de werksnelheid maakt de inzet van rupsdumpers niet uit. Wel is de manier van werken duurder omdat er 
twee extra machines worden ingezet. In de betonnen verharding zijn om de 2,5 m krimpvoegen aangebracht 
tot 1/3 van de dikte van de verharding. Om de 150 m zijn uitzetvoegen aangebracht. 

Deze uitzetvoegen zijn aan de bovenkant afgevuld met een gemodificeerde bitumineuze voegvulling of een 
kitvoeg. Het pasgestorte fietspad is afgewerkt met een bezemstreekprofiel.

Niet storten met regen
De werkzaamheden aan het fietspad zijn uitgevoerd van april tot en met juni 2014. Het werk heeft enkele da-
gen stilgelegen vanwege de regen. Omdat het betonnen fietspad op een kleiondergrond is gelegd, kan er niet 
gewerkt worden na een regenperiode. De kleiondergrond is dan te nat om de stortwerkzaamheden te vervol-
gen. Dit is volgens de aannemer het enige nadeel van de gekozen methode. Overigens is het werk gewoon 
binnen de gestelde datum opgeleverd.
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