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Raakvlak:  K&L versus maaiveld hoogte parallel aan de keerwand van Prorail 

Opsteller:  
Datum: 25 juli 2016 
 

Omschrijving raakvlak: 

Ter plaatse van de toekomstige busbuffer, parallel aan de keerwand van ProRail, liggen diverse kabels en 

leidingen: Dit betreft o.a.: 6 x middenspanningtracés, 2x KPN, 2x Tele2, 1x Eurofiber,  5x Prorail, 2 

waterleidingen en 2x warmteleidingen (huisaansluiting).  

 

K&L tracés dicht op de keerwand van Prorail 

De doorvoeren van deze objecten zijn deels boven en deels door de voet van de keerwand aangelegd. 

Zoals weergegeven in onderstaande foto’s. 
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Doorvoeren door de keerwand 

 

 

De K&L objecten zijn in het verleden aangelegd op basis van het oude maaiveldniveau, deze hoogte was 

circa 3.5 + NAP. 

Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie  komt een busbaan en busbuffer aan de westkant van de trambaan te liggen. In de 

uitwerking naar het UO Uithoflijn rekening te houden met deze raakvlakken vanuit de bestaande 

situatie. 

Suggestie: 

In een van de dwarsprofielen die door Movares zijn gemaakt (waarvan niet zeker is of dit onderdeel van 

het contract betreft), is een afschot in de busbaan getekend richting de keerwand van Prorail. Ook is 

geen looppad in dit dwarsprofiel getekend. Als dit daadwerkelijk op deze wijze wordt aangelegd, is het 

nieuwe maaiveld hoogte (3.1 (BS) – 0,2 (afschot)) = 2.9 m + NAP.  Dit is 0,6 meter lager dan het 

oorspronkelijke  maaiveld. Hierdoor zouden alle doorvoeren in de keerwand te hoog liggen en alle K&L 

met te weinig dekking liggen, of zelfs boven het maaiveld uitsteken.  

Suggestie is daarom om het afschot richting het oosten aan te leggen, dus van de keerwand van Prorail 

af. Samen met het nieuwe looppad (hoogte = 0,18 m) zal dicht op de keerwand de hoogte van oude 

maaiveld gehandhaafd kunnen worden  (3.1 + 0,22 + 0,18 = 3.5 +NAP). 
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Ongewenst afschot van oost naar west 


