VOORWOORD
Het feit dat nu, 22 jaar na het verschijnen, de oude (tweede) uitgave van het Cultuurtechnisch
Vademecum uit 1988 nog in digitale vorm toegankelijk wordt gemaakt, is in zekere zin
verrassend te noemen. Immers in 2000 is er een geheel herziene derde versie van het
Vademecum verschenen. In het voorwoord van deze derde uitgave wordt gesteld:
De kennis over de inrichting van het landelijk gebied is voortdurend in ontwikkeling.
Nieuwe kennisgebieden zoals natuurontwikkeling en milieu zijn niet meer weg te denken.
En ook op het gebied van het waterbeheer zijn de inzichten over inrichting en beheer sinds
de tweede druk sterk geëvolueerd. De uitgave van 1988 was dringend aan herziening toe.
Vooral gelet op de laatste zin rijst dan toch de vraag: Waarom wordt nu in 2011 toch weer die
oude uitgave uit 1988 uit de kast gehaald?
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn de veranderingen in de methodiek van het
onderzoek dat zich in de laatste decennia heeft voltrokken. Het oude Vademecum is
geschreven in het midden van de tachtiger jaren door onderzoekers die veelal een sterke
binding hadden met de praktijk: landbouwkundigen, bodemkarteerders, waterbeheerders,
landinrichters e.d.. Wel waren er voor de verschillende vakgebieden reeds computermodellen
beschikbaar doch deze ‘eerste generatie’modellen waren nog relatief eenvoudig en traag.
Resultaten van computermodellen werden gevalideerd op basis van de resultaten van
beschikbare proefveldgegevens, praktijkinzichten en ‘gezond-boeren-verstand’. De bijdragen
aan het oude Vademecum zijn daardoor met name op het gebied van bodem en water nog in
belangrijke mate gebaseerd op empirisch onderzoek en resultaten van veldproeven.
Sinds de opkomst van de computermodellen is er nauwelijks of geen energie en geld meer
gestoken in veldproeven en praktijkonderzoek. Het beeld ontstond dat men met modellen
vrijwel alles kon berekenen. Computers werden steeds sneller en de modellen steeds
complexer. Onderzoek werd een zaak van de theoretische wetenschap en modellenbouwers.
Modellen werden onderling gekoppeld; (geo)hydrologische modellen aan onverzadigde
stromingsmodellen, onverzadigde stromingsmodellen aan gewasgroeimodellen en
gewasgroeimodellen aan bedrijfsvoeringsmodellen.
In deze periode werd geconcludeerd dat het Vademecum uit 1988 dringend aan herziening
toe was.
Met de geavanceerde computermodellen berekent men uitkomsten tot vele decimalen achter
de komma. Zolang we echter niet weten of de uitkomsten vóór de komma bij benadering
overeenkomen met de werkelijkheid levert een gedetailleerdere berekening nauwelijks of
geen meerwaarde op. Wellicht is dat ook de reden dat bijvoorbeeld de HELP-tabellen uit
1987, waarvan al meer dan tien jaar lang wordt geroepen dat deze dringend aan herziening
toe zijn, nog steeds in gebruik zijn en waarschijnlijk ook de volgende tien jaar nog wel zullen
overleven.
Computermodellen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn, maar alleen als deze modellen
goed gevalideerd zijn. En hiervoor zijn praktijkgegevens en metingen onontbeerlijk. En als
deze ontbreken dienen de uitkomsten te worden beoordeeld op basis van praktijkinzicht en
‘Gezond Boeren Verstand’. Dat is altijd nog beter dan de uitkomsten van de berekeningen
blindelings voor juist aan te nemen.
Onderzoekers met praktijkervaring zijn inmiddels echter voor een groot deel met de VUT,
met pensioen, of anderszins uit beeld verdwenen. Wellicht dat hierin een verklaring ligt voor
het feit dat het oude Vademecum ook na bijna 25 jaar nog steeds niet is afgeschreven.
G.J. Grotentraast
Eindredacteur Cultuurtechnisch Vademecum 1988
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Voorwoord
De Cultuurtechnische vereniging stelt zich onder meer ten doel de technische kennis
van de leden te vermeerderen en de toepassing hiervan in de praktijk te stimuleren.
Het is daarom, dat reeds in 1965 het initiatief genomen is om tot de uitgave te komen
van het 'Cultuurtechnisch vademecum'.
Deze uitgave welke in 1971 is verschenen heeft zijn nut bewezen voor de praktijk,
doch zeker ook voor onderwijsdoeleinden.
Aangezien we in een dynamisch tijdperk leven, waarbij de maatschappij en de
techniek veelvuldig aan wijzigingen onderhevig zijn, ontstond de behoefte aan een
herziening. In 1981 heeft de Cultuurtechnische vereniging een werkgroep daartoe
opdracht gegeven, welke — naar later bleek — van zeer brede omvang was.
Het doet mij dan ook veel genoegen dat deze opdracht in 1988 als voltooid kan
worden beschouwd. In dit jaar is ook de 4e nota op de ruimtelijke ordening
verschenen. Het motto van deze nota is: 'Nederland in 2015 . Daar wordt nu aan
gewerkt'.
Aangezien onze bemoeienis groot is met betrekking tot de aanpassingen in het
landehjk gebied, spreek ik het vertrouwen uit, dat een ieder bij deze werkzaamheden
een steun kan hebben aan dit vernieuwde Vademecum.
ing. A.F. Bilijam
voorzitter Cultuurtechnische vereniging

Bij gebruik en/of overname van gegevens uit het Cultuurtechnisch vademecum, wordt bronvermelding
op prijs gesteld.
De Cultuurtechnische vereniging sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van gegevens en/of informatie uit deze publikatie.
De samenstellers houden zich aanbevolen voor opmerkingen en suggesties die kunnen leiden tot een
verbetering van het Vademecum.
Cultuurtechnische vereniging, 1988

Inleiding
Het voorliggende boekwerk is een hernieuwde uitgave van het in 1971 verschenen
Cultuurtechnisch vademecum.
Alhoewel de aanvankelijke doelstelling was beperkt tot een herziening van het
bestaande Vademecum werd al spoedig duidelijk dat bij diverse onderdelen en
vakgebieden de ontwikkelingen in kennis en inzicht van dien aard waren, dat niet
volstaan kon worden met een beperkte herziening. Gekozen is daarom voor een
compleet nieuwe opzet van het Vademecum.
Dit bood tevens de mogelijkheid om een aantal nieuwe onderwerpen op te nemen
zoals onder andere: Remote Sensing, Bodemgeschiktheid, Waterkwaliteit en
Natuurtechniek. Andere onderdelen zijn aanzienlijk uitgebreid.
Onder auspiciën van de Studiekring voor Cultuurtechniek is tezelfdertijd een
boekwerk samengesteld met als titel: 'Inleiding tot de inrichting van het Landelijk
gebied'. Alhoewel er ongetwijfeld op onderdelen parallellen aanwezig zullen zijn
met het Cultuurtechnisch vademecum, is de uitgave van de Studiekring meer
gericht op achtergrondinformatie, regelgeving en procedures. In dit opzicht vormt
het een goede aanvulling op het Vademecum, dat meer technisch gericht is.
De ontwikkelingen in kennis en inzicht zijn met name in het laatste decennium in
een stroomversnelling gekomen door de toepassing van geautomatiseerde rekentechnieken en computermodellen. Dit heeft echter niet altijd geleid tot een
eenduidiger beeld; integendeel, veelal werd hierdoor juist de betrekkelijkheid van
tot nu toe algemeen aanvaarde normen en criteria aangetoond.
Duidelijk is wel geworden dat vele zaken niet benaderd mogen worden als op
zichzelf staande, geïsoleerde processen, doch dat deze bezien moeten worden in
samenhang met een groot aantal andere factoren.
Door het onderkennen en in rekening brengen van deze relaties en interacties is op
vele vakgebieden een meer genuanceerd beeld verkregen.
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn mede van invloed geweest bij het samenstellen van het onderhavige boekwerk. Om recht te doen aan het genuanceerde beeld
en om de betrekkelijkheid van bepaalde normen en criteria aan te geven, was het
noodzakelijk om naast een groot aantal tabellen en figuren, meer beschrijvende
tekst op te nemen dan in het vorige Vademecum het geval was. Het feit dat dit
boekwerk hierdoor qua opzet meer neigt naar een handboek/leerboek dan naar
een vademecum is door de samenstellers onderkend, doch in het licht van het
bovenstaande als een onontkoombaar fenomeen geaccepteerd. De werkgroep
heeft hierin echter geen aanleiding gezien de naam van het Vademecum te wijzigen, temeer daar het boekwerk primair bedoeld is als naslagwerk en handleiding
voor mensen die in de praktijk (zowel onderzoek als uitvoering) werkzaam zijn.
Daarnaast kan het echter ook als leerboek goede diensten bewijzen.
V

De werkgroep heeft niet de illusie dat met het uitbrengen van het Vademecum het
laatste woord qua kennis op het gebied van Cultuurtechniek en Landinriching is
geschreven. Het tegendeel is eerder het geval. De geschetste ontwikkelingen die in
de achterliggende jaren in gang zijn gezet, zullen zich in de toekomst voortzetten,
waardoor inzichten opnieuw zullen wijzigen en bestaande opvattingen zullen
moeten worden herzien.
Het onderhavige Vademecum geeft een momentopname van de huidige kennis en
inzichten.
Het is niet onmogelijk dat reeds ten tijde van het verschijnen van het Vademecum
op bepaalde onderdelen de inzichten zijn gewijzigd of zich nieuwe ontwikkelingen
hebben voorgedaan. Als voorbeeld kan worden genoemd het verschijnen van de
4e Nota Ruimtelijke Ordening in 1988, waaraan in het Vademecum geen aandacht
meer kon worden besteed. Gelet op het tijdsverloop tussen het samenstellen van
de onderdelen en het verschijnen als boekwerk, is het voorkomen van deze
omissies bij een boekwerk van deze omvang welhaast onvermijdelijk.
De Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum was als volgt samengesteld:
—ing. A.C. de Birk, LD — voorzitter;
—ing. G.J. Grotentraast, LD — secretaris;
—J.W. Alings, LD;
—ing. W.A. van Bree, LD;
—ing. K. Dekker, LD;
—ing. A.I. Gelok, LD;
—ing. H.C. van Heesen, StiBoka;
—ing. G.H. Horst, LD;
—ing. W.A.J.M. Kroonen, ICW;
—ing. J.M.A. Mols, LD;
—ing. G.W. Nijenhuis, LUW;
—ing. G.H. Reinds, ICW;
—ing. G.J. Schothorst, ICW;
—ing. G.A. Ven, RIJP.
Behalve door de leden van de werkgroep, is bij de samenstelling van het Vademecum medewerking verleend in de vorm van een (concept) bijdrage en/of een
kritische becommentariëring door de volgende personen, instanties en werkgroepen (in alfabetische volgorde):
—ir. H.A. van Alderwegen (ICW);
—dr.ing. H. de Bakker (StiBoka);
—ing. J. G. Bakker (LUW);
—prof.ir. J.P.A. van den Ban (LUW);
—ing. J.M.M. Bouwmans (LD);
VI

dr.ir . H.A.R. de Bruin (KNMI);
—dr.ir . T.A. Buishand (KNMI);
dr.ir . L.F. Ernst (ICW);
ir. J.M. Geraerdts (LD);
ing. G. van Gijssel (LNO);
ing. W.Th. ten Haaf (ICW/LD);
ing. G.J.E. Hartman (LD);
ir. A.J. Hellings (ICW);
ir. P.C. Jansen (ICW);
ir. C.R. Jurgens (LUW);
ir. H.M.A. Kempen (LD);
—ir. P.J. Kusse (LD);
ir. B. Lammers (LD);
ing. H.W. Lammers (CAD Bodem, Water en Bemesting in de Veehouderij);
ir. H.A.J. van Lanen (StiBoka);
—ing. Th.J. Linthorst (ICW);
drs. L.J. Locht (ICW);
ir. G.J.A. Nieuwenhuis (ICW);
—ing. E. van Rees Vellinga (ICW);
ir. C.B.H. Schneider (CAD Bodem, Water en Bemesting in de Veehouderij);
G.A. van Soesbergen (Stiboka);
dr.ir. Ph.Th. Stol (ICW);
Technisch Adviesbureau Unie van Waterschappen;
ing. C. Verhoeven (LNO);
drs. J. Vreke (ICW);
Werkgroep Natuurtechniek;
Werkgroep Technische Vraagbaak Plattelandswegen;
—dr.ir . J. Wesseling (ICW);
ing. J.G.S. de Wilde (ICW);
ing. K.E. Wit (ICW).
Het typewerk is grotendeels verzorgd door het Tekstverwerkingscentrum van de
Landinrichtingsdienst te Utrecht.
Het tekenwerk is in opdracht van de Landinrichtingsdienst verzorgd door de
Grontmij te De Bilt.
Aan de redactionele verwerking hebben medewerking verleend:
ing. W.J. Bouman, LD;
ing. A.J. Gelok, LD;
ing. I.B.M. Schuitemaker, LD.
De eindredactie is verzorgd door ing. G.J. Grotentraast, LD.
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Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan de directies van de diensten,
instellingen en instituten die hun medewerkers in de gelegenheid hebben gesteld in
enigerlei vorm een bijdrage te leveren aan de realisering van dit Vademecum. Met
name de medewerking van de zijde van de Landinrichtingsdienst mag in dit
verband niet onvermeld blijven.
Namens de Werkgroep Herziening
Cultuurtechnisch vademecum,
G. J . Grotentraast.
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1. Landinrichting en Ruimtelijke Ordening
1.1. Begripsomschrijvingen
1.1.1. Bestemming, inrichting en beheer
Bestemming geeft aan voor welke doeleinden en onder welke voorschriften gronden mo-

gen worden gebruikt.
Inrichting is de uitvoering van activiteiten en werken, die een gegeven bestemming reali-

seren of optimaliseren.
Beheer is het instand houden van het bestemde en ingerichte gebied door gerichte maat-

regelen.
1.1.2. Landinrichting
Van het begrip landinrichting zijn enkele omschrijvingen in omloop. Het begrip wordt
in twee betekenissen gebruikt, namelijk als een bestaande toestand en als een activiteit.
In de eerste betekenis wordt onder landinrichting verstaan de bestaande indeling van het
landelijk gebied in ruimtelijke eenheden. Het gaat dan om de aangetroffen indeling in
gebruikseenheden met hun locatie, omvang en vorm (landbouwpercelen, patroon van
plattelandswegen, slotenpatroon, natuurterreinen, nederzettingen, enz.). Het betreft ook
het beslag op de ruimte door maatschappelijke activiteiten die in het landelijk gebied
plaatsvinden (landbouw, wonen, recreatie, verkeer, enz.).
In de tweede betekenis wordt onder landinrichting verstaan het verbeteren van de inrichting van het landelijk gebied. Het gaat dan om het ontwerpen van een gebiedsindeling
en het verrichten van alle handelingen die nodig zijn om die indeling te realiseren. Aan
die tweede betekenis wordt in deze paragraaf nader aandacht besteed.
Met de in de Nota Landelijke Gebieden opgenomen omschrijving wordt aangegeven dat
landinrichting een projectsgewijze inrichtingsmaatregel is:
"Landinrichting is het projectsgewijs binnen het kader van de ruimtelijke ordening inrichten van delen van het landelijk gebied voor een nieuwe bestemming dan wel het meer
geschikt maken ervan voor bestaande bestemmingen'

In de Landinrichtingswet wordt in de omschrijving het doel aangegeven. In artikel 4 wordt
Landinrichting als volgt omschreven:
"Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de functies van het gebied, zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening
zijn aangegeven."
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In artikel 5 van deze wet staat dat landinrichting maatregelen en voorzieningen kan omvatten ten behoeve van onder meer:
a. de land-, tuin- en bosbouw;
b. de natuur en het landschap;
c. de infrastructuur;
d. de openluchtrecreatie;
e. de cultuurhistorie.
Het begrip landinrichting heeft een bredere betekenis gekregen dan de voorheen gebruikelijke aanduiding ruilverkaveling. Dit heeft er onder andere toe geleid, dat de Ruilverkavelingswet 1954 is vervangen door de Landinrichtingswet, dat de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) is opgevolgd door de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC)
en dat de Cultuurtechnische Dienst (CD) is omgedoopt tot Landinrichtingsdienst (LD).
1.1.3. Ruimtelijke ordening

Voor het begrip ruimtelijke ordening bestaan diverse omschrijvingen. Een veel geciteerde
omschrijving is de volgende:
"Ruimtelijke ordening is het zoeken naar en het tot stand brengen van de best denkbare
wederzijdse aanpassing van ruimte en samenleving':

In de Memorie van Antwoord tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening werd ruimtelijke ordening omschreven als:
"het leiding geven bij de ruimtehjke ontwikkeling van een gebied teneinde het ontstaan
van een voor de gemeenschap zo gunstig mogehjk geheel te bevorderen."

De wetgeving op de ruimtelijke ordening heeft ten doel de ruimtelijke samenhang van
de verschillende beleidsterreinen te verzekeren. Daarbij is het streven er op gericht te
verzekeren dat iedere ruimtelijk relevante beleidsbeslissing wordt getoetst aan en gericht
op de doelstellingen van het ruimtelijk beleid.
1.1A. Sector en facet

Sinds het begin van de jaren '70 is het gebruikelijk overheidsbeleid in te delen in sectorbeleid en facetbeleid, die als "schering en inslag" met elkaar zijn verbonden.
Onder sector wordt verstaan een tak van overheidsactiviteit meestal samenvallend met
een departement of een dienst van een departement, zoals bijvoorbeeld landbouw, onderwijs, natuurbescherming, energievoorziening, defensie, verkeer en vervoer, enz.
Onder facet wordt verstaan een bepaald aspect van verschillende sectoractiviteiten. Onderscheiden worden onder andere het ruimtelijk facet, het sociaal-cultureel facet en het
economisch facet.
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Als sectorwetten zijn te noemen: Ruilverkavelingswet, Wegenwet, Woningwet, Natuurbeschermingswet, Kampeerwet, enz. De Landinrichtingswet wordt wel aangeduid als een
multi-sectorale wet.
Als facetwetten zijn te noemen: Wet op de Ruimtelijke Ordening, Welzijnswet, Wet Economische Mededinging, enz.
Streekplannen en bestemmingsplannen worden aangeduid als facetplannen op het gebied
van de ruimtelijke ordening.

1.1.5. Structuurschets en structuurschema
Over het algemeen wordt een structuurschets gezien als een instrument van facetplanning
en een structuurschema als een instrument, dat op het kruispunt staat van sectorplanning
en facetplanning. Een voorbeeld van een structuurschets is de Structuurschets voor de
Landelijke Gebieden. Een voorbeeld van een structuurschema is het Structuurschema
Landindinrichting. Het Meerjarenprogramma Natuur- en Landschapsbehoud is een instrument van sectorplanning
Het nationaal ruimtelijk beleid op lange termijn is omschreven in de Derde Nota over
de Ruimtelijke Ordening, die in drie delen is verschenen (Oriënteringsnota, Verstedelijkingsnota en de Nota Landelijke gebieden).
De algemene beleidslijnen uit deze nota zijn nader uitgewerkt en geconcretiseerd voor
de middellange termijn in de Structuurschets voor de landelijke gebieden (1983) en de
Structuurschets voor de stedelijke gebieden (1985).
Een structuurschets geeft inzicht in de mogelijke ontwikkelingen die van belang hanen
zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid op de lange termijn, de middellange termijn daarbij tevens in beschouwing genomen, en bevat hoofdlijnen en beginselen voor één of meer
aspecten van dit beleid. Een structuurschets gaat vergezeld van één of meer kaarten waarop de hoofdlijnen en beginselen voor zover mogelijk in beeld zijn gebracht (besluit op
de ruimtelijke ordening -afgekort Bro- 1985). Een structuurschets is dus een weergave
van het ruimtelijk facetbeleid. In een structuurschets kunnen doelstellingen, toekomstbeeld en taakstelling worden vervat in richtlijnen voor de ruimtelijke structuur, de inrichting en het beheer van het gebied.
Een structuurschema bevat met betrekking tot een bepaalde sector van rijksbeleid hoofdlijnen en beginselen van algemeen belang voor het nationaal ruimtelijk beleid en geeft
in het bijzonder inzicht in de ruimtelijke aspecten van die sector op de lange termijn, de
middellange termijn daarbij tevens in beschouwing genomen. Een structuurschema gaat
vergezeld van één of meer kaarten waarop de ruimtelijke aspecten van het beleid in die
sector voor zover mogelijk in beeld zijn gebracht (Bro 1985). In de regel geeft een structuurschema een verkenning van de in de toekomst mogelijk noodzakelijke voorzieningen
van de desbetreffende sector. Onder voorzieningen worden ook projecten verstaan en activiteiten gericht op het in stand houden van natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische
en landschappelijke waarden.
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Een structuurschema staat als het ware op het kruispunt van sectorplanning en de (ruimtelijke) facetplanning. De betreffende sectorminister draagt de eerste verantwoordelijkheid, terwijl de minister belast met zorg voor de ruimtelijk ordening mede ondertekent.

1.1.6. Planologische kernbeslissing
Een planologische kernbeslissing (afgekort pkb) is een plan voor bepaalde aspecten van
het nationaal ruimtelijk beleid. Zo'n plan kan bestaan uit structuurschetsen, structuurschema's en concrete beleidsbeslissingen die van belang zijn voor het nationaal ruimtelijk
beleid. Voor het tot standkomen van dergelijke belangrijke plannen van de regering voor
de verdeling van de ruimte in ons land is een speciale procedure ontwikkeld, de pkbprocedure.
In 1972 verscheen de Nota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk
beleid. Op grond van deze nota werd besloten dat er een wettelijke voorziening nodig
is voor:
- beslissingen en standpuntsbepalingen over hoofdlijnen en beginselen die van algemeen
belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid;
- beslissingen over concrete beleidsplannen die van belang zijn voor het nationaal ruimtelijk beleid en afwijken van de vastgestelde hoofdlijnen en beginselen, danwel vooruitlopen op dergelijke hoofdlijnen en beginselen.
Doel van de pkb-procedure is over die beslissingen of dat beleid een goed gefundeerde
en afgewogen uitspraak te lcrijgen, die een zo breed mogelijk draagvlak vindt onder de
bevollcing. Via de pkb-procedure wordt die beslissing of dat beleid ter discussie gesteld
en beïnvloedbaar gemaakt. De procedure is ingebouwd in de in 1985 gewijzigde Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) en in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro 1985).
Het is een kabinetsbeslissing om vast te stellen in welke gevallen van de pkb-procedure
gebruik wordt gemaakt.
De procedure is gevolgd bij:
- de drie delen van de Derde nota over de ruimtelijke ordening (Oriënteringsnota, Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke gebieden);
- de bij de Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke gebieden behorende structuurschetsen voor de verstedelijking en de landelijk gebieden;
- de structuurschema's;
- de beslissingen over onder andere de Waddenzee en de Markerwaard.
De pkb-procedure is als volgt:
Een belangrijk stadium in de pkb-procedure is de publicatie van het beleidsvoornemen
van de regering. In dit deel A van de pkb wordt nog niets beslist; het is de basis waarop
de procedure van start gaat. Na publicatie van deel A is inspraak mogelijk. De inspraakreacties worden aan de bij het beleid betrokken bewindslieden, ambtenaren en leden van
de Tweede Kamer toegezonden. De reacties worden verwerkt en de resultaten daarvan
worden uiteindelijk weergegeven in het deel B van de pkb: hoofdlijnen van de inspraak.
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Ook wordt door de regering advies over het deel A gevraagd. In ieder geval aan de Raad
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), in een aantal gevallen ook aan andere
adviesraden. Het advies wordt gepubliceerd als deel C. Bovendien wordt er door de betrokken bewindslieden bestuurlijk overleg gepleegd met onder andere de besturen van
de provincies, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Unie van Waterschappen
voor zover deze daarvoor in aanmerking komen.
Op basis van die gegevens, die op de hierboven beschreven wijzen verkregen worden,
wordt vervolgens de regeringsbelissing (deel D) opgesteld. Dit stuk wordt onderworpen
aan de goedkeuring van de Tweede Kamer. Ook dat kan via amenderende moties nog
tot bijstelling door de regering leiden. De Tweede Kamer zendt het stuk naar de Eerste
Kamer, die besluit tot verlening of onthouding van goedkeuring. Tenslotte wordt deel E,
de tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde pkb, gepubliceerd. Het beleid
zal dan tot uitvoering worden gebracht.
De pkb-procedure heeft geleidelijk aan verfijningen ondergaan, die voor het structureren
van de besluitvorming van nut zijn geweest. Het gaat daarbij om het introduceren van
het pkb-hoofdstuk, het onderkennen van essentiële beslissingen en het aangeven van hardheidsgraden.
Iedere pkb-nota bevat een zogenaamd pkb-hoofdstuk. Daarin staan systematisch geordend alle beleidsuitspraken geformuleerd, waarover in het kader van de pkb-procedure
een beslissing wordt genomen. Binnen dat hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen
essentiële en overige beslissingen. Een beslissing wordt essentieel genoemd, als hij zodanig bepalend wordt geacht voor de inhoud van de pkb, dat een wijziging ervan in principe
de pkb-procedure behoort te doorlopen.
Voorts is in de structuurschema's van bepaalde uitspraken de hardheid aangegeven, waarmee wordt aangeduid of een bepaalde voorziening globaal of volledig is afgewogen.
Ten aanzien van de status van een pkb valt op te merken dat een pkb het midden houdt
tussen een beleidsnota en een wet. Zij heeft namelijk slechts beperkte rechtsgevolgen:
een inhoudelijke aanwijzing van de minister van VROM aan een gemeente behoeft niet
de uitdrukkelijke instemming van de Tweede Kamer, als zij is gebaseerd op een van kracht
geworden pkb.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat bij opname in de WRO in 1985 de procedure
aan termijnen is gebonden en op onderdelen is vereenvoudigd.
1.1.7. Tweesporigheid
Onder tweesporigheid wordt verstaan dat ruimtelijk relevante onderwerpen in twee kaders voorwerp van planning en besluitvorming kunnen zijn, namelijk in het kader van
het ruimtelijk facet en in het kader van de desbetreffende sector. Beide afwegingsmechanismen staan zelfstandig naast elkaar en hebben een eigen bestaansrecht. Een besluit genomen in de ene lijn kan dan ook niet automatisch prevaleren boven een besluit genomen
in de andere lijn.
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Om te bevorderen dat de resultaten van de besluitvorming in de beide lijnen niet met elkaar in strijd zijn, of beter nog, dat zij elkaars doeleinden ondersteunen, is een goede
wisselwerking nodig. Om de onderlinge wisselwerking ook procedureel gestalte te geven
zijn formele dwarsverbindingen tussen de beide besluitvormingslijnen aangebracht.
Daarmee wordt beoogd, fricties vroegtijdig te onderkennen en zo mogelijk op te lossen.
De gescheiden besluitvorming leidt ook tot de noodzaak om (op bestuurlijk niveau) eventueel overblijvende conflicten tot een oplossing te brengen en over instrumenten te kunnen
beschikken om deze oplossing te laten doorwerken. Zo zal bijvoorbeeld bij een conflict
tussen een bestemmingsplan en een landinrichtingsplan er niet alleen een orgaan moeten
zijn dat dit conflict tot een oplossing kan brengen (in dit geval Gedeputeerde Staten), maar
dit orgaan zal ook in de wetgeving de instrumenten moeten kunnen vinden om deze oplossing te effectueren. Dit orgaan moet de mogelijkheid hebben het landinrichtingsplan aan
te passen aan het bestemmingsplan, of omgekeerd, danwel beide plannen aan elkaar aan
te passen.

1.2. Historie van de landinrichtingswetgeving
Het uitvoeren van cultuurtechnische werken is voor en vooral na de Tweede Wereldoorlog
in belangrijke mate versneld door bepaalde van overheidswege genomen maatregelen ten
aanzien van de inrichting van het landelijk gebied. In grote lijnen bestonden die uit het
scheppen van wettelijke kaders en het beschikbaar stellen van gelden.
De belangrijkste wetten en beschikkingen zijn:
a. de Zuiderzeewet (1918);
b. de Ruilverkavelingswet (1924);
c. de Ruilverkavelingswet (1938);
d. de Herverkavelingswet Walcheren (1946) en
de Herverkavelingswet Noodgebieden (1953);
e. de Ruilverkavelingswet (1954);
f. de Reconstructiewet Midden- Delfland (1977) en
de Herinrichtingswet Oost- Groningen en de Gronings- Drentse Veenkoloniën (1977);
g. de Beschikking (thans Regeling) reconstructie oude glastuinbouwgebieden
(BROG 1979, RROG 1985);
h. de Landinrichtingswet (1985).
In de Zuiderzeewet werd op basis van het plan Lely de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee wettelijk geregeld.
De ruilverkavelingswetten van 1924, 1938 en 1954 bevatten de uitgangspunten en spelregels van het totale ruilverkavelingsgebeuren in Nederland. Volgens artikel 2 van de Ruilverkavelingswet 1954 geschiedt ruilverkaveling uit kracht van een overeenkomst of uit
kracht van de wet, ter behartiging van de belangen van land-, tuin-, bosbouw of veehoude-
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rij. In de loop der jaren is de toepassing van de wet wat ruimer geworden. Ook volgens
de ontstane jurisprudentie kan ruilverkaveling meer belangen behartigen dan de in artikel
2 genoemde, zolang de eerst bedoelde belangen de laatstgenoemde niet volledig overheersen.
De Zeeuwse herverkavelingswetten waren speciale wetten voor de herverkaveling van de
noodgebieden die door inundatie als gevolg van oorlogshandelingen in 1944 en de watersnood in 1953 waren getroffen.
De reconstructie van Midden- Delfland krachtens de wet is ingegeven door de bijzondere
problematiek van het gebied Midden Delfland, welk gebied een bufferzone (open gebied)
vormt tussen de bebouwing van Delft enerzijds en die van de steden in het gebied van
de Nieuwe Waterweg anderzijds. De wetgever oordeelde voor de inrichting van dit gebied
een speciale wet noodzakelijk, aangezien de bestaande wettelijke mogelijkheden ontoereikend waren.
De Herinrichtingswet Oost- Groningen en de Gronings- Drentse Veenkoloniën is een speciale wet die het karakter heeft van een raamwet. De wet heeft een uitgebreide doelstelling. Doel is het bevorderen van een goed woon-, leef- en werkklimaat en de economische
en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied en omvat de gecoördineerde en waar
mogelijk geïntegreerde uitvoering van een groot aantal nader aangeduide maatregelen en
voorzieningen.
De Regeling reconstrucie oude glastuinbouwgebieden heeft tot doel de knelpunten voor
een gezonde economische ontwikkeling in oude glastuinbouwgebieden weg te nemen.
Daartoe wil de beschikking bevorderen dat enerzijds ruimte wordt geschapen voor de
aanleg en verbetering van infrastructurele voorzieningen alsmede voor een betere verkaveling van de glastuinbouwbedrijven en dat anderzijds de ondernemers worden gestimuleerd tot het verrichten van investeringen in hun bedrijf.
De Landinrichtingswet die op 15 oktober 1985 van kracht is geworden, is de vierde wet
na die van 1924, 1938 en 1954 die betrekking heeft op de inrichting van het landelijk gebied. De reeds genoemde Reconstructiewet Midden- Delfland en de Herinrichtingswet
Oost- Groningen en de Gronings- Drentse Veenkoloniën zijn te beschouwen als voorlopers van de Landinrichtingswet.
In vergelijking met de wet van 1954 is de agrarische doelstelling van die wet gewijzigd
in een meer algemene doelstelling. Verder voorziet de Landinrichtingswet in een betere
afstemming van de landinrichting op de ruimtelijke ordening, in een meer gedecentraliseerde besluitvorming en in een aantal nieuwe inrichtingsvormen. De keuze welke vorm
van landinrichting wordt toegepast, hangt in belangrijke mate af van de functies die het
betrokken gebied ruimtelijk vervult of gaat vervullen.
De inrichting van gebieden op grond van de hierboven genoemde wetten en beschikkingen worden multi-sectorale instrumenten genoemd. Het zijn multi-sectorale instrumenten omdat ze meer dan een doel van het overheidsbeleid dienen, zoals het landbouw655

structuurbeleid, het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer enz.
Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft daarnaast een aantal landinrichtingsinstrumenten die alleen dienstbaar zijn aan het landbouwstructuurbeleid. Van deze sectorinstrumenten van landinrichting zijn te noemen:
a. kavelruil;
b. openbare werken van gemeenten en waterschappen (A-2 werlcen);
c. particuliere cultuurtechnische werken (A-3 werken);
d. boerderijverplaatsing buiten ruilverkaveling.
De Beschikking (thans Regeling) Kavelruil heeft ten doel om op snelle en goedkope wijze
via een eenvoudige procedure met overheidshulp tot een betere verkaveling van landbouwgronden te komen. Het gaat hierbij om kleinere projecten van administratieve aard,
met een gering aantal deelnemers op basis van vrijwilligheid. De zonodig uit te voeren
werken zijn beperkt tot cultuurtechnische aanpassingswerken. Deze regeling bevat een
specifieke uitvoering van de ruilverkavelingswet 1954 en thans van de Landinrichtingswet
(art. 122) betreffende de ruilverkaveling bij overeenkomst.

1.3. Het beleid met betrekking tot landimichting
1.3.1. Relatie landinrichting- ruimtelijke ordening
De Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1965, gewijzigd in 1985, biedt een algemeen kader waarbinnen alle bij het gebruik van de bodem betrokken belangen tegen ellcaar worden afgewogen met het oog op een goede ruimtelijke ordening.
In de Landinrichtingswet wordt met nadruk de koppeling gelegd tussen landinrichting
en ruimtelijke ordening.
Tot het van kracht worden van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in 1965 was de uitvoering van cultuurtechnische werken niet of nauwelijks geregeld in wettelijke kaders op het
terrein van de ruirntelijke ordening.
De Woningwet van 1901 kenden een Plan in Hoofdzaken voor het landelijk gebied, maar
dit beperkte zich voornamelijk tot voorschriften voor het oprichten van bebouwing.
De Wet op het Nationale Plan en de Streekplannen kenden een regeling van meldingsgebieden, waarbinnen bepaalde werken gemeld moesten worden en aan een vergunning waren gebonden.
Het sparen van gebieden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden is
bij ruilverkavelingen verder geregeld door het in de Ruilverkavelingswet 1954 voorgeschreven landschapsplan en voorts door middel van de Natuurschoonwet van 1928, de
Natuurbeschermingsbeschikking 1940, de Boswet van 1961 en de Natuurbeschermingswet van 1967.
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Inrichting van veel gebieden is in het verleden op basis van sectorale wetgeving geschied.
Alleen afspraken tussen sectoren (departementen) leidden tot het rekening houden met
andere belangen dan die van de eigen sector. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening is
de wettelijke verplichting tot het afwegen van de verschillende ruimtelijke belangen vastgelegd. De Landinrichtingswet, als multi-sectorale wet sluit daarop aan.
Op drie niveau's zijn er relaties tussen ruimtelijke ordening en landinrichting: op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. De Wet op de Ruimtelijke Ordening bracht een
scheiding aan tussen program en voorschrift. Het de burger bindende voorschrift is uitsluitend te vinden in het gemeentelijk bestemmingsplan.
Het program kennen we op alle bestuursniveau's. Op gemeentelijk niveau kennen we het
structuurplan, bij de provincie het streekplan. Op nationaal niveau wordt gestreefd naar
een gecoördineerd nationaal planologisch beleid, gebaseerd op een voortdurend onderzoek, waarvan de resultaten worden neergelegd in rapporten, nota's en richtlijnen. Deze
hebben nauwelijks het karakter van plannen met een rechtsgevolg. In het kader daarvan
passen de nota's die de pkb-procedure volgen.
De relatie tussen de landinrichting en de ruimtelijke ordening verloopt op genoemde drie
niveau's. De afstemming van de verschillende beleidsterreinen op hetzelfde niveau wordt
wel aangeduid met horizontale cffirdinatie. De afstemming tussen de verschillende niveau's wordt aangeduid als verticale coiirdinatie.
Afstemming op nationaal niveau
Het nationale beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de inrichting van het
landelijk gebied staat onder andere verwoord in de Nota Landelijke Gebieden en een aantal structuurschema's.
De structuurschema's over "Openluchtrecreatie", over "Landinrichting" en over
"Natuur- en Landschapsbehoud" vormen tezamen een uitwerking van een belangrijk
deel van de Nota Landelijke Gebieden. De drie schema's - ook wel de drie "groene" structuurschema's genoemd - zijn in samenhang met elkaar opgesteld en hebben nagenoeg gelijktijdig de procedure planologische kernbeslissing doorlopen. Op de drie groene schema's is de zogenaamde "zwaluwstaartkaart" gebaseerd, waarin de 3 kaarten van de schema's zijn verwerkt.

In artikel 6 van de Landinrichtingswet wordt nadrukkelijk verwezen naar het Structuurschema Landinrichting. Gesteld wordt, dat het structuurschema voor een daarin vermelde tijd de hoofdlijnen en beginselen van het nationale landinrichtingsbeleid bevat en in
het bijzonder inzicht geeft in de ruimtelijke aspecten van dat beleid. Het structuurschema
wordt aangemerkt als een onderdeel van het Regeringsbeleid als bedoeld in artikel 2 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het structuurschema licht het beleid toe met betrekking tot de toepassing van het instrumentarium van de Landinrichtingswet. Het geeft de gebieden aan die voor landinrichting
in aanmerking komen. Het bevat het lange-termijn beleid voor de periode tot het jaar 1995
met een doorkijk tot het jaar 2005.
De doorwerking van het structuurschema in het landinrichtingsbeleid geschiedt in het
Voorbereidingsschema Landinrichting, dat als het middellange termijnplan voor de landinrichting fungeert.
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Het voorbereidingsschema geeft de landinrichtingsprojecten in voorbereiding aan en
wordt jaarlijks, nadat provinciale besturen voorstellen daartoe hebben gedaan, door de
Minister van Landbouw en Visserij vastgesteld. In het kader van de ruimtelijke ordening
vindt het structuurschema zijn uitwerking in het provinciale ruimtelijk beleid, met name
in streekplannen en via dat beleid in gemeentelijke bestemmingsplannen.
In het pkb-hoofdstuk van het Structuurschema Landinrichting, dat een samenvatting van
de beleidsuitspraken bevat, geeft de regering aan welke beslissingen zij essentieel acht
voor het regeringsbeleid.
De essentiële beslissingen betreffen:
- de hoofddoelstelling;
- de hoofdlijnen van beleid;
- het limitatieve karakter van de beleidskaart;
- de uitspraak dat in geval van landinrichting in Grote Landschappelijke Eenheden
(GLE's) als regel herinrichting de aangewezen vorm van landinrichting zal zijn.
Afstemming op provinciaal niveau
Op provinciaal niveau gaat het om de afstemming van het voorbereidingsschema en het
landinrichtingsplan op het streekplan. Centraal bij de afstemming van landinrichting en
ruimtelijke ordening staat het provinciaal beleid en met name het streekplan. Zowel in
de Landinrichtingswet als in de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening is in principe
gekozen voor het streekplan als integratie-kader van het ruimtelijk beleid. Het streelcplan
wordt beschouwd als het scharnierpunt tussen het nationaal en het lokaal ruimtelijk beleid
en als het toetsingskader voor zowel het landinrichtingsplan als het bestemmingsplan buitengebied.
De Landinrichtingswet geeft het provinciaal bestuur op een aantal punten een sleutelpositie. De twee belangrijkste taken en bevoegdheden zijn de volgende:
- Provinciale Staten hebben de exclusieve bevoegdheid om gebieden voor plaatsing op
het Voorbereidingsschema landinrichting voor te dragen. Voor de vorm van landinrichting en de wijze van voorbereiding (gefaseerd of verkort) is overeenstemming nodig tussen de Minister van Landbouw en Visserij en Provinciale Staten;
- Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten stellen het landinrichtingsprogramma/landinrichtingsplan vast na toetsing van het ontwerp aan de hoofdlijnen van het provinciaal
ruimtelijk beleid.
Afstemming op gemeentelijk niveau
Op gemeentelijk projectniveau dienen landinrichtingsplan en bestemmingsplan in overeenstemming te worden gebracht.
In figuur 1.3.1 zijn de relaties tussen ruimtelijke ordening en landinrichting op de drie
niveau's in schemavorm weergegeven.
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Figuur 1.3.1. Relatieschema ruimtelijke ordening - landinrichting

1.3.2. Hoofddoelstelling
De hoofddoelstelling van het landinrichtingsbeleid is:
"Het binnen het kader van het totale overheidsbeleid inrichten van het landelijk gebied
overeenkomstig de daaraan toegekende functies en hun onderlinge samenhang op een zodanige wijze, dat de maatschappelijke betekenis van dat gebied zo goed mogelijk tot zijn
recht kan komen".
1.3.3. Doelstellingen
De hoofddoelstelling van het landinrichtingsbeleid is in het structuurschema nader uitgewerkt in veertien doelstellingen:
- de handhaving of verbetering van de concurrentiepositie van de land- en tuinbouw;
- het opheffen of verminderen van regionale inkomensachterstanden in de land- en
tuinbouw;
- de verbetering van de werkomstandigheden in de land- en tuinbouw;
- het verruimen van de keuzemogelijkheden in het grondgebruik voor de land- en tuinbouw op langere termijn;
- de verbetering van de kwaliteit van het landschap;
- het tot stand brengen van een doelmatige en veilige ontsluiting in het landelijk gebied
afgestemd op de te vervullen functies;

659

- de verbetering van de waterhuishouding in het landelijk gebied, gericht op samenhangend en doelmatig waterbeheer en afgestemd op de te vervullen functies passend binnen
het algemeen beleid met betrelcking tot de waterhuishouding;
- de verbetering van de verkavelingstoestand in het landelijk gebied gericht op een doelmatig gebruik van de grond voor de te vervullen functies;
- het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen;
- het leveren van een bijdrage aan een zodanige inrichting van het landelijk gebied dat
het verstedelijkingsbeleid wordt ondersteund;
- het leveren van een bijdrage aan de realisering van het beleid met betrekking tot de openluchtrecreatie;
- het leveren van een bijdrage aan de veiligstelling en ontwikkeling van natuurgebieden
en cultuurhistorische elementen en van natuurwaarden en het scheppen van voorwaarden voor een doelmatig beheer;
- het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van bestaande en de aanleg van nieuwe
bossen en het scheppen van voorwaarden voor een doelmatig beheer;
- de onderlinge aanpassing van de aanleg en verbetering van infrastructurele voorzieningen en de inrichting van het landelijk gebied.

1.3.4. Hoofdlijnen van beleid
Doelstellingen kunnen in hun uitwerking strijdig met elkaar zijn. Om de doelstellingen
op een genuanceerde wijze te kunnen verwezenlijken zijn in het structuurschema de volgende hoofdlijnen van beleid uitgewerkt:
- met betrekking tot de land- en tuinbouw zal bij landinrichting als instrument van het
landbouwstructuurbeleid het accent worden gelegd op de verwezenlijking van de
doelstellingen betreffende het opheffen of verminderen van regionale inkomensachterstanden en de verbetering van de werkomstandigheden;
- met betrekking tot het leveren van een bijdrage aan het verstedelijkingsbeleid legt de
regering het accent op de gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer en in het bijzonder
op de verwezenlijking van de Randstadgroenstructuur en de handhaving van bufferzones aangegeven in de Structuurschets Stedelijke Gebieden 1983. In dat verband zal het
beleid met name aandacht besteden aan de doelstellingen voor de land- en tuinbouw,
voor bos- en landschapsbouw, voor openluchtrecreatie en voor natuur- en landschapsbehoud;
- met betrekking tot waarden van natuur en landschap in het landelijk gebied zal het accent worden gelegd op de doelstellingen tot verbetering van de kwaliteit van het landschap en tot het leveren van een bijdrage aan veiligstelling en ontwikkeling van natuurgebied en en waardevolle cultuurlandschappen en het scheppen van voorwaarden voor
een doelmatig beheer;
- in het kader van de verbetering van de woon- en leefomstandigheden in het landelijk
gebied zal een accent worden gegeven aan de doelstelling gericht op een doelmatige
en veilige ontsluiting van het landelijk gebied in overeenstemming met de functies van
dat gebied.
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1.3.5. Beleidskaart

Het structuurschema bevat een beleidskaart (figuur 1.3.1) met gebieden die de regering
voor herinrichting of ruilverkaveling in aanmerking wil laten komen (in totaal zo'n
695.000 hectare). Deze beleidskaart is de toetssteen voor de plaatsing van gebieden op
het Voorbereidingsschema Landinrichting.
STRUCTUURSCHEMA LANDINRICHTING
GEBIEDEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR
HERINRICHTING OF RUILVERKAVELING
BELEIDSKAART

gebieden die in aanmerking komen voor herinrichting of ruilverkaveling
landinrichtingsprojecten in voorbereiding
.111 Iandinrichtingsprojecten in uitvoering

113
•

bijzondere projecten
reconstructiegebieden oude glastuinbouw

Landorrichtingsellenst.
Macht 1 januafi 1986

Figuur 1.3.1 Beleidskaart
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De kaart heeft enerzijds een indicatief karakter. Dat wil zeggen dat niet voor alle gebieden
die er op voorkomen automatisch geldt, dat zij op het voorbereidingsschema worden geplaatst. Anderzijds heeft de kaart een limitatief karakter, hetgeen inhoudt, dat met inachtneming van het volgende, geen gebieden buiten de kaart op het voorbereidingsschema
kunnen worden geplaatst.
De inventarisaties waarop de beleidskaart is gebaseerd, zijn globaal van aard. Uiteenlopende situaties in delen van gemeenten komen er niet in tot uiting. In samenhang daarmee
bestaat de behoefte aan kleine projecten. De regering heeft daarom een marge ten opzichte van het limitatieve karakter van de kaart aangegeven, die het mogelijk maakt om jaarlijks buiten de beleidskaart maar binnen de hoofdlijnen van beleid gemiddeld ca. 1.000
hectare herinrichting en/of ruilverkaveling aan het voorbereidingsschema toe te voegen.
Tijdens de inspraak op en het bestuurlijk overleg over het beleidsvoornemen, alsmede
in de de advisering van de RARO (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening), is
een grote behoefte naar voren gekomen aan landinrichtingsprojecten met een administratief karalcter waarbij geen of weinig werken worden uitgevoerd. De regering heeft daarom
ook hier ten opzichte van het limitatieve karakter van de beleidskaart een marge aangegeven. Hierdoor wordt het mogelijk om jaarlijks buiten de hoofdlijnen van beleid gemiddeld
ca. 5.000 hectare aan projecten met een administratief karakter en een laag kostenniveau
aan het voorbereidingsschema toe te voegen.
Het rijksaandeel in de kosten van deze projecten mag niet meer dan rond een vijfde bedragen van het gemiddeld rijksaandeel in de kosten van herinrichtingen en ruilverkavelingen
in gebieden die op de beleidskaart staan aangegeven. De oppervlakte van deze projecten
wordt dan ook maar voor een vijfde verdisconteerd in de totale oppervlakte, thans (1987)
36.000 hectare, die jaarlijks in uitvoering kan worden genomen. Het rijksaandeel (rijksbijdrage en voorfinanciering) mag thans niet meer bedragen dan f 1.100, = per ha.
In 1986 is door de CLC besloten dat voor landinrichtingsprojecten met een administratief
karakter die zijn gelegen binnen de beleidskaart ook de budgettaire limiet (in 1987
f 1.100. =) rijksaandeel per ha geldt. De oppervlakte is echter niet aan een maximum gebonden en wordt voor 100 % meegerekend in de jaarlijks in uitvoering te nemen 36.000 ha.
Omdat het investeringsniveau per ha voor de verschillende categorieën landinrichtingsprojecten sterk kunnen verschillen, zijn door de CLC omrekeningsfactoren vastgesteld. Hierdoor telt de ene hectare zwaarder dan de andere. Periodiek worden de factoren bijgesteld. De gebieden die vallen onder de Regeling reconstuctie oude glastuinbouwgebieden tellen zwaarder dan "gewone" landinrichtingsprojecten. In 1987 tellen ze voor
8,8 maal de nominale oppervlakte. Ruilverkavelingen met een administratief karakter tellen voor 0,22 maal de nominale oppervlakte. Ook voor de niet te herverkavelen gebiedsdelen in de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonieën en het
bijzondere project "Zuidelijk Westerkwartier" gelden afwijkende factoren.
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1.3.6. Inrichtingsfactoren

In het kader van landinrichting worden voor vier inrichtingsfactoren maatregelen en voorzieningen getroffen. Het zijn maatregelen en voorzieningen inzake:
- de ontsluiting;
- de waterbeheersing;
- de verkaveling;
- de landschapsbouw.
De mate en de wijze waarop deze maatregelen en voorzieningen zullen worden getroffen,
zullen worden afgestemd op de in het kader van de ruimtelijke ordening gegeven functies.
Het beleid ten aanzien van de afzonderlijke inrichtingsfactoren is zowel van toepassing
op maatregelen en voorzieningen die in onderlinge samenhang in integrale landinrichting
worden getroffen als op die welke afzonderlijk met behulp van sectorinstrumenten tot
stand komen.

1.4. Enkele hoofdzaken uit de landinrichtingswet 1985
Bij de bespreking van enkele hoofdzaken uit de Landinrichtingswet zal in het navolgende
vrijwel uitsluitend aandacht worden besteed aan ruilverkaveling en herinrichting.
Vormen van landinrichting en keuze daaruit

Omdat tussen gebieden verschillen voorkomen in uitgangssituatie en in de door middel
van landinrichting te verwezenlijken doeleinden is in de Landinrichtingswet voorzien in
vier vormen van landinrichting:
- herinrichting;
- ruilverkaveling;
- aanpassingsinrichting;
- ruilverkaveling bij overeenkomst.
Herinrichting is bedoeld voor gebieden die ruimtelijk naast een agrarische functie in be-

langrijke mate een niet- agrarische functie vervullen of moeten vervullen.
Ruilverkaveling vindt plaats in gebieden die ruimtelijk een overwegend agrarische functie

en niet in belangrijke mate een niet- agrarische functie vervullen of moeten vervullen.
Aanpassingsinrichting wordt toegepast in samenhang met het treffen van een op zichzelf

staande infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang.
Ruilverkaveling bij overeenkomst kan worden toegepast wanneer drie of meer grondeige-

naren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende goederen samen te voegen en bij notariële akte weer te verdelen.
De algemene procedure van herinrichting en ruilverkaveling is schematisch weergegeven
in figuur 1.4.1.
663

gefaseerde voorbereiding

Programma

Verzoek

- besluit tot
herinrichting
- stemming voor
ruilverkaveling

Voorbereidingsschema

—b>

Plan

- besluit tot
herinrichting
- stemming voor
ruilverkavehng

k-- vereenvoudigde voorbereiding —1•1
Figuur 1.41 Schema algemene procedure bij herinrichting en ruilverkaveling (Landinrichtingsdienst, 1987)

Verzoek om landinrichting (herinrichting of ruilverkaveling)

Een verzoek om landinrichting moet schriftelijk en met redenen omldeed worden ingediend bij de Minister van Landbouw en Visserij. Het verzoek moet vergezeld gaan van
een kaart waarop het in te richten gebied is aangegeven. Het verzoek kan worden ingediend door een minister, door provincies, gemeenten, waterschappen en dergelijke, verenigingen en stichtingen die belangen behartigen die door landinrichting gediend kunnen
worden en door particuliere grondeigenaren en gebruikers die gezamenlijk tenminste
30% van de oppervlakte van het in te richten gebied in eigendom of gebruik hebben. De
minister zendt het verzoek door aan de CLC.
De procedure is schematisch weergegeven in figuur 1.4.2.
Schriftelijk en met
redenen omkleed
verzoek met kaart
aan Min.v.L.V.

In te dienen door:
- een minister
- openbare lichamen
- verenigingen en stichtingen
die belangen behartigen
die door landinrichting
gediend kunnen worden.
- particuliere grondeigenaren
en gebruikers die tenminste
30.70 van de oppervlakte van
het in te richten gebied in
eigendom of gebruik
hebben.

Min.L.V. zendt
verzoek aan
C.L.C.

Binnen 2 jaar na
indiening stelt de
C.L.C. zienswijze
omtrent het verzoek op.

Zienswijze bevat:
- grenzen v/h gebied
- beschrijving bestaande
toestand, ruimtelijke
ontwikkeling en wenselijke
inrichting.
- motivering of landinrichting
al dan niet wenselijk is
- vorm van landinrichting
- wijze van voorbereiding.

C.L.C. brengt
zienswijze ter
kennis van:
- G.S.
- gemeenten
- waterschappen
- indiener(s)
verzoek

Gedeputeerde Staten
Provinciale Staten
CL.0
Centrale
Landinrichtingscommissie
Mm.L.V Minister van Landbouw
en Visserij
GS

PS

Figuur L4.2. Schema verzoek om landinrichting (Landinrichtingsdienst, 1987)
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P.S. doen voorstellen voor voorbereidings—1111. schema.
zie blz. th

Regeling
eigendom
beheer en
onderhoud

—1110.

- lijst van rechthebbenden
- Ie schatting
- pachtregistratie

Akte van
toedeling

- 2e schatting
- lijst der
geldelijke
regelingen

Rente
berekening

Plan van
toedeling

tAtvoenng

Centrale landinrichtingscommissie (CLC)
De Centrale Landinrichtingscommissie (in de wet aangeduid als de centrale commissie)
is het overleg-, beleids- en adviesorgaan voor landinrichting op rijksniveau en is belast
met de algemene leiding betreffende landinrichtingsaangelegenheden. Tot de taakstelling
van de centrale commissie behoort onder andere:
- haar zienswijze te geven naar aanleiding van elk verzoek tot landinrichting;
- een voordracht op te stellen ten behoeve van de Minister van Landbouw en Visserij met
betrekking tot het voorbereidingsschema;
- het vaststellen van het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan;
- toezicht op de uitvoering van door GS vastgestelde landinrichtingsplannen.

Zienswijze
Binnen 2 jaar na indiening van het verzoek tot landinrichting stelt de CLC haar zienswijze
omtrent het verzoek op. De zienswijze bevat:
- de grenzen van het gebied alsmede in geval van herinrichting die van de blokken;
- een beschrijving van de bestaande toestand, de ruimtelijke ontwikkeling en de wenselijk
geachte inrichting;
- de motivering of landinrichting al dan niet wenselijk is en zo ja in welke vorm;
- de wijze van voorbereiding - gefaseerd of vereenvoudigd.
De CLC brengt haar zienswijze ter kennis van Gedeputeerde Staten, gemeenten, waterschappen en de indiener(s) van het verzoek.

Voorbereidingsschema Landinrichting
Het Voorbereidingsschema Landinrichting, dat jaarlijks wordt vastgesteld, geeft de gebieden aan waar herinrichting of ruilverkaveling wordt voorbereid. Een belangrijke
grondslag hiervoor is het reeds eerder genoemde Structuurschema Landinrichting. Provinciale Staten kunnen jaarlijks, elk voor hun provincie, voorstellen aan de Minister van
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Landbouw en Visserij doen toekomen ten behoeve van de vaststelling van het voorbereidingsschema. De minister stuurt de voorstellen door naar de CLC. De CLC stelt een
voordracht op en zendt dit aan de minister. Deze stelt het voorbereidingsschema vast en
zendt het vervolgens naar Gedeputeerde Staten. De procedure is schematisch weergegeven in figuur 1.4.3.
Het voorbereidingsschema geeft voor ieder daarop vermeld gebied aan of herinrichting
danwel ruilverkaveling wordt voorbereid. Indien een gebied voor de eerste keer op het
voorbereidingsschema wordt vermeld, worden daarbij aangegeven de voorlopige
gebieds- en blokgrenzen en de overwegingen en uitgangspunten om het gebied in voorbereiding te nemen, alsmede of de wijze van voorbereiding gefaseerd danwel vereenvoudigd
zal verlopen.

PS doen
jaarlijks voorstel
aan Min. L.V.

Min. stelt voorstellen in handen
van C.L.C.

P.S.
gaan uit van:
structuurschema
zienswijze C.1_.C.
omtrent verzoek
prov. ruimtelijk
beleid

Voorstel geeft
aan:
- herinrichting c.q.
ruilverkaveling
- wijze van voorbereiding

C.L.C. stelt voordracht op voor
jaarlijks vast te
—110- stellen voorbereiángsschema

GS.
Gedeputeerde Staten
PS.
Provinciale Staten
CL.0
Centrale Landinrichtingscommissie
Min.L V Minister van Landbouw en Visserij

C.L.C. zendt
voordracht aan
Min. L.V.

Min. L.V. stelt
voorbereidings
schema vast

Min. L.V.
- zendt voorb.
schema naar
G.S.
maakt uitreksel in Ned. Sts.
crt. bekend

Voorb. schema
geeft aan:
- herinrichting of
ruilverkaveling
- bij plaatsing voor de
le keer gebieds- en
blokgrenzen en overwegingen en uitgangspunten om het gebied
in voorbereiding
te nemen
- wijze van voorbereiding: vereenvoudigd
of gefaseerd

Figuur 1.4.3. Schema procedure voorbereidingsschema landinrichting (Landinrichtingsdienst, 1987).

Landinrichtingscommissie (LC)

Nadat een gebied op het voorbereidingsschema is geplaatst, stellen Gedeputeerde Staten
een landinrichtingscommissie in met betrekking tot dat gebied. (Deze landinrichtingscommissie vervangt de vroegere voorbereidingscommissie en de plaatselijke commissie.)
Deeladviezen, schetsontwerp

Bij Algemene Maatregel van Bestuur is geregeld dat na de benoeming van een landinrichtingscommissie wordt begonnen met het maken van deeladviezen.
De deeladviezen zijn het het landbouwstructuuradvies, het advies natuur- en landschapsbehoud, het advies landschapsbouw en het advies openluchtrecreatie. In deze adviezen
worden per functie de bestaande situatie en de aanwezige knelpunten beschreven. Bovendien geven de adviezen de wensen van de sectoren voor de inrichting.
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Rekening houdend met deze wensen en binnen de randvoorwaarden van de ruimtelijke
ordening, stelt de landinrichtingscommissie een schetsontwerp op. Bepalingen omtrent
het schetsontwerp zijn gegeven in de Regeling werkwijze landinrichtingscommissie. Het
schetsontwerp bevat als regel onder meer een analyse van de wensen uit de deeladviezen,
alternatieve schetsen voor de verbetering van de inrichting, alsmede een samenvatting van
de evaluatie van de alternatieve schetsen. Voorts worden in het schetsontwerp aanbevelingen gedaan voor het voorontwerp-landinrichtingsprogramma c.q. het voorontwerplandinrichtingsplan.
Gefaseerde of vereenvoudigde voorbereiding

De voorbereiding van een herinrichting of ruilverkaveling kan volgens de gefaseerde of
volgens de vereenvoudigde procedure plaatsvinden, afhankelijk van de complexiteit van
de problemen die in een gebied aan de orde zijn. Bij de gefaseerde procedure dient eerst
een landinrichtingsprogramma te worden opgesteld en pas daarna een plan. Bij de vereenvoudigde voorbereiding wordt meteen een landinrichtingsplan opgesteld.
(Voorontwerp)-landinrichtingsprogramma bij gefaseerde voorbereiding

Een landinrichtingsprogramma beoogt de doelstellingen en uitgangspunten van landinrichting vast te stellen, opdat de inrichting van een bepaald gebied zo goed mogelijk kan
worden afgestemd op de functies die het vervult of moet gaan vervullen. Op basis van
het programma wordt besloten of het project al dan niet in uitvoering wordt genomen.
Voorafgaande aan het landinrichtingsprogramma wordt een voorontwerp van het programma opgesteld. Zodra het voorontwerp gereed is, maakt de landinrichtingscommissie
dit in het gebied bekend. Hierna is er drie maanden gelegenheid voor inspraak, waarbij
er voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten worden georganiseerd. De landinrichtingscommissie maakt een verslag van de inspraak en brengt zonodig wijzigingen aan in het
voorontwerp. Vervolgens stuurt de landinrichtingscommissie het voorontwerp met het
verslag van de inspraak naar de CLC. Deze toetst het voorontwerp aan het nationale beleid
en de financiële gevolgen en stelt het programma, eventueel gewijzigd, in ontwerp vast.
De CLC stuurt dit ontwerp naar Gedeputeerde Staten. GS leggen het ontwerpprogramma gedurende een maand ter inzage. Na de bezwarenbehandeling wordt het programma door Provinciale Staten vastgesteld na toetsing aan de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. Zij houden zonodig rekening met de ingediende bezwaren. Als
Provinciale Staten van het ontwerp-programma afwijken, dan kan de Kroon, op voorstel
van de Minister van Landbouw, dit besluit vernietigen.
Besluitvorming bij gefaseerde voorbereiding

Gelijktijdig met het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsprogramma wordt door
Provinciale Staten het besluit genomen of herinrichting al dan niet plaats zal vinden. Er
vindt in het gebied geen stemming plaats. In geval van ruilverkaveling wordt door Provinciale Staten gelijktijdig met het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsprogramma
besloten, dat een stemming wordt gehouden. De beslissing of ruilverkaveling zal plaatsvinden, wordt via deze stemming genomen door de eigenaren en pachters.
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Stemgerechtigd zijn:
- eigenaren;
- pachters, alleen op eigen verzoek, met een schriftelijke pachtovereenlcomst met de
goedkeuring van de Grondkamer en voor de wettelijke duur.
Voor het nemen van een besluit tot ruilverkaveling is de toestemming vereist van:
a. hetzij de meerderheid van eigenaren en geregistreerde pachters, voor zover zij aan de
stemming deelnemen;
b. hetzij van hen die voor meer dan de helft van de totale kadastrale oppervlakte, waarvoor stemmen zijn uitgebracht, rechthebbend zijn.
Nadat voor een gebied bij de gefaseerde voorbereiding is besloten tot herinrichting of
ruilverkaveling wordt een landinrichtingsplan opgesteld.
(Voorontwerp)-landinrichtingsplan

Bij de vereenvoudigde voorbereiding wordt na het uitbrengen van de deeladviezen en het
maken van een schetsontwerp door de landinrichtingscommissie een voorontwerplandinrichtingsplan opgesteld. Bij de gefaseerde voorbereiding wordt dit plan gebaseerd
op het landinrichtingsprogramma.
Op grond van de uitkomsten van inspraak en overleg kan de landinrichtingscommissie
het voorontwerp nog wijzigen. De commissie stuurt het voorontwerp, het inspraakverslag
en het gewijzigde voorontwerp naar de CLC, die het landinrichtingsplan in ontwerp
vaststelt en doorstuurt naar Gedeputeerde Staten. GS leggen het ontwerp 1 maand ter inzage. Binnen 14 dagen na terinzagelegging kunnen bezwaren worden ingediend. GS toetsen het plan aan de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid en slaan zodanig
acht op de bezwaren als zij menen te moeten doen. Als GS bij het vaststellen van het
landinrichtingsplan willen afwijken van het ontwerp-plan, dan vragen zij daarover eerst
advies aan de CLC. Als GS bij de vaststelling van het plan van dit advies afwijken, dan
kan de Kroon dit besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.
In figuur 1.4.4 is voormelde procedure schematisch weergegeven.
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Figuur L4.4. Schema vereenvoudigde voorbereiding van een landinrichtingsplan (Landinrichtingsdienst,
1987)

668

Besluitvorming bij vereenvoudigde voorbereiding

Gelijktijdig met het vaststellen van het landinrichtingsplan wordt door GS tot herinrichting besloten, of in geval van ruilverkaveling tot het houden van een stemming onder eigenaren en pachters.
Uitvoering

Zodra een landinrichtingsplan of een gedeelte daarvan, of een aanpassingsplan is vastgesteld, kan de landinrichtingscommissie de uitvoering hiervan ter hand nemen.
De uitvoering bestaat uit een technisch gedeelte (bijvoorbeeld het reconstrueren van wegen, het graven van waterlopen en het inrichten van kavels) en een administratief gedeelte
(bijvciorbeeld het toedelen van nieuwe kavels aan eigenaren en pachters). Voordat met
het technische werk wordt begonnen wordt eerst bepaald wat de "inbreng" van de rechthebbenden is.
Vaststellen rechten, lijst van rechthebbenden

De landinrichtingscommisssie stelt voor elk blok een lijst van alle rechthebbenden samen
met vermelding van de aard en omvang van ieders recht.
Eerste schatting

Voor ieder blok wordt door de centrale commissie een stelsel van classificatie van de
gronden vastgesteld, nadat het stelsel van classificatie in ontwerp 14 dagen ter inzage heeft
gelegen. Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend.
Het stelsel van classificatie bevat onder andere:
- een algemene beschrijving van de aard, de kenmerken en het gebruik van de gronden;
- de indeling in klassen van de te schatten gronden;
- voor elke klasse de geschatte agrarische waarde per ha, die als uitgangspunt dient voor
de toedeling.
De landinrichtingscommissie benoemt de schatters die de eerste schatting zullen verrichten overeenkomstig het vastgestelde stelsel van classificatie.
G.S. besluiten
gelijktijdig met
vaststellen plan
tot hennnchting

Uitvoering

besluiten
geliikkjág met
vaststellen plan
tot het houden van
een stemming.

-->

LIG stelt lijst
van eigenaren op,
organis t en pachtersregistraie . zendt
lijst naar GS.

Oproepp tot stemming

Besluit tot ruilverkaveling

bij
dere kensgevingn
ru
aangetekende brief
en via openbare
kennisgeving.
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De resultaten van de eerste schatting worden vastgelegd in een register van schattingsuitkomsten en op een kaart met klassegrenzen. Deze resultaten liggen gedurende een maand
ter inzage.
Begrenzingenplan

De CLC stelt voor een gebied, waarvoor een landinrichtingsplan is vastgesteld, een begrenzingenplan vast. Op een of meerdere kaarten wordt, overeenkomstig het landinrichtingsplan, aangegeven:
- het stelsel van wegen, waterlopen, dijken en kaden met daarbij behorende kunstwerken;
- natuurgebieden, elementen van landschappelijke, recreatieve, cultuur-historische of natuurwetenschappelijke waarde alsmede voorzieningen van openbaar nut.
Regeling eigendom, beheer en onderhmul van onroerende goederen van algemeen nut

Gedeputeerde Staten wijzen op basis van het begrenzingenplan de eigendom van de openbare wegen en waterlopen met de bijbehorende kunstwerken toe aan openbare lichamen
of andere rechtspersonen en regelen tevens het beheer en onderhoud van openbare wegen,
waterlopen, dijken en kaden met de daarbij behorende kunstwerken.
Plan van tijdelijk gebruik

Om de uitvoering van een landinrichtingsplan mogelijk te maken, maar daarbij de bedrijven zo min mogelijk in hun exploitatie te hinderen, kan de landinrichtingscommissie de
tot het blok behorende gronden tijdelijk in gebruik geven overeenkomstig een daartoe
vastgesteld en goedgekeurd plan van tijdelijk gebruik (voorloper plan van toedeling).
Herverkaveling

Onder herverkaveling wordt in de wet verstaan de samenvoeging, verkaveling en verdeling van onroerende goederen.
De procedure is weergegeven in figuur 1.4 .5.

Uitvoering van
--3> infrastructurele
werken

Begrenzingen
--111> plan

Regeling
eigendom
beheer en
onderhoud

Start
uitvoering

Akte van
toedeling

Lijst van
riechthebbenden

Wenszitting

Plan van
toedeling

--Om>

peacs1-?threagniisngatie

Figuur 1.4.5. Schema procedure herverkaveling (Landinrichtingsdienst, 1987).
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Kavel
inrichtingswerk

Bepalingen omtrent het recht van de eigenaar

Iedere eigenaar heeft aanspraak op het verkrijgen van een recht van dezelfde aard als hij
had op zijn in het blok gelegen onroerende goederen tenzij het betreffende onroerend
goed voor de verwezenlijking van het landinrichtingsplan ter onteigening is aangewezen.
Bij herinrichting kan in het belang van het blok maximaal 3 % worden gekort op de waarde
van de inbreng ten behoeve van openbare wegen en waterlopen en daarmee samenhangende voorzieningen. Voorts is onteigening mogelijk ten behoeve van de realisering van andere doeleinden van openbaar nut.
Bij ruilververkaveling kan maximaal 5 % worden gekort voor doeleinden van openbaar
nut, zoals wegen, waterlopen, openluchtrecreatie, natuur en landschap. Voorts biedt de
wet de mogelijkheid, om bij toedeling tegen de wil van de eigenaar maximaal 5 % af te
wijken van de waarde, waar een eigenaar recht op heeft. Van deze mogelijkheid kan worden gebruik gemaakt als bijvoorbeeld de ligging van wegen en waterlopen het onmogelijk
maken exact de waarde toe te delen.
In een aantal gevallen kan in plaats van toewijzing van grond een algehele vergoeding
in geld plaatsvinden.
Bepalingen omtrent pacht

Iedere pachter van een in een landinrichtingsproject gelegen onroerend goed heeft aanspraak op het in pacht verkrijgen van eenzelfde waarde in kavels, mits de pachtovereenkomst aan de landinrichtingscommissie ter registratie is ingezonden.
Plan van toedeling

De centrale commissie stelt voor ieder blok richtlijnen vast die de grondslag vormen voor
het te ontwikkelen plan van toedeling. Na vaststelling van de richtlijnen kunnen alle belanghebbenden hun wensen kenbaar maken. De landinrichtingscommissie ontwerpt, met
inachtneming van de richtlijnen en wensen van de belanghebbenden, een plan van toedeling. Dit plan ligt een maand ter inzage Iedere belanghebbende kan bezwaren indienen

2e
schatting

Lijst der
geldelijke
regelingen
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tegen het plan van toedeling. De landinrichtingscommissie probeert overeensteiruning te
bereiken over de bezwaren. Lukt dit niet, dan worden de bezwaren voorgelegd aan de
rechter-commissaris Indien ook deze geen overeenstemming kan bereiken, dan wordt
de zaak doorverwezen naar de arrondissementsrechtbank.
Akte van toedeling

Zodra de lijst van rechthebbenden is gesloten, het plan van toedeling vaststaat en GS over
eigendom, beheer en onderhoud van onroerende goederen van algemeen nut besluiten
hebben genomen, wordt de akte van toedeling opgemaakt en overgeschreven in de openbare registers van het kadaster, waarbij de daarin omschreven zakelijke rechten worden
verkregen.
Tweede schatting

Tijdens de tweede schatting wordt voor iedere eigenaar de verandering van de waarde
van de gronden en de overige onroerende goederen als gevolg van de ruilverkaveling, geschat door speciaal hiervoor benoemde schatters in opdracht van de landinrichtingscommissie.
Lijst der geldelijke regelingen, renteberekening

Nadat de tweede schatting heeft plaatsgevonden, wordt de lijst der geldelijke regelingen
opgesteld waarin de uitkomsten van de schatting staan alsmede de opgave van de daaruit
voortvloeiende kosten voor de betrokken eigenaren. Bezwaren tegen de lijst der geldelijke
regelingen kunnen binnen 14 dagen na de ter inzage legging worden ingediend bij de landinrichtingscommissie. De landinrichtingscommissie onderzoekt de bezwaren en tracht
overeenstemming te bereiken. De bezwaren van hen met wie geen overeenstemming is
bereikt worden vervolgens behandeld door de rechter-commissaris. Ook hij probeert tot
overeenstemming te komen. Voor zover verschillen blijven bestaan, verwijst de rechtercommissaris de zaak naar een nader te bepalen zitting van de rechtbank. Tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank staat uitsluitend het rechtsmiddel van cassatie
open.
De rente bedraagt 6 % van het verschuldigde bedrag. De rente wordt 26 jaar lang geheven.
Versnelde procedure bij herverkaveling

De landinrichtingswet kent een tweetal mogelijkheden om de procedure van herverkaveling te versnellen. Het is mogelijk tegelijkertijd de lijst van rechthebbenden, de uitkomsten van de eerste schatting en het plan van toedeling ter inzage te leggen. Voorts
is het mogelijk gelijktijdig het plan van toedeling en de lijst van geldelijke regelingen ter
inzage te leggen.
Op voorstel van de landinrichtingscommissie kan door de CLC tot een versnelde procedure worden besloten.
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2. Openluchtrecreatie
2.1. Planning van recreatievoorzieningen bij de voorbereiding van
landinrichtingsprojecten
2.1.1. Algemeen

Bij de planning van recreatievoorzieningen op projectniveau behoren drie begrippen centraal te staan die alle betrekking hebben op de aard en intensiteit van het recreatief gebruik
van het plangebied:
- normatieve druk: gewenst recreatief gebruik, uitgaande van de doelstellingen van het

recreatiebeleid ten aanzien van het recreatiepatroon van de bevolking van de regio waarin het plangebied is gelegen;
- opnamecapaciteit: toelaatbaar recreatief gebruik van het plangebied bezien vanuit de
gesteldheid van en toegekende functies aan het gebied.
- bezoek: werkelijk recreatief gebruik van het plangebied door recreanten.
Voor een verantwoorde planning van recreatievoorzieningen in het kader van een project
zal een vergelijldng moeten worden gemaakt tussen de normatieve recreatiedruk op en
de opnamecapaciteit van het bezoek aan het plangebied.
Daarbij zijn de drie genoemde aspecten van de recreatieve functie van het plangebied in
drie verschillende situaties van belang, namelijk:
a. de situatie zoals die zich momenteel voordoet (de actuele situatie);
b. de situatie die in de toekomst zal ontstaan zonder dat het landinrichtingsproject wordt
uitgevoerd, maar waarbij wel rekening wordt gehouden met uitvoering van andere
plannen die effecten zullen hebben voor de recreatieve functie van het plangebied (autonome ontwikkeling);

c. de situatie zoals zal ontstaan na uitvoering van het landinrichtingsplan (plansituatie).
Op basis van een vergelijking van de normatieve recreatiedruk, de capaciteit van de recreatiemogelijkheden en het bezoek van recreanten aan het plangebied voor de actuele
situatie en voor de autonome ontwikkeling, kunnen voorstellen worden gedaan tot het
nemen van maatregelen en de aanleg van voorzieningen voor de recreatieve inrichting
van het plangebied zodat gesignaleerde knelpunten in de toekomst zullen worden opgeheven of verminderd (zie tabel 2.1.1).
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Tabel 2.1.1. Schema ter vaststelling knelpunten en wensen
Centrale begrippen

Te berekenen voor

Wenselijkheid aanleg
nieuwe voorzieningen*

Normatieve
recreatiedruk

(B)

actuele situatie

Knelpunten

Opnamecapaciteit

(C)

autonome ontwikkeling (AO)

(AS)

V<B)

gewenst ( C<B<V

en
Bezoek van
recreanten

(V)'

plansituatie

(VP)

wensen
programma

onnodig

V<B<C)
B<V<C
V<C<B)

twijfelachtig C B<C<V

* C = (opname)capaciteit; B = normatieve recreatiedruk; V = bezoek van recreanten op maatgevende dag.

Evaluatieberekeningen als onderdeel van de HELP-procedure
Voor het evalueren van de effecten voor de openluchtrecreatie van een landinrichtingsplan
in de fase van het schetsontwerp worden drie criteria gehanteerd:

- de jaarlijkse kosten van aanleg en onderhoud van één recreatieplaats gerealiseerd als
onderdeel van het plan van voorzieningen (in guldens per recreatieplaats);
- de jaarlijkse kosten van het plan van voorzieningen omgerekend per recreatie-uur dat
per jaar meer in het plangebied wordt doorgebracht als gevolg van de uitvoering van
het plan (in guldens per recreanten-uur);
- de verhouding tussen het totaal aantal bezoekers van het plangebied en de capaciteit van
het geheel aan recreatiemogelijkheden in het plangebied in de plansituatie vergeleken
met de verhouding tussen bezoek en capaciteit bij de autonome ontwikkeling.
2.1.2. Berekening van normatieve recreatiedruk
Bij het vaststellen van de normatieve recreatiedruk op een plangebied i.c. landinrichtingsgebied dienen de volgende vragen te worden beantwoord:
a. welk gebied wordt aangenomen als recruteringsgebied van de beschouwde recreatievoorzieningen of tot welke afstand wordt aangenomen dat de voorzieningen in het
plangebied zullen worden bezocht;
b. met hoeveel recreanten vanuit de woonkernen, liggend binnen het recruteringsgebied,
dient rekening te worden gehouden;
c. van welk deel van de onder b. genoemde recreanten wordt aangenomen dat zij op de
voorzieningen in het plangebied zijn georiënteerd.
Eén van de doeleinden van het recreatiebeleid is dat wordt gekomen tot een ruimtelijke
verdeling van de recreatieve voorzieningen zodat iedereen bepaalde voorzieningen binnen zijn/haar bereik heeft.
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Dit wordt in beleidsnota's zoals het Structuurschema Openluchtrecreatie en de diverse
provinciale recreatienota's vertaald in een afstand die maximaal behoeft te worden afgelegd. Door een bepaalde afstand als norm aan te nemen kan de begrenzing van het recruteringsgebied (= het gebied waarvandaan recreanten kunnen worden toegerekend) naar het
plangebiecl worden vastgelegd. Indien bijvoorbeeld 10 kin wordt aangehouden, bestaat
het recruteringsgebiecl uit alle (delen van) gemeenten die binnen het plangebied liggen
of minder dan 10 km van de grens van het plangebied verwijderd liggen (zie fig. 2.1.1).

Figuur 2.1.1
Plangebied en
recruteringsgebied

plancebied

recruterinaseebied

Het aantal recreanten waarmee rekening dient te worden gehouden, wordt afgeleid uit
het aantal inwoners van de woonkernen liggend in het recruteringsgebied en het deelnemingspercentage (participatiegraad) van de bevolking aan de verschillende recreatievormen. Het aantal inwoners van een gemeente is objectief vast te stellen uit gemeentelijke
bestanden (verzameld door het CBS).
Het deelnemingspercentage van de bevollcing waarvan wordt uitgegaan bij de berekening
van de normatieve recreatiedruk zal moeten worden vastgesteld als normstelling in overleg met de voor de openluchtrecreatie verantwoordelijke instanties i.c. de consulent openluchtrecreatie en de provinciale diensten. Indien aanwezig, kunnen deze normatieve deelnemingspercentages worden overgenomen uit beleidsnota's geldend voor de provincie/regio waarin het plangebied is gelegen.
Om uiteindelijk de recreatieve druk op het plangebied vast te stellen vanuit de vraag naar
recreatie, dient te worden aangegeven per gemeente en voor de onderscheiden recreatievormen afzonderlijk, welk deel van de recreanten op het plangebied geërienteerd zullen
zijn. De "oriëntatiegraad" zal per gemeente variëren en is afhankelijk van:
- de afstand van de gemeente/woonkern tot het plangebiecl: hoe dichter bij hoe hoger de
oriëntatiegraad;
- de ruimtelijke verdeling van de betreffende recreatievoorziening rondom de gemeente:
hoe meer van het geheel aan voorzieningen binnen de afstand die als norm (onder a)
is aanvaard, hoe lager de oriëntatiegraad op het plangebied.
Bij het vaststellen van de normatieve recreatiedruk op het landinrichtingsgebied (dat
meestal beperkt van omvang is) wordt als regel gehanteerd dat de oriëntatiegraad op het
plangebiecl gelijk wordt gesteld aan het deel van de recreatievoorzieningen binnen de
normafstand van de gemeente, dat ligt binnen het plangebied. Daarbij wordt rekening
gehouden met de omvang en kwaliteit van de voorzieningen door uit te gaan van schattingen van de opnamecapaciteit ervan.
676

In het voorbeeld van figuur 2.1.2 ligt 100 + 75 + 50 + 40 = 265 ha bos als wandelgebied
binnen een afstand van 10 km vanuit de woonkern Z. Daarvan ligt 40 ha binnen het plangebied Aangenomen wordt dat de oriëntatiegraad van wandelrecreanten vanuit woonkern
Z op het plangebied gelijk is aan 40/265 = 15%.

T
10 km
normatief spreidingseebied

Z

kt

oonkern Z

bos (opp. in ha)

plangebied

Figuur 2.1.2. Bepaling oriëntatiegraad op plangebied

In tabel 2.1.2 is als voorbeeld de normatieve recreatiedruk op een bepaald plangebied
berekend voor de recreatie-activiteit zwemmen. Aangenomen is dat 4 woonkernen (A
t/m D) binnen of op minder dan 10 km afstand van het plangebied zijn gelegen en dat
er in 4 objecten kan worden gezwommen (1 t/m 4).
Tabel 2.1.2. Voorbeeld berekening normatieve recreatiedruk

Woon- Aantal
DeelAantal
Capaciteit van aanbod
kern
inwoners nemings- recreanten van voorzieningen
percentage
zwemmers
in spreiin plandingsgebied
gebied
A
B
C
D

10.000
15.000
40.000
5.000

10
12
12
10

1.000
1.800
4.800
500

3.000
1.500
4.500
5.000

1.500
1.500
1.500
1.500

Oriëntatie- Normatieve
graad
recreatie= % totaal druk

50%
100%
33%
30%

totale normatieve recreatiedruk

500
1.800
1.600
150
4.050
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2.1.3. Opstellen van prognose van recreatief gebruik
a. Bij autonome ontwikkeling

De mate waarin de situatie wat betreft het aanbod van recreatiemogelijkheden in en rondom het landinrichtingsgebied in de toekomst bij een autonome ontwikkeling zal verschillen van die in de actuele situatie, is bepalend voor de werkwijze die bij het opstellen van
de prognose van het recreatief gebruik van het landinrichtingsgebied zal worden gehanteerd. Indien deze verschillen zeer groot zijn, zal gebruik moeten worden gemaakt van
ingewikkelde modelberekeningen. Op deze berekeningen wordt hier niet ingegaan omdat
dit een onderzoek vergt dat normaliter bij de voorbereiding wordt uitbesteed aan derden.
In de meeste gevallen zal kunnen worden volstaan met een berekening op basis van het
huidig recreatief gebruik waarbij expliciet wordt aangegeven welke factoren bij de prognose zijn betrokken en welke invloed daarvan zal uitgaan op het recreatief gebruik in de
toekomst. Een dergelijke berekening resulteert in het in tabel 2.1.3 gegeven overzicht van
een denkbeeldige situatie.
Tabel 2.1.3. Overzicht berekende prognose van recreatief gebruik voor een denkbeeldige situatie
Toe-/afname van recreatief gebruik
Recreatie- Huidig
recreatief
vorm
aanleg. recr.mog.
gebruik inwoners recreatiegedrag
aantal
binnen
mobiliteit buiten
participlanplanpatie
gebied
gebied
wandelen 400
800
fietsen
500
vissen

+5%
+6%
+5%

+10%
+10%
+ 5%

0%
— 5%
+ 5%

—10%
—15%
—10%

+ 5%
+10%
+ 5%

Prognose
Totale
van
toe-/
afname recreatief
gebruik

+10%
+ 6%
+10%

440
850
550

b. Bij plansituatie

Bij het opstellen van een prognose van het recreatief gebruik in de plansituatie mag als
regel worden gehanteerd dat het aantal recreanten dat in het plangebied na realisatie van
het plan (alternatief) recreëert (V vp) wordt bepaald door:
- het aantal recreanten dat in het plangebied komt bij de autonome ontwikkeling (V AO);
- de mate waarin de realisering van het plan leidt tot verruiming van de recreatiemogelijkheden in het plangebied
ACapplan

CapAo
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- de mate waarin de realisering van het plan leidt tot verruiming van het aanbod van voorzieningen in het spreidingsgebied

C

ACaPpian

CapAo

- de mate waarin de verruiming van het aanbod van voorzieningen leidt tot een verhoging
van de participatie van de bevolking aan de bijbehorende recreatie-activiteiten (aanbodselasticiteit van de vraag y = 0,5).
Het aantal recreanten in de toekomstige situatie is te bepalen volgens de vergelijking (Van
Alderwegen, 1982):
Vvp =

+

Capplan
•

Captot

► an
(1 + ACapp
CapAp

• VA0

2.1.4 Bepaling van capaciteit van recreatievoorzieningen
Bij de bepaling van het aanbod van recreatiemogelijkheden gaat het in de eerste plaats
om de vaststelling van het aantal recreanten dat gebruik van het landinrichtingsgebied
kan maken, gezien de hoedanigheid van de aanwezige mogelijkheden en de functies die
hieraan worden toegekend.
Vanuit verschillende invalshoeken kunnen grenzen worden gesteld ten aanzien van de gebruiksintensiteit van een recreatievoorziening. Deze grenzen komen onder meer voort uit
de functies die de voorziening vervult. Bij het recreatie-deeladvies gaat het om een benadering vanuit de recreatieve functie en kan de beschouwing beperkt blijven tot het
vaststellen van de toelaatbaar geachte gebruiksintensiteit door recreanten in het gebied,
gezien vanuit de recreatieve beheersdoelstelling (sociale capaciteit).
De sociale capaciteit kan slechts normatief worden bepaald, waarbij de capaciteitsnormen
worden vastgesteld door de bevoegde beleidsinstanties op basis van meningen en voorkeuren van die groep betrokkenen waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld. De sociale capaciteit van een voorziening wordt uitgedrukt in het toelaatbaar geachte aantal recreanten
per dag en wordt gevonden door de norm per eenheid van voorziening te relateren aan
de totale hoeveelheid en gesteldheid van voorzieningen. Voor de te volgen werkwijze c.q.
methode wordt verwezen naar Van Alderwegen (1980 en 1981). Hier worden alleen de
marges gegeven waarbinnen de capaciteitsnormen moeten blijven bij de planvorming van
landinrichtingsprojecten. De keuze binnen deze marges wordt overgelaten aan degenen
die het plangebied en de gesteldheid en functie van de daarin gelegen voorzieningen kennen. In 2.1.4 tabel is hiervan een overzicht gegeven.
Voor de capaciteitsbepaling van zwembaden en strandbaden wordt verwezen naar respectievelijk Bakker (1979) en De Koning e.a. (1975).
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Tabel 2.1.4.

Marges voor c,apaciteitsnormen van recreatievoorzieningen aan te houden bij de capaciteitsbepaling in landinrichtingsprojecten, uitgedrukt in personen/dag/eenheid (Van Alderwegen, 1982)
Eenheid

Activiteit

wandelpad
fietspad aanliggend

km

fietspad vrijliggend

„

Voorziening

„

ruiterpad
semi-verharde weg
verharde weg
< 3,50 m
verharde weg
3,50-4,50 m
waterloop
> 6 m breed

„

meer/plas

ha

„

Aan te houden capaciteits normen indien gelegen in:
agrarisch
gebied

bos

natuurgebied

standsrandzone

wandelen
fietsen
wandelen
fietsen
wandelen
paardrijden
wandelen
fietsen
toeren

50 -100
15 - 40
10 - 20
25 - 50
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
25 - 75

20 -50
7 -15
5 -10
10 -20
7 -15
15 -30
7 -15
5 -10
10 -30

0 -20
0- 8
0- 5
0 -10
0- 5
0- 8
0- 5
0- 5
0- 5

100 -200
30 - 75
20 - 40
50 -100
25 - 50
25 - 50
25 - 50
25 - 50
50 -150

toeren

50 -150

20 -60

0 -10

100 -300

sportvissen
10 kanoën-roeien 10 *
zeilen-varen*
sportvissen
2kanoën-roeien 5 zeilen-varen*
*

30
25
*

5
10

1
2

*

2
4

0 -10
0- 5

30
20

*

*

0
0

5
10

*

*

-

60
50

-

10
20

* De capaciteit van een gebied voor zeilen en varen wordt eneizijds bepaald door de capaciteit van jachthavens, anderzijds door de gesteldheid van het wateroppervlak; hiervan zijn geen algemeen geldende richtlijnen te geven.
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3. Natuurtechniek
3.1. Inleiding
De navolgende bijdrage is ontleend aan het rapport "Natuurtechniek van-morgen", opgesteld door de Werkgroep Natuurtechniek (Werkgroep Natuurtechniek, 1985).
Deze werkgroep werd in 1979 ingesteld door de besturen van de Sectie voor Cultuurtechniek van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs en van de Studiekring voor Cultuurtechniek van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap. Het motief voor het
instellen van de werkgroep was de behoefte aan een algemene oriëntatie op het onderwerp
natuurtechniek en op de toepassing ervan in de praktijk. Met name de gesignaleerde begripsverwarring tussen de diverse bij natuurtechniek betrokken disciplines (ecologen,
cultuurtechnici, beleidsmensen en anderen) speelde hierbij een belangrijke rol.
Uit genoemd rapport werd in de eerste plaats het hoofdstuk "Begrippen en definities"
overgenomen. Op grond van bestudering van de bij de diverse disciplines in gebruik zijnde begrippenkaders, c.q. van de mate waarin deze elkaar overlappen, komt de werkgroep
tot formulering van onderling eenduidig afgegrensde begrippen en definities. Deze zijn
naar verwachting dan ook voor alle betrokkenen begrijpelijk en hanteerbaar. Aanbevolen
wordt om voortaan het gepresenteerde begrippenkader te gebruiken teneinde mensen die
het onderwerp "Natuurtechniek" soms uit heel verschillende invalshoeken benaderen
met vrucht rond dit thema te laten samenwerken.
Een volgend hoofdstuk behandelt de "Ecologische achtergronden van de natuurtechniek". De belangrijkste principes komen aan de orde. Literatuurverwijzingen geven suggesties voor nadere studie aan.
Het hoofdstuk "Planningsaspecten van de natuurtechniek" gaat in op het belang van een
goed gestructureerd planningsproces. Ten slotte wordt een aantal praktijkvoorbeelden behandeld in het hoofdstuk "Natuurbouw in de praktijk: uitgangspunten en uitvoering".
Het is de Werkgroep Natuurtechniek niet mogelijk gebleken een gedetailleerde handleiding met universeel toe te passen richtlijnen op te stellen. Goed beschouwd is dit ook
niet zo wenselijk. Toepassing van natuurtechniek heeft immers als één der belangrijkste
doelen het verhogen van de diversiteit aan natuurwaarden die kenmerkend genoemd kunnen worden voor een bepaald gebied. Mede in aanmerking genomen de verschillen in
de specifieke uitgangssituatie tussen de gebieden onderling zou het overal toepassen van
dezelfde set richtlijnen wel eens eerder kunnen leiden tot een zekere nivellering dan tot
een verrijking aan natuurwaarden. Steeds zal moeten worden bezien op welke wijze algemene principes het beste kunnen worden uitgewerkt tot concrete planmaatregelen.
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3.2. Begrippen en definities
Toen de Werkgroep Natuurtechniek, in het navolgende aangeduid als "de werkgroep",
met haar werkzaamheden begon, stuitte zij op het grote aantal begrippen en definities
dat binnen het vakgebied natuurtechniek in gebruik is. Zij heeft in eerste instantie haar
aandacht hierop gevestigd. Het stond de werkgroep daarbij voor ogen om:
- de verschillen in uitgangspunten en gedachtengangen van de disciplines die op dit vakgebied werkzaam zijn, op te sporen;
- de inhoud en de begrenzing van de vele verschillende begrippen te "ijken" aan de
bestaande definities;
- eventueel voorstellen te doen voor de formulering van (nieuwe) begrippen.
In deel 1 van het verslag van de werkgroep is hierover uitgebreid gerapporteerd (Werkgroep Natuurtechniek, 1981). Daarom wordt hier volstaan met een korte beschrijving van
het daarin door de werkgroep voorgestelde begrippenkader (tabel 3.2.1). Bij het opstellen
ervan is gestreefd naar een formulering van begrippen en definities die:
- voor alle betrokkenen begrijpelijk en hanteerbaar is;
- een zo duidelijk mogelijke begrenzing van de inhoud van die begrippen geeft.
Naast een toelichting op dit begrippenkader zal in dit hoofdstuk nog een aantal andere
begrippen dat in deel 1 van het verslag van de werkgroep niet aan bod is gekomen, worden
besproken.
Natuurtechniek is gedefinieerd als: "het complex van doelbewuste handelingen gericht
op het scheppen, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoorwaarden van
de inheemse flora, fauna en levensgemeenschappen in hun onderlinge samenhang':

Op grond van het doel van de handelingen meent de werkgroep binnen de natuurtechniek
drie groepen activiteiten te kunnen onderscheiden. Deze kunnen elkaar gefaseerd in de
tijd opvolgen. Ze zijn respectievelijk vervat in de begrippen natuurbouw, ontwikkelingsbeheer en natuurbeheer. De eerste twee zijn gezamenlijk als synoniem te beschouwen
van het begrip natuurtechnische milieubouw, de derde als synoniem van natuurtechnisch
milieubeheer (tabel 3.2.1). De begrippen natuurtechnische milieubouw en natuurtechnisch milieubeheer zijn afkomstig uit het begrippenkader van ecologen en natuurbeheerders.
Natuurbouw omvat die activiteiten van de mens die gericht zijn op het inrichten van terrei-

nen en wel op een zodanige wijze, dat nieuwe uitgangssituaties worden geschapen voor
de ontwikkeling van ter plaatse gewenste levensgemeenschappen. Zo'n nieuwe uitgangssituatie komt tot stand door over het algemeen zeer ingrijpende maatregelen in de abiotische (= niet levende) componenten van het milieu Ingrijpende waterhuishoudkundige
maatregelen zijn hiervan een voorbeeld. Het afgraven van een nutriëntenrijke bouwvoor
tot op het moedermateriaal, waardoor onder de meeste omstandigheden een oligotroof
(= voedselarm) uitgangssubstraat wordt verkregen, is een ander voorbeeld. Maar ook
kunnen de maatregelen bestaan uit ingrepen in de biotische (= levende) milieucomponen683

ten, zoals het aanplanten van bomen en de introductie van diersoorten. Bij het laatste kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitzetten van bevers in de Biesbosch (Boere en Van
der Oudercw (red.), 1983).
Tabel 3.2.1. Schematische indeling natuurtechniek (Werkgroep Natuurtechniek, 1981).
NATUURTECHNIEK
Definitie:

complex van doelbewuste handelingen, gericht op het scheppen, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de
levensvoorwaarden van de inheemse flora, fauna en levensgemeenschappen in hun onderlinge samenhang.
NATUURTECHNISCHE
MILIEUBOUW

NATUURTECHNISCH
MILIEUBEHEER

NATUURBOUVV

ONTVVIKKELINGSBEHEER

NATUURBEHEER

Activiteiten van de mens gericht
op het scheppen van een nieuwe
uitgangssituatie ten bate van
gewenste te ontwikkelen levensgemeenschappen (van een zo
hoog mogelijk niveau van
natuurlijkheid)

Activiteiten van de mens gericht
op het meer ingrijpend herstellen
of ontwikkelen van gewenste
levensgemeenschappen (van
een veelal lager naar een hoger
niveau van natuurlijkheid)

Activiteiten van de mens gericht
op het geleidelijk herstellen,
versterken of handhaven van
bestaande levensgemeenschappen
(op het gewenste (hoge) niveau
van natuurlijkheid)

De maatregelen zijn meestal
(zeer) ingrijpend en hebben een
eenmalig of incidenteel karakter

In de intensiteit van de
maatregelen vindt een meer of
minder geleidelijke (continue of
stapsgewijze) afname plaats

Zo veel mogelijk constantie in
de aard en intensiteit van de
maatregelen

De maatregelen betreffen veelal
de abiotische component (uitgraven, reliëfvorming,
verwijderen cultuurlaag,
instellen bepaalde waterhuishouding) en soms de
biotische component (aanplant,
uitzaaien)

De maatregelen kunnen alle
bekende vormen van inwendig
en uitwendig beheer betreffen,
zowel ten aanzien van de
abiotische als de biotische
component

De maatregelen kunnen alle
bekende vormen van inwendig
en uitwendig beheer betreffen,
zowel ten aanzien van de
abiotische als de biotische
component, doch met accent op
de biotische component.

Relatief hoog niveau van
antropogene dynamiek

Lager niveau van antropogene
dynamiek

Het niveau van antropogene
dynamiek is het laagst of
afwezig, afhankelijk van
het type ecotoop

Laag niveau van natuurlijkheid
(volledigheid)

Hoger niveau van natuurlijkheid
(volledigheid)

Veelal hoogste niveau van
natuurlijkheid (volledigheid),
afhankelijk van het type ecotoop.

Definitie:

Definitie:

Definitie:

Complex van doelbewuste
handelingen, gericht op het
scheppen van levensvoorwaarden
voor de gewenste inheemse
flora, fauna en levensgemeenschappen

Complex van doelbewuste
handelingen, gericht op het
meer ingrijpend herstellen of
ontwikkelen van levensvoorwaarden van de inheemse flora,
fauna en levensgemeenschappen
naar het gewenste (hoge) niveau
van natuurlijkheid

Complex van doelbewuste
handelingen, gericht op het
geleidelijk herstellen, versterken
of handhaven van de levensvoorwaarden van de inheemse
flora, fauna en levensgemeenschappen op het gewenste
(hoge) niveau van natuurlijkheid
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Na de natuurbouwactiviteiten zal zich in de meeste gevallen een pionier-levensgemeenschap vestigen, die kenmerkend is voor het ter plekke gestoorde milieu Na verloop van
tijd zal dit zich stabiliseren; de gewenste levensgemeenschap kan zich gaan ontwikkelen
(zie hfdst. IV. 3.3). Deze ontwikkeling kan vele jaren vergen. In het beginstadium van
deze ontwikkeling kan het nodig zijn dat de mens vrij krachtig ingrijpt. Dit is echter niet
altijd noodzakelijk.
De ingrijpende maatregelen die gericht zijn op het sturen en geleiden van de gewenste
ontwikkelingen, behoren tot het ontwikkelingsbeheer. Het gaat dan vooral om ingrepen
in de biotische componenten van het ecosysteem (= levensgemeenschap met haar omgeving, zie hfdst. IV. 3.3). Een voorbeeld van dit soort ingrepen is het gedurende enkele
jaren, op bepaalde tijdstippen, maaien van de vegetatie gecombineerd met het afvoeren
van het maaisel, om zodoende bepaalde plantesoorten in hun ontwikkeling te stimuleren
of andere soorten juist af te remmen. Indien nodig, wordt in deze fase ook nog wel in
het abiotische milieu "sturend" ingegrepen, bijvoorbeeld door het bijstellen van het oppervlaktewaterpeil . In de loop van de jaren zullen de sturende en geleidende ingrepen
in intensiteit af kunnen nemen. Het ontwikkelingsbeheer gaat dan geleidelijk over in natuurbeheer.
In het bovenstaande is sprake van ontwikkelingsbeheer volgend op natuurbouwmaatregelen. Het begrip ontwikkelingsbeheer is volgens de werkgroep tevens van toepassing op
de relatief ingrijpende maatregelen die noodzakelijk zijn voor het herstel van een bestaand
ecosysteem. De ingrepen die in dat geval niet vooraf worden gegaan door natuurbouw,
vertonen zowel naar aard als intensiteit veel overeenkomst met die welke hierboven beschreven zijn. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de levensgemeenschappen.
Voorbeeld.

In een sterk verland ven dreigt de aquatische levensgemeenschap te verdwijnen; de successie (= opeenvolging
van levensgemeenschappen) is te ver voortgeschreden. Door uitdroging kan dan ook nog de ondoorlatende laag,
de bodem van het ven, op een aantal plaatsen gescheurd zijn. De herstelmaatregelen zullen in dit geval bestaan
uit het uitbaggeren van het ven en het aanbrengen van een nieuwe ondoorlatende laag. Herstel of hervestiging
van de oorspronkelijke levensgemeenschap wordt hierdoor mogelijk.

De activiteiten van de mens die zijn begrepen in het begrip ontwikkelingsbeheer, vormen
als het ware een tussenvorm, een overgang, van inrichten (natuurbouw) naar handhaven
(natuurbeheer). Het ontwikkelingsbeheer gaat daarbij geleidelijk over in natuurbeheer.
Bij het natuurbeheer zijn de ingrepen van de mens vooral gericht op het handhaven van
de ter plaatse aanwezige levensgemeenschap. De ingrepen zijn vrijwel uitsluitend gericht
op de biotische componenten. Er is nauwelijks meer sprake van sturende en geleidende
ingrepen. Het gaat om de consolidatie of om een eventueel nog voortgaande, graduele
verbetering van de bestaande en gewenste toestand. De natuurbeheersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het jaarlijks maaien van een grazige vegetatie, waarna het
maaisel wordt afgevoerd. Wordt zo'n vegetatie niet op deze wijze beheerd, dan kan daar
bosvorming optreden (zie ook hfdst. IV. 3.3).
Een andere vorm van beheer in zo'n situatie kan begrazing zijn.
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vo lledig hei

In tabel 3.2.1 wordt de term natuurlijkheid gebruikt. Een korte toelichting op dit begrip
is hier op z'n plaats.
Bij het inrichten, het ontwikkelen en het beheren van terreinen en de daar voorkomende
levensgemeenschappen heeft men te maken met veranderingen in de soortensamenstelling van flora en fauna. Die veranderingen zijn een uiting van natuurlijke processen, maar
ze hangen ook nauw samen met de aard en de mate van de natuurtechnische - dus menselijke - ingrepen (antropogene dynamiek). De mens is met andere woorden voor de
totstandkoming van de gewenste levensgemeenschap een belangrijke, volgens sommigen
een niet-natuurlijke variabele. Volgens hen wordt de term natuurlijkheid in tabel 3.2.1
dan ook niet op de juiste wijze gehanteerd. Er kan volgens hen beter gesproken worden
van bijvoorbeeld onnatuurlijkheid of kunstmatigheid of cultuurlijkheid. De voorkeur
voor de ene of de andere term hangt nauw samen met de vraag wat "natuur" is en met
de visie die men heeft op de relatie mens-natuur. Ook binnen de werkgroep waren (en
zijn nog steeds) deze verschillende benaderingswijzen vertegenwoordigd. Na een uitgebreide discussie heeft de meerderheid in de werkgroep zich uitgesproken voor het hanteren van de term natuurlijkheid. In dit kader moet dat worden opgevat als synoniem van
volledigheid. De werkgroep heeft zich bij deze keuze laten leiden door pragmatische
overwegingen.
Met het niveau van natuurlijkheid wordt de mate van volledigheid bedoeld in termen van
aanwezige soortenrijkdom van het ecosysteem in relatie tot de soortenrijkdom van het
op diezelfde plaats gewenste en potentieel ook realiseerbare ecosysteem. Wanneer een
bepaald ecotoop, bijvoorbeeld een vochtig hooiland, een zo volledig mogelijke levensgemeenschap herbergt - dat wil zeggen met zoveel mogelijk voor dat hooiland karakteristieke planten- en diersoorten - dan heeft het een voor dat type ecotoop hoogste niveau van
natuurlijkheid. Dit wordt meestal verkregen door een daarmee samengaand laag niveau
van antropogene invloed. Bovenstaande gedachtengang is schematisch uitgewerkt in figuur 3.2.1.
—

r gewenrle natuurlijke

climax
subclimax

levenS'gC117Cell schappen
—succesrie

/ pioniers' gemeenschappen
richten
Pl-

ungangssmialte
tijd

r-N7A—T1.31i7R—T—FCHNISCII NIILIELBOUW

N \ It t RI31/1 \\
INKR III IN(o

0\ I Vs IKKI I IN(..SE11 rif FR

N \ I L L'Ftltl 111

tONT

(II NDI-1,\\ IN )

k—groot
gr()(n

NATUURTLCHNISCH MII IEUBEHEER

bacersii tensiteit
mropogene dynamiek

klLin
klein

Figuur 3.2.1. Mate van natuurlijkheid, volledigheid in relatie tot natuurtechnische (= menselijke) ingrepen.
(Werkgroep Natuurtechniek, 1981).
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Er moet nog worden opgemerkt, dat de begrippen uit het begrippenkader van de werkgroep gehanteerd moeten worden binnen één schaalniveau en in onderling vergelijkbare
situaties, dus binnen vergelijkbare ecotopen (bijvoorbeeld een houtwal of een sloot),
landschapstypen of complexe ecosystemen. Het is niet de bedoeling en ook niet reëel om
de mate van volledigheid van bijvoorbeeld een monotoon dennenbos te vergelijken met
die van een aldaar te realiseren droge heide.
Bij de verdere werkzaamheden van de werkgroep bleek het zinvol om een onderscheid
te maken in primaire en secundaire natuurbouw. Primair is die natuurbouw, waarbij het
inrichten van een terrein uitsluitend gericht is op het scheppen van de levensvoorwaarden
van gewenste levensgemeenschappen. Bij secundaire natuurbouw worden de natuurtechnische maatregelen getroffen in het kader van werkzaamheden die op zich een ander doel
hebben. Zo kan het doel van het (ver)graven van een waterloop zijn het verkleinen van
het waterbezwaar in een gebied. De vormgeving van de waterloop - zoals de helling van
het onderwatertalud en/of van de oever - kan bij het (ver)graven evenwel tevens worden
afgestemd op bijvoorbeeld de ontwikkeling van een rietkraag door de aanleg van een plasberm. Ook bij de inrichting van terreinen, met bijvoorbeeld recreatie als hoofdfunctie
doet zich nogal eens de mogelijkheid en de wens voor om delen ervan als natuurgebied
in te richten.
De genoemde activiteiten of behoeften die aanleiding zijn tot de secundaire natuurbouw,
kunnen de potentiële natuurbouwmogelijkheden sterk beperken. Niet alle typen objecten
zijn dan ter plekke realiseerbaar, terwijl soms ook grenzen worden gesteld aan de potentieel haalbare ontwikkelingsgraad ervan. Die extra beperkende randvoorwaarden kunnen
van technische, ruimtelijke, financiële of procedurele aard zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat het onderscheid tussen primaire en secundaire natuurbouw niet een principieel onderscheid is. In feite is het een gradueel onderscheid, dat
op pragmatische gronden is gemaakt.
Bij haar inventarisaties is de werkgroep geconfronteerd met vele gebieden waar de natuur
zich op spontane wijze heeft kunnen ontwikkelen. Soms gaat het om ontwikkelingen die
een direct, maar onbedoeld, gevolg zijn van menselijke ingrepen uit vroeger jaren, zoals
in geval van de ondiepe tichelgaten (ontkleiingen) in de uiterwaarden. Van recentere datum zijn de opgespoten zandstranden langs de Usselmeerpolders (Proost e.a. , 1983).
Soms ook gaat het om ontwikkelingen, waarbij de mens alleen als indirecte "veroorzaker" is aan te wijzen, zoals bij zandverstuivingen die het gevolg zijn van grondwaterstandsdalingen. Deze voorbeelden hebben met elkaar gemeen, dat zich daar waardevolle ecosystemen hebben kunnen ontwikkelen. Hoewel deze voorbeelden niet als natuurbouwvoorbeelden betiteld kunnen worden, omdat er in de definitie van natuurbouw sprake is van doelbewuste handelingen, heeft de werkgroep deze gevallen toch in haar inventarisaties meegenomen. Het is een bron van informatie, die voor de natuurtechniek stellig
van betekenis is. Besloten is in dit soort gevallen te spreken van onbewuste natuurbouw.
In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud wordt de term "natuurontwikkeling" gehanteerd. Die term is in deel 1 van het verslag van de werkgroep niet aan bod
687

gekomen. Met "natuurontwikkeling" wordt een strategie (dat wil zeggen een oplossingsrichting) aangeduid, die gebruik maakt van natuurlijke processen om te komen tot volledige ecosystemen met een hoge graad van zelfregulatie. Voor de totstandkoming van deze
systemen kan natuurbouw (bewust of onbewust) en ontwikkelingsbeheer van grote betekenis zijn. De term "natuurontwikkeling" is in het structuurschema vrij ruim gehanteerd
en is zowel van toepassing op de ecosystemen die sterk door de menselijke invloed worden
bepaald als op de meer halfnatuurlijke ecosystemen. Ook omvorming van bestaande,
kunstmatige ecosystemen door middel van een beheer dat hierop gericht is, valt onder
"natuurontwikkeling".
De werkgroep heeft zich volgens haar opdracht beperkt tot natuurbouw en ontwikkelingsbeheer. In dit verslag wordt dus weinig aandacht besteed aan het natuurbeheer. Daarvoor
wordt verwezen naar publikaties van onder andere het Rijk,sinstituut voor Natuurbeheer
(1979 en 1983).

3.3. Ecologische achtergronden van de natuurtechniek
3.3.1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (landschaps-)e,cologische achtergronden van de
natuurtechniek. Deze worden op zodanige wijze behandeld dat zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vragen die binnen de natuurtechniek aan de orde komen. Zo zal
de belangrijke vraag gesteld moeten worden op welk type ecosystemen de toepassing van
de natuurtechniek gericht is. Moet er gestreefd worden naar het behoud en het herstel
van streekeigen - cultuurhistorisch bepaalde - levensgemeenschappen of zal er meer nadruk gelegd moeten worden op de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden? Om deze
keuze enigszins verantwoord te kunnen maken, is algemeen inzicht nodig in de opbouw,
in het functioneren en in de ontwikkeling van een ecosysteem of levensgemeenschap. Met
name bij inrichtingsvraagstukken zal informatie beschikbaar moeten zijn over de (functionele) plaats van de gewenste levensgemeenschappen in het landschap. Bovendien is kennis vereist over de mogelijkheden en over de beperkingen van de inrichtings- en beheersmaatregelen die toegepast kunnen worden.
Allereerst zal in par. IV. 3.3.2 kort worden ingegaan op de opbouw en het functioneren
van het landschap als ecosysteem. In par. IV. 3.3.3 zal op algemene wijze worden ingegaan
op het verband tussen vegetatieontwikkeling en beheer. Het belang van een goede plaatskeuze en van de daarbij behorende inrichtingsmaatregelen komt tot uiting in de paragrafen IV. 3.3.4 en IV. 3.3.5. Hierin worden respectievelijk de betekenis van de waterhuishouding voor de vegetatieontwikkeling en het verband tussen landschapsstructuur en fauna
behandeld.
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3.3.2. Het landschap als ecosysteem
Het Nederlandse landschap is de laatste vijf tot tien eeuwen sterk door de mens bepaald.
Onder invloed van veranderingen in het denken van de mensen, in de bevolkingsgrootte,
in de toegepaste (landbouw)technieken enz., veranderde dit landschap door de tijden
heen. Het landschap heeft een dynamisch karakter.
In de landschapsecologie tracht men inzicht te krijgen in de opbouw van het landschap
en in de betrekkingen tussen de onderdelen van dat landschap en in de veranderingen
die daarin plaatsvinden.
Dit kunnen veranderingen in de ruimte en in de tijd betreffen.
Figuur 3.3.1 geeft schematisch de opbouw van het landschap weer. Daarbij worden in
het landschap eenheden met zo groot mogelijke ruimtelijke homogeniteit - ecotopen - onderscheiden; bijvoorbeeld een houtwal of een sloot. Deze ecotopen zijn gekarakteriseerd
door een bepaalde combinatie van abiotische (grondsoort, reliëf, waterhuishouding, bodem) en biotische (vegetatie, fauna) componenten. Binnen een ecotoop wordt vooral aandacht gegeven aan de verticale of topologische relaties. Het landschap is zo opgebouwd
te zien uit een aaneenschakeling van vele ecotopen, elk gekenmerkt door een specifiek
samenspel van de levende - en niet levende - componenten.
In het landschap worden ook horizontale of chorologische relaties onderscheiden. Zij
dragen de samenhang die er bestaat tussen de verschillende ecotopen. Hierbij kan worden
gedacht aan relaties die door grondwaterstroming, dieren, enz. worden onderhouden.
Een bundeling van ecotopen via de horizontale relaties wordt aangeduid met de term
echochoor. Een echochoor is een complex van meestal verschillende ecotopen, dat als
een ruimtelijk functionele, samenhangende eenheid in het landschap is te onderscheiden,
bijvoorbeeld een beekdal, of een moerasgebied met legakkers en petgaten.
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Figuur 3.3.1. Het ecosysteem van het landschap, zoals dat is opgebouwd uit meerdere ecotopen, waarbinnen
en waartussen velerlei relaties bestaan. (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, afd. Landschapsecologie).
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Een dergelijke schematische benadering van het landschap kan verhelderend werken. Het
blijft echter een sterke simplificatie van de uiterst complexe relatiestelsels die tussen organismen onderling en hun abiotische omgeving bestaan.
In dit verband wordt wel gesproken van het landschap als een ecosysteem, wat kan worden
beschreven als: "een systeem, samengesteld uit fysische, chemische en biologische processen werkzaam in ruimte en tijd" (Lindeman, 1942). Bij de analyse van deze processen
wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de kringlopen van materie en op de doorstroming van energie (figuur 3.3.2) binnen het systeem (Odum, 1971).
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Figuur 3.3.2. Afbakening van het ecosysteemconcept, met inbegrip van de kringlopen van materie en de
doorstroming van energie. (Kormondy in Bennen en Chorley, 1978).

Door Nijs (1982) worden deze en andere belangrijke eigenschappen van ecosystemen op
een aanschouwelijke wijze besproken. In het kader van dit rapport is van belang dat:
a. in een ecosysteem gedurende een kortere of langere tijdsperiode bepaalde soorten aanof afwezig zijn;
b. soorten een eigen standplaats in dit ecosysteem opzoeken en een specifieke functie
uitoefenen;
c. verschillende soorten samen in een kenmerkend verband voorkomen.
Bij een ecologische studie behoren deze algemene eigenschappen te worden onderkend;
er zal met een veelvoud van factoren, zowel abiotische als biotische, rekening moeten
worden gehouden. Hierover zullen slechts enkele opmerkingen worden gemaakt. Wat betreft de aan- of de afwezigheid van bepaalde soorten met betrekking tot abiotische factoren
geldt de Tolerantiewet van Shelford (Shelford, 1913). Deze wet geeft aan dat elke planteen diersoort voor elke abiotische factor (zowel chemisch als fysisch) een zekere tolerantiebreedte bezit waarbinnen zij zich kan handhaven. Buiten de boven- en ondergrens is
de factor dodelijk. Ook al vallen de andere factoren nog zo gunstig uit, toch zal die ene
factor beperkend zijn. Voorbeelden van dergelijke abiotische factoren zijn: temperatuur,
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licht, wind, zoutgehalte, zuurstofconcentratie, pH. Naast abiotische factoren wordt een
organisme, een populatie van organismen of - meer algemeen - een soort ook beïnvloed
door wisselwerkingen tussen organismen van andere soorten (zgn. interspecifieke interacties) en door wisselwerkingen tussen organismen van dezelfde soort (zgn. intraspecifieke interacties). Voorbeelden van interspecifieke interacties zijn: competitie, predatie. De
intraspecifieke interacties kunnen zich bijvoorbeeld uiten in territoriumgedrag.
Wat b. betreft dient een drietal begrippen te worden vermeld. Het gaat allereerst om de
termen habitat en niche. Met habitat wordt de plaats aangegeven waar een soort leeft,
bijvoorbeeld een open dennenbos. De habitat van een soort kan nog het best vergeleken
worden met het "adres" ofwel de plaats waar de soort in kwestie kan worden aangetroffen.
De habitat is een typering van de fysieke ruimte waarin een soort voorkomt. Dit begrip
is dus niet bedoeld om een verklaring voor dat voorkomen te geven. De functie die een
soort uitoefent in het ecosysteem (bijvoorbeeld het begrazen van onderbegroeiing van dat
dennenbos), wordt met de verzamelnaam niche aangegeven. Gemakshalve wordt het wel
eens het "beroep" van de soort genoemd.
Zoals onder c reeds is aangegeven, komen populaties van verschillende soorten in een
bepaald gebied vaak in een kenmerkend verband voor. Dit wordt met de term levensgemeenschap aangeduid. De plaats waar een levensgemeenschap voorkomt wordt de biotoop genoemd. De levensgemeenschappen kunnen nader worden omschreven aan de
hand van aspecten zoals structuur, trofische structuur en soortendiversiteit.
In dit verband is het verhelderend te wijzen op de ecologische visie op het landschap,
zoals die ontwikkeld is door Van Leeuwen (1979) en Van Wirdum (1979a). De ecotopen
worden hierin gezien als een onderdeel van een groter geheel. De relaties binnen en tussen deze ecotopen in het landschap worden onderhouden via een aantal mechanismen,
die de standplaatsfactoren binnen het systeem beïnvloeden. Zij onderscheiden er een viertal (figuur 3.3.3) die worden aangeduid met de trefwoorden:
a.
b.
c.
d.

voeding;
lozing;
weerstand;
retentie.

Figuur 3.3.3. De vier werkingen van een systeem in relatie tot zijn omgeving. (Gewijzigd naar: Van Wirdum,
1979a; zie ook Schroevers (red.), 1982, p.14).

Bij de eerste twee bedoelde mechanismen spelen horizontale relaties met andere ecotopen
een belangrijke rol. Met voeding wordt bedoeld dat de omgeving het ecotoop datgene
moet leveren, waarvan het te weinig heeft. Met lozing wordt duidelijk gemaakt dat het
ecotoop naar de omgeving moet kunnen afvoeren waarvan te veel aanwezig is. Ecotopen
met alleen deze twee mechanismen hebben een duidelijk open karakter en zijn vrij weerloos tegen invloeden vanuit de omgeving. De levensgemeenschappen die in zo'n "open"
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ecotoop voorkomen zijn hierop ingesteld en worden veerkrachtig genoemd. Ze hebben
een eenvoudig karakter zonder ingewikkelde structuren. Over het algemeen wordt in zo'n
ecotoop de vegetatiestructuur gekenmerkt door een grofkorrelig patroon en is de kringloop van nutriënten en de doorstroming van energie (vergelijk figuur 3.3.2) snel. Ook
wordt wel gesteld dat de mate van ordening laag en de dynamiek hoog is. Ter illustratie
kan gedacht worden aan buitendijkse rietlanden. Het ecotoop wordt in de conceptie van
Van Leeuwen en Van Wirdum aanzienlijk minder gevoelig voor de omgeving, indien ook
de twee andere mechanismen werkzaam zijn. Daardoor wordt regulatie en selectie van
in- en uitgaande energie- en nutriëntenstromen mogelijk. Het weerstandsmechanisme
richt zich op het tegenhouden van invloeden uit de omgeving. Het retentiemechanisme
van een ecotoop zorgt ervoor dat het ecotoop zijn eigenschappen zo min mogelijk aan
de omgeving "verliest". De stabilisering van milieufactoren die hierdoor binnen het
systeem ontstaat, maakt ontwikkeling van meer complexe relaties binnen de levensgemeenschappen mogelijk. Hierdoor kunnen zich meer samengestelde structuren ontwikkelen. De mate van ordening is in dit geval hoog en de dynamiek laag. Als voorbeeld
kan gedacht worden aan oude loofbossen.
Naar aanleiding van bovenstaande theoretische beschouwing kunnen ten behoeve van de
natuurtechniek enkele algemene opmerkingen worden gemaakt.
- De kennis van de in het landschap aanwezige patronen en van de functionele samenhang
hierin - in horizontale en verticale zin - is voor de natuurtechniek van groot belang.
Bij de keuze van het type ecosysteem dat men wil behouden, herstellen of ontwikkelen
en bij natuurbouw dient men uit te gaan van de aanwezige - en potentiële landschapseigenschappen en -relaties. Dit geldt ook voor de keuze van de plaats waar men de ontwikkeling van gewenste ecosystemen wil bevorderen.
- Bij de inrichting van natuurbouwobjecten kan men de mogelijke ontwikkeling al selecteren door verschillen - of juist overeenlcomsten - aan te brengen in het abiotisch gedeelte
van het milieu.
- In de natuurtechniek zal men er in het algemeen naar streven de milieufactoren zo te
selecteren en te reguleren dat deze factoren zich zullen stabiliseren en er zich rijker
gestructureerde ecosystemen kunnen ontwikkelen.
Enkele voorbeelden van praktische toepassingen van deze uitgangspunten zijn opgenomen in hfdst. IV. 3.5.
3.3.3. Successie en beheer
De veranderingen in een vegetatie of in een levensgemeenschap die zich in de loop van
de tijd voordoen onder invloed van de in par. IV. 3.3.2 beschreven mechanismen, worden
aangeduid met de term successie. Het verschijnsel successie kan gedeeltelijk worden verklaard vanuit het principe van aanpassing en concurrentie. De eigenschappen die een
soort in elk stadium van de levenscyclus heeft, spelen hierbij een grote rol. Zo kunnen
typische pionierplanten zich in dynamische milieus vestigen en handhaven als gevolg van
hun grote zaadverspreiding, ondiepe beworteling enz. , eventueel gevolgd door een vegetatieve vermeerdering. Zij wijzigen de milieuomstandigheden van hun standplaats zó 692

het milieu wordt minder dynamisch - dat deze voor henzelf minder geschikt, maar voor
andere soorten juist beter geschikt worden. Londo (1982) wijst op grond van onderzoek
op het verband tussen patroon en proces. Hij constateert in zijn proeftuin, een natuurbouwobject, dat er na verloop van jaren een fijnkorreliger patroon in de vegetatie ontstaat
en dat het aantal soorten toeneemt. Het optreden van veel soorten blijkt een gevolg te
zijn van veel variatie in het milieu. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het
verloop van het stabilisatieproces gepaard gaat met het toenemen van de diversiteit. De
successie zal doorgaan totdat het eindstadium, de climax, is bereikt. Deze climax kan
worden beschouwd als de "steady state" die zonder de mens ontstaat onder invloed van
de plaatselijke omstandigheden. Het eindstadium van de successie die in een plantengemeenschap na het wegvallen van de directe menselijke invloed te verwachten is, wordt
de potentieel-natuurlijke vegetatie genoemd (luxen, 1956; Kalkhoven e.a. , 1976). De natuurlijke vegetatie wordt daarbij gedefinieerd als: de vegetatie die zich geheel spontaan
ontwikkelt, onder invloed van het klimaat, het reliëf, de aard van de bodem en de waterhuishouding. Het begrip potentieel natuurlijke vegetatie is nog steeds aan discussie onderhevig, wat verband houdt met de menselijke invloed die meestal zeer lang in de vegetatie is weer te vinden.
Het is in dit kader zinvol te wijzen op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen primaire
en secundaire successie. Primaire successie duidt dan op het ontwikkelingsproces van
levensgemeenschappen op nieuwe open terreinen waar voorheen geen vegetatie aanwezig
was. Dit is bijvoorbeeld het geval in een duinsysteem dat in beweging is, of in geval van
een natuurbouwobject, op pas aangebrachte grond. Met secundaire successie wordt het
ontwikkelingsproces bedoeld op terreinen die voorheen wel een vegetatie droegen, die
al dan niet door toedoen van de mens geheel of gedeeltelijk is verdwenen, bijvoorbeeld
in geval van een bos door kaalkap of door windworp. Ook de successie die optreedt door
het achterwege blijven van menselijke invloed wordt tot de secundaire successie gerekend, bijvoorbeeld bosvorming op voormalige landbouwgronden of heide.
In vele gevallen zal de successie evenwel op een bepaald stadium door toedoen van de
mens of ook wel door dieren worden gestopt. Men spreekt dan respectievelijk van een
antropogene subclimax en van een zoo-climax De struikheidevegetatie die in onze streken op zandige bodem door toedoen van de mens (plaggen, branden van de heide, beweiden met schapen) is ontstaan, is een voorbeeld van een dergelijke antropogene subclimax.
De duingraslanden die door de graasactiviteiten van konijnen in stand worden gehouden,
kunnen worden gezien als een zoo-climax.
De kennis over het verband tussen bodem en vegetatie en over de successie in vegetaties
heeft het mogelijk gemaakt om vegetatiereeksen aan de potentieel-natuurlijke vegetaties
te verbinden. Onder een vegetatiereeks wordt dan verstaan: een verzameling van
vegetatie-eenheden, die als ontwikkelings- of vervangingsgemeenschappen verbonden
zijn aan dezelfde potentieel-natuurlijke vegetatie. De vegetaties, van een pionierstadium
tot en met een eindstadium, die door een natuurlijke ontwikkeling (successie) met elkaar
verbonden zijn, worden ontwikkelingsgemeenschappen genoemd en de serie zelf de ontwikkelingsreeks. Wanneer een stadium als gevolg van een bepaalde mate van menselijke
beïnvloeding onderdrukt wordt, zal een andere gemeenschap die plaats innemen. Zij
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wordt dan een vervangingsgemeenschap genoemd. Een serie opeenvolgende vervangingsgemeenschappen heet een vervangingsreeks. Zo is een blauwgrasland een vervangingsgemeenschap van het Elzenbroekbos. In Kalkhoven e.a. (1976) wordt een overzicht
gegeven van Nederlandse vegetatiereeksen. In meerdere regionale studies is deze benadering verder uitgewerkt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in Everts e.a. (1984).
Hierin wordt een schematisch overzicht gegeven van de wijze waarop verschillende vegetaties, afhankelijk van de bodem en de waterhuishouding, als gevolg van verschraling in
elkaar overgaan.
In het algemeen kan worden gesteld dat het beheer een belangrijke invloed heeft op het
verloop van de successie. Door middel van het beheer is de successie te sturen naar een
bepaalde vervangingsgemeenschap of climaxvegetatie. Zoals in hfdst. IV. 3.2 is aangegeven, is het beheer dat op verschraling gericht is, onder te brengen bij ontwikkelingsbeheer
dan wel bij natuurbeheer. Het effect van de verschillende beheersvormen, bijvoorbeeld
plaggen, maaien en begrazen, loopt nogal uiteen. Plaggen en maaien leiden, omdat er
veel mineralen worden afgevoerd, sneller tot een verschraling dan beweiding. Het zijn
evenwel maatregelen die binnen een beperkt tijdsbestek en vaak over grote oppervlakten
worden toegepast en daardoor eenvormiger in effect zijn dan begrazing. Door permanente
extensieve beweiding wordt veel meer variatie in de vegetatiesamenstelling en -structuur
in de vorm van macro- en micropatronen verkregen. In "Levensgemeenschappen" (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1979) wordt gedetailleerd ingegaan op het beheer van verschillende plantengemeenschappen. In "Dieren" (Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
1983) worden vele aspecten van het faunabeheer behandeld. Over de ontwikkelingen in
dierengemeenschappen, al dan niet in samenhang met de successie van de vegetatie, is
minder bekend. In het artikel "Vogelgemeenschappen en vegetatie in essenhakhout"
(Kalkhoven en Opdam, 1984), wordt op een heldere wijze uiteengezet welke verschuivingen er kunnen optreden in een vogelgemeenschap bij veranderingen van de vegetatiestructuur.
Op grond van het bovenstaande moge duidelijk zijn hoe groot het belang is van een expliciete doelstellingenkeuze. Om een bewuste keuze te kunnen maken uit de gewenste ecosystemen/levensgemeenschappen is in de eerste plaats inzicht vereist in de actuele en potentiële landschapseigenschappen. Vervangings- en ontwikkelingsreeksen kunnen hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn. Bij deze overwegingen moeten de te nemen beheersmaatregelen van het begin af aan worden betrokken.
Bovenvermelde beschouwing heeft zich sterk beperkt tot de "verticale samenhang" in
het landschap. Zoals vermeld in par. IV. 3.3.2 is het zaak zich bij de natuurtechnische
planvorming bewust te zijn, dat de ontwikkelingen die plaatselijk zullen optreden, ook
afhankelijk zijn van - en invloed kunnen hebben op - de horizontale relaties in het landschap. Bij het bepalen van de beheersdoelstellingen en bij het bepalen van de lokatiekeuze
behoort dit duidelijk mee te spelen. In de volgende paragrafen wordt dit verder uitgewerkt. Op globale wijze zullen enkele resultaten van het ecologisch onderzoek naar de
betekenis van de horizontale relaties worden doorgegeven.
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3.3.4. Hydrologische aspecten van inrichting en beheer
Recentelijk uitgevoerd onderzoek in verschillende landschappen (Van Wirdum, 1979b;
Kemmers en Jansen, 1980; Both en Van Wirdum, 1981, Drost en Visser, 1981; Everts e.a. ,
1984) heeft meer inzicht gegeven in het verband tussen de vegetatie, de bodem en de waterhuishouding. Voor halfnatuurlijke vegetaties blijken, kwantitatief en kwalitatief gezien, de grondwaterstromen en eventueel optredende inundaties van groot belang te zijn.
Zij bepalen bijvoorbeeld de ontwikkeling van gradiënten in de vegetaties die in een beekdal zowel in de lengte als in de dwarsrichting voorkomen. Zo blijken er in de waterhuishouding van een beekdal, van oorsprong tot benedenloop, verschuivingen op te treden
in de betekenis van het ondiep afstromende grondwater, dat al dan niet over ondiep gelegen, slecht doorlatende lagen afstroomt en plaatselijk opwelt, en van het diepe grondwater
dat vooral in de midden- en benedenloop kwel veroorzaakt.
Van Wirdum (1979a) heeft het inzicht in de betekenis van het grondwater voor het functioneren van ecosystemen verhelderd door onderscheid te maken in een aantal werkingssferen van grondwater. Hij onderscheidt onder meer:
de operationele werking: het water is direct van invloed op de plantenfysiologische processen. Dit geldt voor het water in de wortelzone.
In de landbouw bijvoorbeeld wordt door beregening deze werking bewust beïnvloed om
te zorgen dat het gewas over voldoende water kan beschikken;
- de conditionele werking: het water is van invloed op de fysische, chemische, en biologische processen in de wortelzone en beïnvloedt daarmee op indirecte wijze de plantenfysiologische processen. Zo gaat verlaging van de grondwaterstand die ten behoeve van
de landbouw op veel plaatsen wordt nagestreefd, gepaard met een vervroegde voorjaarsontwikkeling van de graslandvegetatie omdat de bodem sneller kan opwarmen;
- de positionele werking: het hydrologische systeem van een stroomgebied reguleert de
kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de waterhuishouding van dat gebied
en is daarmee van invloed op de hierboven genoemde werkingssferen. De positie die
een ecotoop in het hydrologisch systeem inneemt, is op deze wijze bepalend voor vele
bodemchemische processen. Met name die positionele werking wijst erop dat horizontale relaties in het landschap ten grondslag kunnen liggen aan eigenschappen van een
ecotoop. Dit geldt bijvoorbeeld, zoals hieronder wordt beschreven, voor kwelgebieden.
In het bovenstaande is impliciet al gewezen op samenhang tussen de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van het grondwater op een bepaalde plaats. Kwantitatieve veranderingen in de waterhuishouding leiden tot veranderingen in de kwalitatieve aspecten van
de waterhuishouding.
Onderzoek in een aantal natuurreservaten, uitgevoerd door Kemmers en Jansen (1984/
1985), heeft belangrijke bouwstenen aangedragen om bovenvermelde samenhang beter
te kunnen begrijpen. Er is meer bekend geworden over de randvoorwaarden die natuurlijke begroeiingen stellen ten aanzien van de vocht- en voedingsstoffenbehoefte. Deze kennis is voor de toepassing van de natuurtechniek van grote waarde. In vogelvlucht zal worden aangegeven op welke wijze bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van
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de waterhuishouding van invloed zijn op de beschikbaarheid van anorganische stikstof
en fosfaat voor natuurlijke begroeiingen.
In het komgrondenreservaat in de Tielerwaard wordt een zodanig slootpeilbeheer gerealiseerd dat midden op de percelen tijdens het groeiseizoen een aanzienlijk langere periode
met hoge grondwaterstanden optreedt dan aan de randen van de percelen bij de sloten
(Kemmers en Jansen, 1984/1985). Midden op de percelen komt een vegetatie voor, waarin
de kruidachtigen overheersen, meer naar de slootranden toe domineren de grassen. De
lengte van de periode van hoge grondwaterstanden tijdens het groeiseizoen blijkt daarbij
van groot belang te zijn. Het reguleert namelijk het verloop van de zuurstofvoorziening,
het vochtgehalte in de bodem en de bodemtemperatuur. Deze factoren op hun beurt bepalen mede de stikstofvoorziening van de vegetatie. Een hogere stikstofleverantie, in de
vorm van nitraat, doet de grassen toenemen. Uit dit voorbeeld is te concluderen dat dergelijke omzettingsprocessen - mineralisatieprocessen - door middel van peilbeheer zijn te
sturen, waardoor bepaalde gewenste ontwildcelingen kunnen worden bevorderd.
Ten aanzien van de kwalitatieve aspecten van de waterhuishouding en hun invloed op de
beschikbaarheid van anorganische stikstof en fosfaat moet in het bijzonder gewezen worden op de waarschijnlijk grote betekenis van het kalkgehalte van het grondwater. Grondwater neemt tijdens de stroming door de ondergrond ionen op uit het gesteente. Recent
geïnfiltreerd regenwater vertoont nog sterke gelijkenis met regenwater. Tijdens de stroming door de grond wordt het vooral met Ca2+ en HCO, -ionen verrijkt. Deze verrijking leidt tot gradiënten in de chemische eigenschappen van het grondwater. In beekdalen
komen, zoals in het Drentse Aa-gebied is aangetoond, gradiënten voor van jong, kalkarm,
ondiep stromend grondwater tot oud, kalkhoudend, diep grondwater, die in de vegetaties
tot uiting komen (Everts e.a. , 1984).
De conclusie van deze uiteenzetting is dat de positie die een ecotoop in het hydrologische
systeem inneemt inderdaad sterk bepalend is voor de fysische en chemische processen
die in de bodem optreden en die uiteindelijk de beschikbaarheid van nutriënten en de vegetatieontwikkeling reguleren. Om deze reden is het van belang op te merken dat verlaging van de drainagebasis in gradiëntrijke (kwel)gebieden door de relatief toenemende
invloed van het neerslagwater (relatief rijk aan S4-) zal leiden tot verzuring.
Vanuit de beschreven achtergronden zal men zich kritisch moeten opstellen ten opzichte
van het inlaten van geëutrofieerd oppervlaktewater ter vervanging van kwelwater. Men
dient te beseffen dat zelfs de in de winter vastgehouden neerslag in kwalitatief opzicht
(dus nog afgezien van eventueel grotere peilfluctuaties) het oude kwelwater niet kan vervangen. Wanneer men zich in het kader van de ontwikkeling van een bepaalde, gewenste
levensgemeenschap wil richten op meer stabiele milieuomstandigheden - dat wil zeggen
geringe fluctuaties in vochtgehalte en in nutriëntenbeschikbaarheid - dan bieden de lagere
delen in het landschap de meest gunstige uitgangssituatie. Het nadeel van dergelijke laaggelegen gebieden is echter dat zij meestal slecht te isoleren zijn van hun omgeving. De
invloeden van geëutrofieerd grond- en oppervlaktewater kunnen in zo'n situatie funeste
gevolgen hebben. Dit benadrulct tevens de noodzaak om tot een integraal waterbeheer van
stroomgebieden te komen.
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3.3.5. Landschapsstructuur en fauna

Vele relaties worden ook onderhouden op of boven het aardoppervlak. Het bestaan van
samenhangen in het landschap, de aanwezigheid van meerdere ecotopen in een bepaald
patroon, is voor vele diersoorten een belangrijke levensvoorwaarde. Het cultuurlandschap in voorgaande eeuwen was een landschap waar meer of minder natuurlijke biotopen
(denk aan bouwlanden, graslanden, bossen en moerassen) verweven met elkaar voorkwamen. In de meer uitgestrekte stabiele biotopen (bossen) kwamen veel organismen voor
met een gering verbreidingsvermogen. De sterk instabiele of sterk geïsoleerde biotopen
waren in de minderheid. De ruimtelijke verhoudingen tussen deze twee typen milieus
zijn nu geheel anders. De oorspronkelijke, grote stabiele biotopen zijn vervallen tot sterk
versnipperde en geïsoleerde elementen. De dynamische milieus die nog dynamischer zijn
geworden, hebben nu de overhand gekregen. Deze nieuwe situatie had voor de diverse
organismen zeer verschillende gevolgen. Met het verdwijnen van veel biotopen verdwenen ook de hierin aanwezige organismen. De versnippering had tot gevolg dat de soorten
met een slecht verbreidingsvermogen zodanig geïsoleerd raakten, dat hervestiging na uitsterven vrijwel was uitgesloten. Andere soorten konden nog wel gedijen of zelfs in aantal
toenemen dankzij het nog aanwezig zijn of juist de uitbreiding van geschikte habitats, door
hun aanpassingsvermogen, of dankzij hun grotere verbreidingsvermogen.
Om in het kader van de natuurtechniek maatregelen ter verbetering te kunnen voorstellen
zal zowel van de meer natuurlijke als van de meer "kunstmatige" elementen (wegbermen,
houtwallen, sloten) bekend moeten zijn wat hun habitatfunctie en wat hun verbindende
functie is voor de verschillende organismen. Op deze functies zal kort worden ingegaan.
Vooraf moet echter worden opgemerkt dat er over de ecologie van de verschillende diersoorten in feite nog onvoldoende bekend is. Er is relatief nog het meeste bekend van de
hogere (gewervelde) dieren, met name van de vogels en, zij het in mindere mate, van
de zoogdieren.
De habitatfunctie
Voor de habitatfunctie geldt allereerst dat er geschikt voedsel moet zijn in de periode dat
de soort ter plaatse is Elke diersoort heeft hierbij haar eigen voorkeur en stelt eisen aan
haar omgeving. Die eisen kunnen zelfs binnen een min of meer verwante groep diersoorten duidelijk verschillen. Wil een gebied geschikt zijn, dan moet het ook aan bepaalde
afmetingen voldoen. Het moet voldoende groot zijn voor een populatie van minimum omvang en dichtheid. Ten aanzien van de minimum populatieomvang zijn slechts enkele
vuistregels te geven. Voor vogels wordt in geval van isolatie een populatie van 50 broedparen als minimum beschouwd, voor zoogdieren gelden aantallen van 50 tot 100.
Om tot een schatting te komen van de minimale terreingrootte van een dergelijke populatie moet het activiteitsgebied van de soort bekend zijn. Dit loopt voor de Nederlandse
zoogdieren nogal sterk uiteen. Voor diverse diersoorten, de wezel, het haas, de vos, de
steenmarter bedragen zij respectievelijk 2, 2-10, nso, 50-200 en meer dan 200 ha. Andere soorten stellen eisen aan minimale oeverlengtes zoals de woelrat, de bever, de nerts
en de otter (respectievelijk 200, 200-500, 500-2000 en 2000 m). Voor vogels liggen deze
eisen weer heel anders.
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Niet alleen bovenvermelde eigenschappen van het habitat zijn van belang voor een diersoort. Er moet ook voldoende milieuheterogeniteit zijn voor:
- de verschillende levensstadia (deelbiotopen);
- voldoende dekking als schuilgelegenheid tegen predatoren;
- broed-, slaap-, rust- en ruigelegenheid of overwinteringsplaats.
Zo zijn vele soorten amfibieën in de loop van het jaar achtereenvolgens op ruimtelijk van
elkaar gescheiden overwinterings-, voortplantings- en zomerverblijfplaatsen te vinden.
De verbreidingsfunctie
Ook als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, loopt een populatie de kans uit
te sterven. Verbreiding (meestal van enkele individuen, een enkele maal massaal) is voor
een soort van belang teneinde restpopulaties te versterken, genetische variabiliteit op peil
te houden of een ontvolkt gebied te herkoloniseren. Bij de toenemende versnippering van
het landschap is het verbreidingsvermogen in relatie tot de mate van isolatie bepalend
voor mogelijkheden tot handhaving. De zich slecht verbreidende diersoorten gaan sterker
achteruit dan de goede migreerders. Nelemans (1979) constateert met betrekking tot loopkevers dat in houtsingels en houtwallen kleine populaties bossoorten voorkomen. Deze
landschapselementen kunnen blijkbaar fungeren als reservoir en geleidingsbanen voor
die bossoorten. Door deze functie zouden lokale uitstervingsprocessen kunnen worden
verminderd.

Over het verbreidingsvermogen van plantesoorten is zeer weinig bekend. Het grootste
deel van de beschikbare informatie betreft de mechanismen volgens welke de verschillende plantesoorten hun diasporen (waaronder zaden) verspreiden: door de wind, door water, door dieren, door de plant zelf onder invloed van de zwaartekracht (vallen). Wat dat
betreft kan geconcludeerd worden dat isolatie van bijvoorbeeld bosgebieden vooral gevolgen heeft voor die bossoorten die hun diasporen zelf verspreiden, ze eenvoudigweg laten
vallen of hun diasporen verspreiden door middel van zich verplaatsende dieren. Beplantingsstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opheffmg van de isolatie voor
deze soorten, mits zij het geschikte milieu voor de betreffende plantesoorten bieden. In
het geval van verspreiding door dieren moeten zij geschikt zijn als habitat of als geleidingsbaan voor deze dierlijke organismen. In Gelderblom e.a. (1985) wordt een overzicht
gegeven van de opbouw en natuurwaarden van beplantingsstroken en wordt de verbindende functie van deze lijnvormige elementen met betrelcking tot de verbreiding van planten diersoorten uitvoerig behandeld.
De behandelde aspecten van gebiedsgrootte, soortenrijkdom, biotoopheterogeniteit en
isolatie worden in de zogenaamde eilandtheorie met elkaar verbonden. Deze hypothese
is gebaseerd op onderzoek van MacArthur en Wilson (1967). Op basis van kwantitatief
onderzoek stellen zij dat het aantal vogelsoorten dat zich op een eiland bevindt, afhankelijk is van enerzijds het uitsterven van populaties en anderzijds van de vestiging van nieuwe soorten. Deze processen zouden op hun beurt weer afhankelijk zijn van:
- de oppervlakte van het eiland;
- de afstand van het eiland tot naburige eilanden en het vaste land.
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Beide processen, uitsterven en immigratie, doen zich tegelijkertijd voor. Volgens deze
theorie moet er zich afhankelijk van de eigenschappen van een eiland een evenwichtssituatie tussen deze processen instellen. Bij deze evenwichtssituatie zal dan het aantal soorten
constant zijn, wat niet zeggen wil dat de soortensamenstelling van het eiland gelijk blijft.
De theorie heeft in algemene zin stimulerend gewerkt in het beleid van ruimtelijke ordening en landinrichting (Brussaard en Van der Weijden, 1980). Maar ook moet worden
geconstateerd dat het onverstandig is de theorie kritiekloos toe te passen op de situatie
van "natuureilanden in de zee van het cultuurlandschap". Zo heeft deze theorie geleid
tot het formuleren van een aantal eenvoudige regels voor het inrichten van het landelijk
gebied zoals: één groot reservaat is beter dan twee kleine van dezelfde oppervlakte enz.
(Diamond, 1975). Dit zijn vaak weinig gelukkige simplificaties. Deze keuze bijvoorbeeld
is afhankelijk van de situatie en de doelstelling. Bij een kwetsbare levensgemeenschap
in een vijandige omgeving verdient één groot reservaat inderdaad de voorkeur; maar bij
sommige soorten als bosrandvogels is een langgerekt element veel effectiever. Kortom,
men moet voorzichtig zijn met het stellen van algemene regels. Wel kan geconcludeerd
worden dat:
- ruimtelijke relaties tussen gebieden van dien aard moeten zijn dat soorten kunnen migreren;
- "voedende" gebieden een centrale plaats innemen. In deze gebieden kunnen bij gunstige omstandigheden de populaties zo sterk groeien dat de organismen zich zullen gaan
verspreiden. Deze gebieden kunnen bovendien soorten herbergen die in een versnipperd
gebied niet zouden kunnen voorkomen.
De ruimtelijke relaties tussen gebieden met de daarbij behorende verbindingsschakels
(corridors, stepping stones) worden wel aangeduid met de illustratieve term ecologische
infrastructuur. Binnen het ecologisch onderzoek wordt wel de volgende populaire omschrijving gebruikt: "De weg waarlangs organismen zich verspreiden".
Ten behoeve van het ruimtelijk beleid is de volgende meer omvattende omschrijving van
de term ecologisch infrastructuur ingevoerd:
"Een samenhangend stelsel van de reeds bestaande en nog tot stand te brengen grote en
kleine natuurreservaten en andere gebieden met een natutafunctie en van de verbindingen
daartussen".
Ondanks de gesignaleerde validiteitsproblemen (Margules e.a. , 1982; Van Selm, 1983)

die aan de zogenaamde eilandtheorie en aan de idee van de ecologische infrastructuur
kleven, betekenen deze benaderingen een stimulans voor het natuurbeschermingsbeleid.
Het streven om de ontwikkeling van het ecosysteem op een bewuste wijze te bevorderen
is hierdoor geïnspireerd.
Uit het bovenstaande blijkt dat ook het ruimtelijk beleid geconfronteerd wordt met de
vraag van welke levensgemeenschappen op welke plaatsen gewenst zijn.
De in dit hoofdstuk gegeven informatie geeft hier geen directe antwoorden op, maar er
wordt een benaderingswijze aangedragen waarmee vragen die in concrete situaties aan
de orde komen, kunnen worden aangevat.
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Geconstateerd kan worden dat de idee van de ecologische infrastructuur op de niveaus
van bestemming, inrichting en beheer het besef doet groeien, dat via natuurbouw belangrijke schakels in een keten van natuurgebieden en natuurlijke elementen kunnen worden
gerealiseerd. De ecosystemen die zich in de natuurbouwobjecten zullen ontwikkelen hebben volgens deze visie betekenis voor het behoud en het herstel van de natuur in het Nederlandse cultuurlandschap. Zij kunnen ook een aanzet geven tot de ontwikkeling van
nieuwe natuurwaarden in het cultuurlandschap van de toekomst.

3.4. Planningsaspecten van de natuurtechniek
3A.1. Algemeen
Onder planning kunnen alle activiteiten worden verstaan die gericht zijn op het bereiken
van een gewenste situatie. Wat de planning van natuurtechnische werken betreft, is het
in principe niet van belang of het daarbij gaat om de aanleg van een natuurterrein of om
het herstellen of het ontwikkelen van een bepaalde levensgemeenschap; dezelfde soort
planningsactiviteiten dienen ontwikkeld te worden. In het algemeen geldt dat tijdens het
planningsproces een aantal planningsfasen doorlopen wordt, die qua aard sterk van elkaar
verschillen. Deze fasen volgen elkaar in de tijd op. Naarmate de planningsfasen minder
bewust doorlopen worden, is de kans groter dat aan bepaalde aspecten geen of in onvoldoende mate aandacht wordt besteed. Daardoor neemt ook de kans toe dat de gewenste,
toekomstige situatie uiteindelijk niet realiseerbaar blijkt of dat die alleen nog te verwezenlijken is ten koste van ingrijpende of kostbare extra maatregelen. Met een duidelijk
gestructureerd planningsproces zijn deze problemen grotendeels te voorkomen. Men
dient duidelijk voor ogen te hebben welke informatie nodig is, wanneer welk besluit moet
worden genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is.
In chronologische volgorde zijn de volgende planningsfasen te onderscheiden:
- de planfase;
- de uitvoeringsfase;
- de beheersfase;
- de evaluatiefase.
Een algemeen geldende, gedetailleerde beschrijving van de planningsfasen met de daarin
te ontwikkelen planningsactiviteiten is moeilijk te geven. Inhoudelijk kunnen deze namelijk sterk verschillen, afhankelijk van onder meer de aard van het probleem waarvoor een
natuurtechnische oplossing wordt gezocht, de mogelijke oplossingsrichtingen en van de
financiële en organisatorische mogelijkheden. In figuur 3.4.1 zijn de planningsfasen en
de planningsactiviteiten, zoals die elkaar in de tijd (kunnen) opvolgen, schematisch weergegeven. In veel gevallen kunnen terugkoppelingen naar voorafgaande fasen noodzakelijk
of wenselijk zijn. Na zo'n terugkoppeling is het vaak nodig dat opnieuw bepaalde stappen
in het planningsproces worden genomen.
In de volgende paragrafen zijn de afzonderlijke planningsfasen toegelicht.
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D. EVALUATIEFASE

Figuur 3.4.1. Het planningsproces.

3.4.2. Planfase
Op grond van de planningsactiviteiten zijn in de planfase een drietal deelfasen te onderscheiden. In de eerste wordt het initiatief genomen om tot een gewenste situatie te komen.
De beoogde doeleinden worden in deze deelfase in de vorm van doelstellingen verwoord.
In de tweede deelfase wordt het probleem, de ongewenste situatie, geanalyseerd en wordt
door middel van inventarisaties die informatie verzameld die nodig is in de derde deelfase. In deze laatste deelfase wordt het inrichtingsplan ontwikkeld.
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Initiatief
Veelal is het signaleren van iets dat als een probleem wordt ervaren het allereerste begin
van het planningsproces. Voor het ontwikkelen van een deugdelijk natuurtechnisch planontwerp is het noodzakelijk dat het initiatief tot het oplossen van het probleem uitmondt
in een duidelijke probleemformulering met daaraan gekoppeld één of meerdere, helder
geformuleerde doelstellingen Aan de hand van deze doelstellingen zullen in latere instantie alternatieve planontwerpen getoetst moeten worden. En ook bij de beoordeling van
het gerealiseerde inrichtingsplan, de evaluatie van het uiteindelijke resultaat, vormen zij
het toetsingskader. Wanneer er geen doelstellingen zijn of wanneer ze niet duidelijk geformuleerd zijn, kunnen de alternatieve ontwerpen niet goed tegen elkaar worden afgewogen
en is ook de beoordeling van het uiteindelijke resultaat eenvoudigweg onmogelijk. "Het
creëren van een bloemrijk hooiland" is een goed voorbeeld van een onduidelijke geformuleerde doelstelling. Ieder ander zal zich dat hooiland anders voorstellen. De één denkt
aan een vegetatie met veel pinksterbloemen, terwijl de ander denkt aan een orchideeënweide. Er zal dan ook aangegeven moeten zijn aan welke vegetatiesamenstelling of aan
welke vegetatie-eenheid (bijvoorbeeld zoals in Westhoff en Den Held, 1975) wordt gedacht.
Inventarisatie
Voor een goede probleemanalyse, de eerste stap in de tweede deelfase van de planfase,
is een globale Icarakterisering nodig van het betreffende ecosysteem en van de processen
die hierin plaatsvinden. Dit is nodig, omdat foutieve vooronderstellingen kunnen leiden
tot een probleemformulering waarmee de feitelijke, veroorzakende factoren niet zijn
bloot te leggen. Zo zou voor een bepaald gebied de veronderstelling dat de weidevogeldichtheid afneemt als gevolg van veranderingen in de waterhuishouding, wel eens niet
juist kunnen zijn. Het zou namelijk ook een gevolg kunnen zijn van een toename van de
verkeersintensiteit op een aan het gebied grenzende weg, waardoor de dieren vaker worden verstoord en uiteindelijk wegtrekken.
Mede op grond van de kennis van de veroorzakende factoren wordt bepaald welke gegevens er voor de planvorming nodig zijn en verzameld moeten worden. Een foutieve probleemanalyse leidt dan ook tot het inventariseren van gegevens voor planontwerpen,
waarmee het feitelijke probleem niet is op te lossen.
De te inventariseren gegevens kunnen onder meer de bodem en (diepe) grondwaterstromingen, de flora en fauna betreffen. Alvorens zelf met onderzoek te starten is het vaak
zinvol om eerst op plaatselijk niveau naar bestaande informatie te informeren. Vaak zijn
in het verleden al bruikbare gegevens verzameld, bijvoorbeeld ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen. Na gebleken geschiktheid van dat materiaal kan dan worden volstaan met aanvullend onderzoek en aanvullende inventarisaties.
Het kan noodzalcelijk zijn de relaties tussen het betreffende gebied en andere - al dan niet
aangrenzende - gebieden in het onderzoek te betrekken. Daarbij kan gedacht worden aan
relaties die onderhouden worden door trekvogels, maar ook kan gedacht worden aan diepe grondwaterstromingen die kwel- en inzijgingsgebieden met elkaar verbinden (zie
hfdst. IV. 3.3).
De meer gedetailleerde inzichten in het functioneren van het ecosysteem, die met de verzamelde informatie worden verkregen, geven aanwijzingen voor de mogelijke oplossingen voor het geformuleerde probleem. Ze zijn met andere woorden richtinggevend voor
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de natuurtechnische mogelijkheden. Die verworven inzichten kunnen overigens alsnog
duidelijk maken dat de probleemformulering niet juist was en dat de opgestelde doelstellingen bijgesteld moeten worden. Daarnaast kunnen zij wijzen op problemen die nog niet
eerder zijn gesignaleerd, maar die wel de noodzaak van aanvullende natuurtechnische
maatregelen duidelijk maken.
Ecologisch onderzoek is niet alleen zinvol nádat ergens een probleem gesignaleerd is.
Het is ook een onmisbaar onderdeel van de planning van bijvoorbeeld infrastructurele
werken (aanleg van een weg en dergelijke) of landinrichtingswerken. Deze kunnen namelijk direct of indirect allerlei (negatieve) gevolgen hebben voor het functioneren van
bestaande ecosystemen. Tot op zekere hoogte kan ecologisch onderzoek deze consequenties duidelijk maken, nog voordat ze zich als problemen manifesteren. De milieu-effectrapportage en ook de natuureffectbeschrijving die wordt uitgevoerd in het kader van de
HELP-procedure, is hierop gebaseerd. Voor de natuurevaluatie ten behoeve van de landinrichtingsprojecten wordt verwezen naar Van de Laar (1983) en Van Wijland e.a. (1984).
Op basis van de ecologische onderzoeksgegevens kan tevens in globale bewoordingen
worden aangegeven op welke wijze met secundaire natuurbouw of met ontwikkelingsbeheer de negatieve gevolgen van de werken zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Daarnaast kunnen daarmee de mogelijkheden tot de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden
worden uitgebuit.
Planvorming

Uit de resultaten van het ecologisch onderzoek komen aanwijzingen voort voor de oplossingsrichtingen. Ook volgen daaruit de randvoorwaarden die aan de mogelijke natuurtechnische planontwerpen moeten worden gesteld. De randvoorwaarden worden vervolgens uitgewerkt tot programma's van eisen. Er is een ecologisch programma van eisen
te onderscheiden, waarin de ecologische randvoorwaarden zijn verwerkt, bijvoorbeeld
ten aanzien van de vochtvoorziening aan de vegetatie. En er is een technisch programma
van eisen te onderscheiden. Daarin staan de technische eisen vermeld, waaraan - in geval
van het bovenstaande voorbeeld - de waterhuishouding moet voldoen opdat de betreffende
vochtvoorziening kan worden gerealiseerd. Op grond van de programma's van eisen en
de mogelijke oplossingsrichtingen worden planalternatieven ontwikkeld
Eén van de alternatieve planontwerpen dient de autonome ontwikkeling van de bestaande
situatie weer te geven. De HELP-procedure voor landinrichtingswerken voorziet hierin.
Ook is dit vergelijkbaar met het nulplan in een milieu-effect-rapportage.
Voor deze fase in het planningsproces waarin planalternatieven ontwikkeld worden, zijn
geen vaste regels te geven. De deskundigheid en de creativiteit van de ontwerper spelen
hierbij een grote rol. Omdat het uiteindelijke resultaat van de planvorming sterk afhankelijk is van de keuzes die in deze fase worden gemaakt, is juist nu intensief overleg tussen
alle betrokkenen onontbeerlijk.
Alle planontwerpen dienen voorzien te zijn van een beschrijving van de te verwachten
natuureffecten. Mede aan de hand van deze beschrijvingen worden de alternatieven tegen
elkaar afgewogen. Hierbij vormen de opgestelde doelstellingen het toetsingskader. De
toetsing dient te geschieden aan de hand van eenduidige criteria die ontleend zijn aan de
doelstellingen, zoals de nagestreefde soortensamenstelling, de aantallen individuen per
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soort en bepaalde normen voor abiotische parameters. Vanzelfsprekend zullen ook de
budgetaire mogelijkheden voor de aanleg in ogenschouw worden genomen. Tevens zal
al in dit vroege stadium van het planningsproces de toekomstige beheerder en het te voeren beheer erbij moeten worden betrokken, want het uiteindelijke plan staat of valt met
een gepast beheer. Er dient ten eerste zekerheid te bestaan, dat er een beheerder bereid
is het beheer te voeren. En ten tweede moet er zekerheid zijn of het te voeren beheer,
ook op de lange termijn, wel financieel, technisch en organisatorisch uitvoerbaar is.
Het bovenbedoelde afwegingsproces zal resulteren in de keuze/aanwijzing van het meest
optimale planalternatief, dat verder uitgewerkt wordt tot een gedetailleerd inrichtingsplan. In een aantal gevallen zal blijken dat voor de uitwerking nog onvoldoende detailinformatie voor handen is. Aanvullend onderzoek is dan nodig. Tegelijkertijd kunnen
eventuele subsidies, benodigde vergunningen en eventueel noodzakelijke wijzigingen in
bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden geregeld. In samenwerking met de toekomstige beheerder dient nu ook het beheer te worden geregeld. Dit wordt vastgelegd in een
beheersplan of in beheersrichtlijnen.
3.4.3. Uitvoeringsfase
Als het in detail uitgewerkte inrichtingsplan is vastgesteld, kan tot de verdere uitwerking
van het plan worden overgegaan; in samenwerking met de "ontwerper" worden de bestekken opgesteld. In een bestek wordt een beschrijving van het werk gegeven, deels in de
vorm van werktekeningen. Tevens worden daarin de voorwaarden vastgelegd waaraan het
werk moet voldoen.
De aard van het natuurtechnische werk maakt het vaak noodzakelijk dat de uitvoering
voldoet aan eisen die voor andere werken niet van belang zijn. Zo is het bij afgraving
van een gestoorde, nutriëntenrijlce bouwvoor niet gewenst dat materiaal daarvan achterblijft op het "nieuwe" maaiveld. Ook is het niet gewenst dat het afgegraven terrein daarna
nog wordt bereden. Dit kan namelijk de vestiging van een storingsvegetatie tot gevolg
hebben, die de gewenste vegetatie-ontwikkeling jaren vertraagt. Een uitvoerige beschrijving van de uitvoeringswijze zal dan ook vaak onderdeel van het bestek moeten zijn.
Het werk kan in eigen beheer worden uitgevoerd, doch meestal zal dit door derden worden
gedaan. Bij werk dat speciaal materieel of specifieke kennis vereist, kan het werk "uit
de hand" worden uitbesteed aan één bepaalde aannemer die al de nodige ervaring met
dit soort werk heeft. Begeleiding en terugkoppeling naar het inrichtingsplan is steeds
noodzakelijk, vooral indien op het werk weinig of geen ervaring met de realisering van
natuurtechnische werken aanwezig is. Daarbij komt dat niet altijd alle wensen van de ontwerper in het bestek zijn te verwoorden en er zich op het werk onverwachte zaken kunnen
voordoen, waarop de ontwerper met zijn kennis wèl, maar de aannemer niet adequaat
kan reageren.
Voorlichting aan de streekbewoners over de doeleinden van het natuurtechnische werk
is vaak zeer wenselijk. De acceptatie van het werk kan daarmee worden vergroot.
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3.4.4. Beheersfase
Direct aansluitend op de uitvoering van het werk dient met het vereiste beheer te worden
begonnen. Daarvoor was al in de planfase - in overleg met de beheerder - het te voeren
beheer(sregime) vastgesteld en vastgelegd in een beheersplan of in beheersrichtlijnen.
Doordat de beheerder al in zo'n vroeg stadium van het planningsproces is betrokken, zal
over het algemeen zijn motivatie groter zijn dan wanneer hij pas na de uitvoering van
het werk wordt benaderd en wordt geconfronteerd met een reeds vastgesteld beheersplan.
Naast het beheer(sregime) dient onder meer te zijn vastgelegd: de doelstellingen van het
natuurtechnische werk, de uitgangssituatie, de verwachte ontwikkelingen, de doelstellingen van het beheer en andere relevante gegevens. In de beheersfase dienen de ontwikkelingen regelmatig te worden gevolgd en te worden getoetst aan de (beheers)doelstellingen.
Zonodig kan dan worden besloten het beheer of de beheersdoelstellingen bij te stellen.
Betreft het uitgevoerde werk natuurbouwmaatregelen dan is, zoals in hfdst. IV. 3.2 is gesteld, de beheersfase te verdelen in twee elkaar in de tijd opvolgende deelfasen. In de
eerste deelfase kunnen de beheersingrepen vrij krachtig zijn. Er is dan sprake van ontwikkelingsbeheer dat bestaat uit het geleiden van en het sturend ingrijpen in een zich nog
snel ontwikkelende levensgemeenschap. In de daarop volgende deelfase zijn de ingrepen
veelal minder krachtig en er wordt veelal ook minder vaak ingegrepen. Er is dan sprake
van natuurbeheer, dat meer gericht is op het handhaven van de zich inmiddels ter plekke
gevestigde en gewenste levensgemeenschap.

3.4.5. Evaluatiefase
Ten behoeve van de evaluatie(fase) is het nodig dat gedurende het gehele planningsproces
zoveel mogelijk relevante informatie wordt vastgelegd. De evaluatie heeft ten doel na te
gaan in hoeverre het uiteindelijke resultaat voldoet aan de doelstellingen van het natuurtechnische werk. Hieruit kan lering getrokken worden, zowel uit de geslaagde als uit de
niet geslaagde werken. Bij deze evaluatie dienen de natuurwaarden, het kostenaspect, de
planningsprocedure en het beheer aan de orde te komen.
De evaluatiefase kan niet beschouwd worden als "het" eindpunt van het planningsproces.
Gedurende het gehele proces hebben tussentijdse evaluaties plaatsgevonden, die in dit
hoofdstuk zijn aangeduid als terugkoppelingen. Ze kunnen binnen één afzonderlijke planningsfase plaatsvinden - zo wordt wel gesproken van het "evaluerend planontwerpen" in
de planfase -, maar ook kan teruggekoppeld worden naar een voorafgaande fase. Evalueren is een "continue" planningsactiviteit. Van een echt eindpunt kan ook niet gesproken
worden, omdat ook het gevoerde natuurbeheer telkens weer geëvalueerd moet worden,
zodat het eventueel tijdig kan worden bijgesteld.
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3.5. Natuurbouw in de praktijk: uitgangspunten en uitvoering
In dit hoofdstuk wordt in de vorm van een puntsgewijze opsomming en enige illustraties
een schets gegeven van een aantal principes en mogelijkheden die er zijn bij het uitvoeren
van natuurbouwwerkzaamheden in de praktijk. Een meer genuanceerd beeld kan worden
verkregen door bestudering van de in hfdst. IV. 3.6 met een * aangeduide literatuur. In
dit kader dienen met name te worden genoemd de door de Landinrichtingsdienst uitgebrachte rapporten in de serie "Natuurtechnische mogelijkheden voor Landinrichtingsprojecten" (Van de Laar, in voorbereiding; Van Herwaarden, 1987 —1 t/m 3; 1988; meer
delen zijn in voorbereiding).

3.5.1. Uitgangspunten
Algemeen
Waar/wanneer
Natuurbouw kan in principe worden toegepast overal waar de voorwaarden aanwezig zijn
en de mogelijkheden zich voordoen. De doelstellingen, die aan een natuurbouwproject
worden toegekend zijn van verschillende factoren afhankelijk: wat is de ligging van het
object ten opzichte van de omgeving, wat zijn de eigenschappen van bodem en waterhuishouding, wat is de grootte, hoe past het object in het totaal van de ecologische infrastructuur. In feite kan gesteld worden, dat een natuurbouwproject vrijwel altijd een positieve
functie zal hebben voor plant en dier. Het kan een leefplaats worden voor zeldzame organismen. Maar ook een rietruigte met allerlei ruigtkruiden erin heeft haar betekenis voor
insekten (vlinders, hommels) en vogels (broedgelegenheid, wintervoedsel).
Natuurbouw is mogelijk zowel binnen als buiten de bebouwde kom van dorp of stad. Er
kunnen dan wel andere uitgangspunten gelden.
Buiten de bebouwde kom zullen vooral ecologische principes worden gevolgd (een milieu
malcen voor gewenste levensgemeenschappen met minimale ingrepen), terwijl binnen de
bebouwde kom esthetische voorwaarden meer van toepassing kunnen zijn. Een meer
"plantsoenmatige" aanpak is daar heel goed te verdedigen.

Abiotische uitgangspunten
Natuurbouw is, met name buiten de bebouwde kom, in grote lijnen niet meer dan het
geschikt maken van een bepaald gebied voor een gewenste levensgemeenschap. Hierbij
zijn drie abiotische milieufactoren te beïnvloeden:
a. bodem;
b. water;
c. reliëf.

Ad a. Bodem
Nederland bestaat grofweg uit drie grondsoorten: veen, klei en zand. In het algemeen
geldt dat uitgegaan moet worden van een laag humusgehalte. Het humusgehalte bepaalt
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in hoge mate de hoeveelheid voedsel die voor de plant beschikbaar is. Als er veel voedsel
beschikbaar is, krijgen - in het algemeen minder gewenste - ruigtkruiden en snel groeiende grassen de overhand, terwijl de soorten die daar niet aan zijn aangepast, maar die veelal wel gewenst worden, worden weggedrukt.
Indien men een "voedselarme" vegetatie wenst dan is een algemeen uitgangspunt dat de
bouwvoor dient te worden verwijderd. Hierbij moet worden voorkomen dat de onderliggende bodem wordt vergraven. De bovenlaag moet er dus als het ware worden afgesneden.

agagaggagg

afgraven en
w egvoeren
vervangen door
voedselarme grond

Figuur 3.5.1. Het voedselarmer maken van het milieu door middel van grondverzet. De voedselrijke bovenlaag
is door een dubbele arcering aangegeven.

Bij veen geldt, gezien het humusgehalte van deze grondsoort, een ander principe. Het
is bekend, dat onder invloed van zuurstof humus "verbrandt", waarbij mineralen als
stikstof voor de plant beschikbaar komen (mineralisatie). Door een zodanige hoogteligging te kiezen dat de veenbodem volledig met water verzadigd en dus zuurstofloos is,
vindt dit proces niet plaats en geeft deze grondsoort weinig voedsel af aan de vegetatie.

Ad b. Water
Water geeft aan een milieutype altijd een extra dimensie, te meer wanneer er sprake is
van een geleidelijke overgang tussen water en land (vochtgradiënt).
maaiveld

Figuur 3.5.2. Voorbeeld van een goede uitgangssituatie voor een gevarieerde moerasbegroeiing.

Voor het slagen van een dergelijk project dient de kwaliteit van het water te worden geoptimaliseerd en de waterhoogte (door middel van het waterpeil) te worden geregeld.
In principe moet optimaal gebruik worden gemaakt van gebiedseigen water. Vaak zal alleen regenwater ter beschikking staan. De mogelijkheden van het vasthouden van water
in natte tijden dient in een project altijd te worden bezien. Moet toch water worden ingelaten, dan is het soms mogelijk dit - meestal voedselrijke - water te geleiden door een "waterzuiverende" begroeiing van biezen, lisdodde, riet etc.
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Ad c. Reliëf
Reliëf geeft in een milieu extra leefmogelijkheden voor plant en dier. Het ene plekje is
natter dan het andere, wat warmer of kouder, wat meer of minder op de wind. Navolgend
figuur spreekt voor zich.
grootschalige verschillen, macroreliëf

kleinschalige verschillen, microreliëf
Figuur 3.5.3. Reliëf. Het reliëf moet worden gemaakt door de bovengrond af te snijden en de ondergrond
ongeroerd te laten.

In het geval dat het binnen het ontwerp past reliëf te maken (bijvoorbeeld bij een geluidswal) dient als beginsel te worden gehanteerd dat voedselarme grond hoger komt te liggen
dan voedselrijke grond. In geval dat de grondsoorten andersom liggen, kunnen voedingsstoffen tezamen met (neerslag)water uit de voedselrijke grond naar beneden bewegen,
waardoor de voedselarme grond voedselrijker wordt en waardoor de verschillen tussen
de ene plek en de andere plek vervagen.
voedselrijke grond

voedselarme grond

/27/7/./.;

FOUT

voedselarme
grond

GOED

voedselrijke
grond

Figuur 3.5.4. De voedselarme grond wordt hoger gesitueerd dan de voedselnjke grond.

Biotische uitgangspunten
Natuurbouw is het geschikt maken van het milieu voor een gewenste levensgemeenschap.
In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat als het milieu geschikt (gemaakt) is,
de daar thuishorende planten en dieren binnen kortere of langere tijd vanzelf komen. Dit
betekent dat het zaaien van kruiden, het aanplanten van bomen en struiken, het uitzetten
van dieren (bijvoorbeeld amfibieën) meestal overbodig en zelfs ongewenst is.

Er zijn hierop uitzonderingen denkbaar, namelijk wanneer:
- het terrein voor bepaalde plante- en diersoorten (bijvoorbeeld voor planten met zware
zaden) te geïsoleerd ligt;
- ter voorkoming van erosie een snelle vastlegging van de bodem noodzakelijk is;
- het vanuit visueel oogpunt wenselijk is dat snel een verticale groenstructuur wordt verkregen.
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3.5.2. Uitvoering
In het kader van de uitvoering van technische werken doen zich vaak mogelijkheden voor
om aan natuurbouw te doen.
Het spreekt echter voor zich dat natuurbouw nooit als argument mag worden gebruikt
om een bepaald werk "er door te krijgen". Natuurbouw is immers geen vrijbrief. Het
is een misvatting te menen, dat zo zonder meer het ene stuk natuur door het andere kan
worden vervangen.
Als het evenwel duidelijk is, dat een werk zal worden uitgevoerd, dient ten alle tijden
worden nagegaan hoe natuurbouw is in te passen in dit werk. Hieronder wordt in de vorm
van "tips" en illustraties een idee gegeven aan welke mogelijkheden van natuurbouw kan
worden gedacht bij een beperkt aantal werkzaamheden, namelijk bij wegenbouw en waterbouw. Meer informatie en illustraties zijn te vinden in de publikaties die in de literatuurlijst zijn vermeld.

Natuurbouw bij wegenbouw
Enkele tips met betrekking tot:
- aanleg wegbermen:
humusarme bovengrond
streven naar micro-reliëf
zo min mogelijk zaaizaad (B3-mengsel 15-25 kg • ha")
• beheer: in principe 1 á 2 keer per jaar maaien, maaisel afvoeren; tijdstip afhankelijk
van vegetatietype
- aanleg bermsloten:
sloten overdimensioneren
ten minste aan één zijde een flauw talud (geleidelijke overgang water - land); eventueel een getrapt talud met een berm onder en/of boven water
beheer: afhankelijk van de functie van de watergang; in ieder geval zo extensief mogelijk. Het is mogelijk een strook vrij te houden voor waterafvoer en één van de oevers (tijdelijk) te laten verlanden
- aanleg beplanting:
alleen toepassen als dit vanuit een doelstelling beslist noodzakelijk is; vooral bij aanwezigheid van een waardevolle en/of soortenrijke kruidachtige begroeiing in de
berm het aanbrengen van beplanting dus ter discussie stellen
in het algemeen zeer terughoudend zijn met inzaaien/aanplanten van kruiden (en dan
alleen als de herkomst bekend is en passend is voor de omgeving)
enkele ideeën:
bij bosaanplant een randstruweel
reliëf in de bodem
houtwallen
struweel onder bomen bij laanbeplanting
verspreid in de berm enkele struiken (bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn)
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- inrichting overhoeken:
allerlei mogelijkheden: bijvoorbeeld randen beplanten, het midden uitgraven
een "milieu" maken dat hier vroeger van nature voorkwam, maar door welke oorzaak dan ook nu verdwenen is of zeldzaam is geworden (bijvoorbeeld een moeras,
een heideveld, een stuifzand enz.)

Een beplante overhoek.

Een natuurtechnisch ingerichte overhoek.

Figuur 3.5.5. Dwarsdoorsneden van overhoeken.
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Bovenaanzicht van een overhoek.

Natuurbouw bij waterbouw
Waterbouwprojecten kunnen qua aard erg verschillend zijn.
enkele mogelijkheden aangegeven met betrekking tot:

overdimensionering, waardoor:
onderhoud minder frequent hoeft plaats
de watergang eenzijdig kan verlanden
flauwe taluds op overgang water/land
aanleg/verbetering kanalen/rivieren:
milieuvriendelijke beschoeiingstypen (strook water/moeras tussen beschoeiing en
land)

_

Figuur 3.5.7 Een puindam met daarachter een rietkraag in ontwikkeling. In de puindam moet af en toe een
onderbreking worden aangebracht ten behoeve van de wisselwerking met het buitenwater. De
puindam kan ook vervangen worden door een dnjfbalk.

Figuur 3.5.8. Mogelijkheid voor de ontwikkeling van een rietkraag langs een kanaal.
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4. Informatie ten behoeve van
landinrichtingsplannen
4.1. Technisch informatiesysteem landinrichting (TINFOL)
Per project wordt ten behoeve van de planvorming, de evaluatie en de uitvoering, een
groot aantal gegevens verzameld in de vorm van kaarten, rapporten en tabellen. Dit geheel van gegevens kan aangeduid worden als de technische informatie voor landinrichtingsprojecten. Ten aanzien van het gebruik van de inventarisatiegegevens en de inventarisatie zelf speelt de electronische informatieverwerking een steeds belangrijkere rol.
Coördinatie op het gebied van de electronische informatieverwerking in verband met onder andere database management en kostenefficiency is noodzakelijk. Daartoe is de projectgroep TINFOL ingesteld met als taak : "het bestuderen en opbouwen van een technisch informatiesysteem voor landinrichtingsprojecten".
In deze groep zijn vertegenwoordigd: de Landinrichtingsdienst (LD), de Stichting voor
Bodemkartering (StiBoka) en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
(ICW). Na de instelling in 1983 van de Stuurgroep Automatisering LD (SALD) worden
de resultaten van de werkgroep TINFOL ingebracht in deze stuurgroep.
Het door de projectgroep TINFOL opgestelde relatieschema van de meest gebruikelijke
inventarisaties en de gebruiksdoelen is weergegeven in figuur 4.1.1.
De ontwikkelingen op het gebied van computerprogramma's ten behoeve van landinrichting verlopen snel, met het gevolg dat een overzicht van de bestaande programmatuur
snel is verouderd. Een momentopname van de voor de Landinrichtingsdienst beschikbare
programmatuur werd gepubliceerd in het themanummer van het Cultuurtechnisch Tijdschrift, "Informatievoorziening en automatisering bij de Landinrichtingsdienst" (Cultuurtechnisch Tijdschrift, 1986)
Door de projectgroep is geanalyseerd welke typen gegevens voor de diverse gebruiksdoelen bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten worden gebruikt. Daarbij zijn een
twaalftal studieterreinen onderscheiden: basiskaart, bodem, hoogte- (en technische)
kaart, cultuurtechnische inventarisatie (en toedeling), wegen en verkeer, kavelinrichting,
waterhuishouding, natuur, landschap, grondwater, landbouweconomie en recreatie. Voor
een aantal studieterreinen worden in het genoemde themanummer de op dat moment beschikbare programma's genoemd:
- Digitale topagrafische basiskaart: DIGTOP-LI;
- Bodem- en grondwatertrappen: BOPAK;
- Wegen en verkeer: IWL, GAZELLE, BENKELMANBALK, KENTEKENONDERZOEK, ASLAST;
- Cultuurtechnische inventarisatie: CI, FOCUS, DIGKAV;
- Toedeling: INTOVOL;
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Figuur 4.1.1. Globaal relatieschema tussen de geïnventariseerde gegevens en de gebruiksdoeleinden.
(Projectgroep TINFOL, 1982)

- Automatische datakoppeling bij interactieve grafische systemen (in kader van innnovatieproject): IGS, GPPU;
- Grondwaterstromingen: HYDROPAK, HYMOS, HYDROPAR, HYMO, STATRECT,
TRIST, GROMULA, FEMSAT, FLOP, FRONT, LAMOS, UNSAT, SWATRE, WAFLO, HYDRUR, MUST;
- Waterbeheersing: CONGRO, LENGLIST, KWSTAAT, SELPRO, KEEROM, TEKDWARS, TEKLENGB, SELKUN, DIWA, KUNDI, MOBES, VULAAN, OLIFANT,
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HYDRA, CODIGO, CORLIST, VLEK, UITVOERING, GROND, TEKDIGRO, TEKLENG, DIGROSEP, WATBEHEER;
- Planning, begroting en begrotingsbewaking. PIL, TALIN, FIPALIN.
Bovenstaande opsomming is niet compleet. Niet genoemd zijn bijvoorbeeld de programma's die zijn ontwikkeld in het kader van de HELP-evaluatie, zoals LEOGRAS en
LEOAKKER.

4.2. Cultuurtechnische inventarisatie (CI)
4.2.1. Begrippen
Bij de Cultuurtechnische Inventarisatie worden onder andere de volgende begrippen met
betreklcing tot de verkaveling gehanteerd:
Kavel

Een kavel is een aaneengesloten stuk grond van een gebruiker, omgeven door grond van
anderen. In dit aaneengesloten stuk grond mogen geen grenzen voorkomen als wegen,
waterlopen en spoorbanen. Er wordt bovendien onderscheid gemaakt in:
- huiskavel: kavel met daarop de bedrijfsgebouwen;
- veldkavel: kavel zonder bedrijfsgebouwen; een veldschuur zonder woning van het bedrijfshoofd kan wel voorkomen.
Bedrijfskavel

Een bedrijfskavel is een aaneengesloten stuk grond van een gebruiker, omgeven door
grond van anderen. In dit aaneengesloten stuk grond mogen ter plaatse voor alle landbouwverkeer overschrijdbare grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoorbanen.
Indien bedoelde grenzen ter plaatse onoverschrijdbaar zijn, is er sprake van meerdere
bedrijfskavels. Analoog aan kavels worden ook hier huisbedrijfskavels en veldbedrijfskavels onderscheiden.
lbpografisch perceel

Een topografisch perceel is een stuk grond omgeven door kavelgrenzen en/of door duidelijke topografische grenzen als sloten, heggen, houtwallen en dergelijke.
Opmerking: een scheiding tussen twee cultuurtoestanden wordt als topografische grens
beschouwd: bijvoorbeeld scheiding tussen bouwland en grasland.
Perceelsvorm

Onder de perceelsvorm wordt verstaan de vorm van een topografisch perceel. Onderscheiden zijn:
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- regelmatige topografische percelen: rechthoek, parallellogram, vierhoekig perceel
waarvan de lange zijden evenwijdig zijn (trapezium) en een perceel dat uit twee rechthoeken bestaat;
- onregelmatige topografische percelen: alle overige vormen.
Afstand
Aantal af te leggen lengte-eenheden (m of veelvouden van m) ten einde van een punt naar
een ander punt te komen, gebruik makend van de meest voor de hand liggende route.
Er is een aantal onderscheidingen gemaakt, namelijk:
a. kavelafstand
: afstand van bedrijfsgebouw tot hoofdontsluitingspunt van
de kavel;
b. afstand over de kavel: halve kaveldiepte (1/2D);
c. afstand van de grond: kavelafstand + halve kaveldiepte.
Onder de kaveldiepte wordt verstaan de in rechte lijn gemeten afstand van het hoofdontsluitingspunt van de kavel tot het verste punt van de kavel.
In verband met de kwaliteit van de rijroute wordt onderscheid gemaakt tussen de werkelijke afstand en de schijnbare afstand. De werkelijke afstand dient ter bepaling van de schijnbare afstand vermenigvuldigd te worden met de volgende wegingsfactoren:
- verharde weg
- semi-verharde weg
- onverharde weg, land, kavel
- water

1,0
1,5
3,0
4,0

Bij het berekenen van de gemiddelde afstanden wordt rekening gehouden met de grootte
van de kavels, door naar oppervlakte te wegen. Zo is de "gewogen gemiddelde schijnbare
afstand" de afstand uitgedrukt in m over de verharde weg, berekend door middel van weging met de bijbehorende oppervlakte.
Een ander van belang zijnd begrip met betrekking tot afstand is de ontsluitingsafstand.
Daarbij gaat het om de afstand van de kavel of de bedrijfsgebouwen tot de dichtstbijzijnde
verharde weg. Deze afstand wordt veelal uitgedrukt in meters over land. De ontsluitingsafstand wordt berekend vanaf het hoofdontsluitingspunt van de kavel inclusief de halve
kaveldiepte. Om de afstand uit te kunnen drukken in "meters over land" moet bij transport
over semi-verharde wegen of water worden gecorrigeerd met wegingsfactoren.
Gebruikelijk zijn:
- semi-verharde weg
- onverharde weg, land, kavel
- water

0,5
1,0
1,3
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4.2.2. Beschrijving van het systeem

Het systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie is een vastgoedsysteem ten behoeve van
de landinrichting, dat beschrijft wie welke grond in gebruik heeft, wat voor grond het
betreft en hoe die grond wordt gebruikt. De beschrijving heeft betrekking op het landelijk
gebied en richt zich vooral op het gebruik door agrariërs, waarbij de kavel als infonnatiedrager dient.
De verwerkingsprocedure van het systeem is als volgt:
- verzamelen van basiskaartmateriaal onder andere topografische kaarten, kaart met wegen en waterlopen, gebruikerskaart, cultuurkaart, bodemkaart, etc.;
- invoeren van gegevens per kavel in de computer (kavelbestand). Deze gegevens betreffen
onder andere het gebruikersnummer, de ligging, kaveloppervlakte, afstand van de kavel
tot de dichtstbijzijnde verharde weg, etc.;
- verwerking met als resultaat een aantal tabellen, te onderscheiden in:
. de input, waarin opgenomen alle ingevoerde gegevens (kavelgegevens en sociaal- economische bedrijfsgegevens);
. een tabel bedrijfsgegevens met gegevens op bedrijfsniveau;
. tabellen met gegevens op gebiedsniveau.
Daarnaast wordt een aantal kaarten vervaardigd, onder andere een overzichtskaart met
gebiedsbegrenzing en dorpsbehorenindeling, gebruikerskaart, gebruikerskaart met
vreemd gebruik, boerderijenkaart en tevens een aantal themakaarten in kleur, te weten
een bedrijfskavelkaart, een afstandenkaart en een ontsluitingskaart.
Bovenstaande beschrijving slaat op het systeem zoals dat in de zestiger jaren is ontwikkeld
(zogenaamde handmatige CI). Om aan de huidige eisen, gezien de maatschappelijk en
technische ontwikkelingen, te voldoen zijn bij het systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie een aantal wijzigingen in uitvoering en presentatie doorgevoerd. De belangrijkste
daarvan is de toepassing van de techniek van "digitaliseren".
Voordelen van het digitaliseren zijn onder andere: nauwkeuriger werken, een flexibele
output, mogelijkheid tot bijhouden van gegevens en mogelijkheid tot het koppelen van
in kaart gebrachte gegevens. Een andere wijziging in de uitvoering is de administratieve
koppeling met de meitellinggegevens van het CBS.
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de gebruiksmogelijkheden is ontstaan
door het gedecentraliseerd gebruik van gegevensbestanden, het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke toepassingsprograirunatuur en het realiseren van flexibele in- en output. Daardoor kan de gebruiker op de provinciale kantoren naar eigen behoefte gegevens
aan het systeem ontlenen. Met ingang van 1985 worden alle CI's gedigitaliseerd en volgens een vaste methode opgeleverd. Voor 1985 werden de resultaten gepresenteerd in
boekvorm, na 1985 op tape.
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Voor het berekenen van de cultuurtechnische kengetallen is het programma FOCUS
(Flexibele Output Combinaties en Uitgebreide Selectiemogelijkheden) ontwikkeld door
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding en de Landinrichtingsdienst. Het
systeem CI-FOCUS is geschikt voor interactief gebruik.
Door de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) is het programma AKCI ontwikkeld.
Daarmee is het mogelijk geselecteerde gegevens uit de CI op een grafisch beeldscherm
of een plotter in kaartvorm weer te geven.
4.2.3. Toepassingen
De CI wordt bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten gebruikt bij:
- het beschrijven van de verkaveling;
- het toedelingsonderzoek;
- de evaluatie volgens de HELP-methodiek.
Naast bovenstaande toepassingen is het systeem gebruikt voor onder andere:
- het volgordeschema voor ruilverkaveling;
- het Structuurschema Landinrichting;
- diverse aanvragen voor ruilverkaveling;
- locatie-onderzoek 2e nationale luchthaven;
- opstellen van beheersplannen in relatienotagebieden;
- tracering van de leidingstraat Antwerpen - Rotterdam.
4.2A. Verkavelingskenmerken
Enkele belangrijke cultuurtechnische kengetallen zijn:
- aantal bedrijven;
- aantal kavels;
- oppervlakte cultuurgrond binnen het blok;
- oppervlakte cultuurgrond buiten het blok;
- gemiddelde bedrijfsoppervlakte;
- gemiddeld aantal bedrijfskavels;
- gemiddeld aantal kavels;
- % grond in huisbedrijfskavels;
- gemiddelde grootte veldkavel;
- gewogen schijnbare afstand veldkavels;
- gewogen schijnbare afstand kavels;
- gemiddelde diepte huiskavels;
- gemiddelde diepte veldkavels;
- gemiddelde perceelsoppervlakte;
- lengte/breedte verhouding percelen;
- % gebiedsoppervlakte ingenomen door bedrijven met meer dan x % van de grond in
de huisbedrijfskavel.
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Versnippering

- aantal kavels per bedrijf;
- aantal bedrijfskavels per bedrijf;
- oppervlakte van de huisbedrijfskavels in % van de totale oppervlakte;
- aantal topografische percelen per ha.
Topografische percelen

- aantal topografische percelen per ha;
- aantal regelmatige topografische percelen in % van het totaal aantal.
Afstand van de grond

- afstand van de grond totaal in m;
- afstand van de grond van de huisbedrijfskavels in m;
- afstand van de grond van de veldbedrijfskavels in m.
Ontsluiting van de bedrijfsgebouwen

- afstand van de bedrijfsgebouwen tot de dichtstbijzijnde verharde weg in m.
Situering van de bedrijfsgebouwen
- aantal en oppervlakte (absoluut en relatief) van bedrijfsgebouwen met de bedrijfsgebou-

wen in de bebouwde kom.
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5. Evaluatie van landinrichtingsprojecten
5.1. Evaluatie van landinrichtingsplannen volgens de HELP-methode
5.1.1. Begripsomschrijvingen
Evaluatie

Het begrip evaluatie wordt in het algemeen gebruikt om de waarde of de betekenis van
iets aan te geven of te schatten. Bij "waarde" hoeft daarbij niet alleen aan geldbedragen
te worden gedacht.
Bij de evaluatie van activiteiten, bijvoorbeeld van een of ander project worden de gevolgen
van die activiteiten bepaald en wordt daaraan een waarde gehecht.
Die gevolgen zijn op een aantal manieren te benoemen:
- voor- en nadelen;
- kosten en baten;
- kosten en effecten;
- effecten.
De benaming is afhankelijk van de betekenis die men aan die begrippen hecht.
Het moment waarop geëvalueerd wordt, kan zowel voor, tijdens als na het gereedkomen
van die activiteiten zijn.
Onder evaluatie van een landinrichtingsproject wordt verstaan het vooraf bepalen van de
kosten en effecten van deze projecten op de doelstellingen die de overheid, als dienares
van het algemeen belang, nastreeft.
Het achteraf bepalen van de kosten en effecten wordt bij landinrichting vaak aangeduid
als nacalculatie.
Bij de evaluatie van landinrichtingsprojecten wordt thans de "HELP- methode voor de
evaluatie van landinrichtingsprojecten" toegepast. HELP is een afkorting van Herziening
Evaluatie Landinrichtingsplannen (of -projecten). Bij deze methode wordt door de
opstellers van het evaluatierapport in beginsel uitsluitend de omvang van de kosten en
effecten bepaald en wordt daaraan geen "gewicht" toegekend. Het afwegen van de effecten wordt gezien als een taak van de beleidsinstanties die over de landinrichtingsprojecten
moeten oordelen en beslissen.
Kosten, offers, baten, effecten

Als kosten van een landinrichtingsproject worden aangemerkt de offers die moeten worden gebracht voor het tot stand komen van de projecten en voor het functioneren daarvan.
Als kosten voor een landinrichtingsproject worden gerekend overheidsinvesteringen, particuliere investeringen ten gevolge van de uitvoering van dat project en onderhouds- en
beheerskosten.
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De offers bestaan uit het aanwenden van produktiemiddelen (arbeid, machines) die daardoor aan andere bestemmingen worden onttrokken, hetgeen dus een beperking betekent
bij het realiseren van andere doelstellingen.
Als effecten van landinrichtingsprojecten worden aangemerkt alle positieve en negatieve
gevolgen van het tot stand komen van het landinrichtingsproject, voor de realisering - of
mogelijkheden daartoe - van doelstellingen van het overheidsbeleid. Tot de gevolgen rekent men zowel de bedoelde, als niet bedoelde.
Aangezien in het verleden bij veel projecten de evaluatie sterk economisch gericht was,
werd meestal over kosten en baten gesproken. Omdat bij landinrichtingsprojecten veel
gevolgen niet in geld zijn uit te drukken, wordt thans gesproken over kosten en effecten.
Overheidsbeleid, overheidstaken

Mensen streven naar bevrediging van wensen en behoeften. Dit gebeurt individueel of
in groepsverband. Voorts zijn er doeleinden die worden nagestreefd in het kader van de
bevolking als geheel door het daartoe aangewezen overheidsapparaat.
Doel van het overheidsbeleid is het dienen van het algemeen belang Dit is een aanduiding
van al die zaken, die voor en door de (Nederlandse) samenleving als geheel nuttig worden
geacht.
De activiteiten van de overheid zijn te onderscheiden in twee categorieën:
- activiteiten die door hun aard aan de overheid toevallen. Individuen en groepen kunnen
tegengestelde belangen hebben. Het opleggen en handhaven van gedragsnormen, daarbij rekening houdend met de belangen van toekomstige generaties, wordt gezien als een
belangrijke overheidstaak;
- activiteiten die uit het oogpunt van doelmatigheid beter door de overheid kunnen worden verricht dan door individuen of bedrijven. Technische of organisatorische redenen
zijn daarvan de oorzaak. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van een autoweg.
De taak van de overheid wordt in de "HELP- methode" omschreven als het voeren van
een beleid, gericht op het benaderen van een evenwicht tussen hetgeen door de Nederlandse bevolking wordt gezien als de basisdoeleinden van de samenleving, en de middelen, die voor het realiseren van deze basisdoelen ter beschikking staan; een en ander bezien op lange termijn, dat wil zeggen ook toekomstige generaties bevattend.
Autonome ontwikkeling

De autonome ontwikkeling van een gebied is datgene wat in het betreffende gebied gebeurt op de terreinen welke het landinrichtingsproject omvat, indien van de zijde van de
overheid geen landinrichtingsactiviteiten worden uitgevoerd of bevorderd.
Abiotisch milieu, biotisch milieu

Onder het abiotisch milieu wordt verstaan het niet levende deel van het milieu in een gebied (bodem, water).
Onder het biotisch milieu wordt verstaan het levende deel van het milieu in een gebied
(planten en dieren).
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Ecosysteem, landschapsecologische deelgebieden, ecotopen

Onder een ecosysteem wordt verstaan een ingewikkeld samenstel van relaties tussen het
abiotisch milieu, de plante- en diersoorten en de invloed van de mens in een gebied.
Onder landschapsecologische deelgebieden worden verstaan grotere deelgebieden die
een zekere eenheid vormen wat betreft het abiotisch milieu
Onder ecotopen worden verstaan kleinere deelgebieden met zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen wat betreft het abiotisch milieu, de voorkomende plante- (en dier)soorten
en het gebruik of beheer door de mens. Voorbeelden zijn slootkanten, bermen en houtwallen. Het zijn karteerbare eenheden.
Landschap

Onder landschap wordt verstaan het waarneembare deel van de aarde dat wordt bepaald
door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de factoren bodem, reliëf, water, klimaat, flora, fauna en de mens.
5.1.2. Doel van evaluatie

Ten aanzien van het investeren in landinrichtingsprojecten kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld:
a. is het een overheidstaak;
b. zo ja, hoeveel geld wil de overheid erin investeren;
c. welke doelstellingen wil men daarmee realiseren;
d. wie is er betrokken bij de besluitvorming;
e. welke rol speelt evaluatie bij de planvorming en de besluitvorming.
In antwoord op die vragen kan het volgende worden gesteld.
ad a.

In Nederland wordt landinrichting al geruime tijd gezien als een overheidstaak. Al in het
begin van deze eeuw heeft dat geleid tot wetgeving en het vaststellen van jaarlijkse budgetten voor het verstrekken van subsidies.
ad b.

Voor een deel heeft de besluitvorming over landinrichting en de daarmee gemoeide bedragen een politiek karakter, waarbij de kosten en effecten van landinrichting worden afgewogen tegen doelstellingen met bijbehorende kosten en effecten van andere beleidsterreinen. Het bedrag dat jaarlijks voor landinrichting beschikbaar wordt gesteld is dientengevolge afhankelijk van politieke beslissingen.
ad c.

De doelstellingen die men wil realiseren veranderen in de loop van de tijd. Algemene
doelstellingen die men via landinrichting wil realiseren zijn vastgelegd in het Structuurschema Landinrichting (Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieuhygiëne, 1985). Deze doelstellingen worden nader
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uitgewerkt in de deeladviezen die voorafgaand aan het opstellen van de plannen voor de
verschillende landinrichtingsprojecten worden gemaakt. In geval van tegenstrijdige doelstellingen worden keuzes gemaakt. Aan deze doelstellingen worden de plannen later getoetst.
ad d.

Op meerdere tijdstippen tijdens de voorbereiding vindt meningsvorming en besluitvorming plaats. Hierbij zijn diverse instanties en personen betrokken, die vanuit verschillende invalshoeken de te ontwikkelen, c.q. ontwikkelde plannen bekijken. Genoemd kunnen
worden de Landinrichtingscommissie, diverse ambtelijke diensten, de Centrale Landinrichtingscommissie, de besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en recreatieschappen, natuurbeschenningsorganisaties, standsorganisaties, particuliere belanghebbenden (in het bijzonder de grondeigenaren en pachters) en anderen. Voor de besluitvorming is een ingewikkeld stelsel van spelregels ontwikkeld dat voor een belangrijk deel
in de Landinrichtingswet is vastgelegd.
ad e.

Bij de menings- en besluitvorming kan een evaluatierapport een belangrijk hulpmiddel
zijn. De vraag, waarom plannen worden geëvalueerd, heeft te maken met een keuze- en
verantwoordingsprobleem bij het doen van investeringen door de overheid en particulieren. Binnen de overheid als totaliteit moeten de beperkte middelen zodanig worden verdeeld dat de meeste baten, in welke vorm dan ook, worden verkregen. Gezien de beperkte
middelen ten opzichte van de in beginsel onbeperkte vraag naar allerlei diensten en dergelijke van de overheid, moeten keuzen worden gemaakt.
Aan evaluatie kunnen twee functies worden toegekend, namelijk een externe en een
interne.
Over de externe functie kan het volgende worden opgemerkt. Door bepaling van kosten
en effecten van landinrichtingsprojecten kan een inzicht worden verkregen in de betekenis
van deze projecten voor de betrokkenen en voor de Nederlandse volkshuishouding als
geheel. Daardoor wordt het beter mogelijk de vraag te beantwoorden of de effecten zodanig zijn dat ze de gemaakte kosten rechtvaardigen, in het bijzonder vanuit het gezichtspunt
van de volkshuishouding als geheel. Gezien de vele en nogal eens tegenstrijdige doelstellingen die men wil realiseren en de grote bedragen die met landinrichting zijn gemoeid,
krijgt evaluatie daarmee een betekenis van externe verantwoording van de voorgenomen
investeringen. Gezien de grote behoefte aan ruilverkaveling in gebieden verspreid over
heel Nederland maakt evaluatie van de plannen een urgentiebepaling mogelijk.
Daarnaast heeft evaluatie een interne betekenis in het stadium van het opstellen van plannen en planalternatieven. Bij het zoeken naar de beste oplossing voor een probleem kan
evaluatie een welkom hulpmiddel zijn. In dat verband wordt gesproken van evaluerend
ontwerpen. Dit is de werkwijze waarbij mede via de evaluaties van planalternatieven geleidelijk wordt gewerkt in de richting van het meest gunstige plan voor het project.
Door de groeiende behoefte aan een methode om vooraf de effecten te kunnen beschrijven
is de HELP-methode ontwikkeld. Kort samengevat is het doel ervan te komen tot een een726

voudige, systematische, uniforme en zo objectief mogelijke bepaling van de te verwachten
kosten en effecten van een plan en/of alternatieven daarvan als hulpmiddel bij het beoordelen van en beslissen over landinrichtingsprojecten.
5.1.3. Ontstaansgeschiedenis van de HELP-methode
Voor een groot deel zijn de overwegingen om te komen tot een zorgvuldige evaluatie van
landinrichtingsplannen niet nieuw. Er heeft altijd wel een of andere vorm van evaluatie
plaatsgehad.
Ruilverkaveling is in Nederland slechts langzaam van de grond gekomen. De totstandkoming van de eerste ruilverkavelingswet (1924) is nogal omstreden geweest. Er was nogal
wat weerstand tegen die ruilverkavelingswet. De daarin opgenomen bepaling dat de ruilverkaveling wordt uitgevoerd bij een meerderheid van stemmen ging in tegen heersende
opvattingen over contractvrijheid en eigendomsrecht. De vraag was toen actueel of ruilverkaveling al dan niet een overheidstaak behoorde te zijn. Voorts werden er vraagtekens
gezet bij het economisch nut van ruilverkavelingen. De theorie over de bepaling van het
economisch nut was omstreden (Van den Noord, 1985).
Het aantal ruilverkavelingen is tussen 1924 en 1954 slechts langzaam toegenomen. Pas
na het van kracht worden van de ruilverkavelingswet van 1954 is er sprake van een sterke
groei van het aantal aanvragen. Daarmee groeide tevens de behoefte om te komen tot een
systematische evaluatie van ruilverkavelingen.
In 1958 verscheen het "Meerjarenplan voor Ruilverkaveling en andere Cultuurtechnische
werken in Nederland" (Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1958). In dit meerjarenplan wordt als criterium ter beoordeling van de bedrijfseconomische aspecten van ruilverkavelingen het investeringseffect geïntroduceerd. Dit is het quotiënt van de jaarlijkse baten van de ruilverkaveling voor de landbouw en de aan die baten ten grondslag liggende
overheidsinvestering. Dit investeringseffect plus nog een aantal maatschappelijke factoren moesten dienen tot het bepalen van de urgentie van een ruilverkaveling.
In 1962 verscheen het "Rapport van de Werkgroep Toepassing en Uitwerking Methodiek
Meerjarenplan", kortweg aangeduid als het TUMM-rapport (Werkgroep Toepassing en
Uitwerking Methodiek Meerjarenplan, 1962), waarin het investeringseffect verder werd
uitgewerkt tot het voornaamste criterium bij de evaluatie van ruilverkavelingen. Vanaf
1962 werd voor elke ruilverkaveling het investeringseffect berekend.
Drie ontwikkelingen in de laatste jaren hebben een meer systematische en vooral meer
omvattende evaluatie noodzakelijk gemaakt.
In de eerste plaats de ontwikkeling van de overheidsuitgaven, die een voortdurend toenemend beslag legden op het nationaal inkomen.
In de tweede plaats de stijgende betekenis, die vanuit de maatschappij werd toegekend
aan niet-economische waarden als natuur- en landschapsbescherming en dergelijke. In
toenemende mate werden in ruilverkavelingsplannen niet-agrarische doelstellingen opge727

nomen. Dit toenemend aantal doelstellingen ging gepaard met diverse ingrijpende maatregelen van een aanzienlijke omvang, hoge kosten en een groot aantal effecten. Steeds
meer personen, waaronder de plaatselijke bevolking werden bij de voorbereiding en het
nemen van beslissingen betrokken. Daardoor was het niet mogelijk te blijven volstaan
met een enkelvoudig criterium zoals het investeringseffect.
In de derde plaats waren er ook andere bezwaren tegen het TUMM-systeem opgetreden,
die een voortgezet gebruik hiervan minder wenselijk maakten. Het systeem beperkte zich
in de praktijk tot de economische aspecten van het plan en bovendien was een groot aantal
normen die bij de berekening van het investeringseffect werden gebruikt achterhaald door
nieuwe onderzoeksresultaten.
Een en ander heeft geleid tot het in 1972 instellen van de Werkgroep Herziening Evaluatie
Landinrichtingsplannen (HELP) door de directeur van de toenmalige Cultuurtechnische
Dienst. In 1978 kwam haar rapport "Methode voor de evaluatie van Landinrichtingsplannen" tot stand (Werkgroep Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen, 1978). Dit rapport wordt aangeduid als het "HELP-rapport 1978". De methode is vervolgens door de
Subcommissie Invoering Evaluatiesysteem uitgetest in de proefgebieden Velden, Sauwerd en Eemland.
In 1982 verscheen "Het advies inzake de evaluatie van landinrichtingsprojecten" van de
Centrale Cultuurtechnische Commissie aan de Minister van Landbouw en Visserij (Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1982). Deze stemde in met het advies.
Op een aantal plaatsen is het HELP-rapport uit 1978 inmiddels verouderd. Inmiddels werd
gewerkt aan een verbeterde versie. In 1983 en 1984 verscheen "De HELP-methode voor
de evaluatie van landinrichtingsprojecten" in twee delen, te weten "Beschrijving en verantwoording" (Landinrichtingsdienst, 1983) en "Toelichting en Uitwerking" (Landinrichtingsdienst, 1984). De publicatie wordt dikwijls kort aangeduid als "de HELPmethode" Voor een practische toepassing wordt verwezen naar die publicaties en naar
enkele vervolgpublicaties. Voorts is er een aantal andere publicaties over de methode verschenen (onder andere Bosma, 1986).
Aan een verdere uitwerking en verbetering van delen van de methode wordt gewerkt. Als
redenen voor het voortdurende aanpassen van de methode kunnen worden genoemd:
- er zijn nog lacunes. Voor een aantal onderdelen is het nog niet of niet goed mogelijk
de effecten aan te geven; wellicht is dat in de toekomst wel mogelijk;
- de methode veroudert ten gevolge van nieuwe opvattingen en nieuw onderzoek;
- cijfermatige normen veranderen, bijvoorbeeld door geldontwaarding
Sinds 1982 wordt de methode toegepast op alle in voorbereiding zijnde landinrichtingsplannen. In de Landinrichtingswet (Kramer, 1985) is de HELP-methode wettelijk
voorgeschreven. Ook in het Structuurschema Landinrichting (1985) wordt er naar
verwezen.
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5.1.4. Inbouw van de evaluatie in de planvoorbereiding
Wil een evaluatie van belang zijn voor het project, waarop deze betrekking heeft, dan
moet deze evaluatie worden uitgevoerd in een vroeg stadium van de planvoorbereiding.
Het is dan nog mogelijk het plan bij te stellen als dat nodig mocht blijken. Ook is het
dan mogelijk gefundeerd te kiezen uit alternatieven (interne betekenis).
Een evaluatie kan ook worden uitgevoerd als een plan gereed is. De laatste evaluatie heeft
ten behoeve van de planvorming geen betekenis meer, maar is een verantwoording naar
buiten. Daarmee wordt aangetoond, dat de betreffende overheidsmiddelen en de bijdragen van belanghebbenden op verantwoorde wijze worden besteed (externe betekenis).
In verband hiermee is de inpassing van de HELP-procedure in de voorbereiding op een
aantal plaatsen verplicht gesteld:
- bij het schetsontwerp;
- bij het in de inspraak te brengen voorontwerp;
- bij het ontwerpprogramma, ofwel bij vereenvoudigde voorbereiding bij het ontwerpplan
en zonodig in een vroeger stadium van de planvoorbereiding
In de praktijk wordt het evaluatierapport opgesteld door de Landinrichtingsdienst. De
onderzoeksingenieur is provinciaal codrdinator van de evaluatie.
Aan een evaluatie na uitvoering van een plan (nacalculatie), is men tot dusverre nauwelijks toegekomen. Genoemd kunnen worden de volgende nacalculaties: Waarland (1957),
Borger (1965), Broekhuizen (1974), Linde-Zuid (1978), Midden-Scheemda (1978),
Zieuwent-Harreveld (1980) en Sleenerstroom (1981).
Voorts is van belang het rapport "Technische en sociale evaluatie van een aantal ruilverkavelingen" van de Werkgroep Evaluatie Ruilverkavelingen (1976).
Na de uitvoering is evaluatie voor dat plan nauwelijks meer van belang. Mocht immers
blijken, dat de met dat plan gerealiseerde effecten te laag zijn om de gedane uitgaven te
rechtvaardigen, dan is het toch niet meer mogelijk om de uitgaven ongedaan te maken.
Dergelijke nacalculaties zijn echter wel degelijk van belang; vooral voor toekomstige
planvorming in andere gebieden. Vergelijking van de werkelijke effecten van een plan
met de voorspelde effecten kunnen aanleiding zijn tot verbetering van het inzicht in het
verband tussen de inhoud van het plan en de daarmee te realiseren effecten. Daardoor
kunnen zowel plannen als de bijbehorende evaluaties worden verbeterd.
5.1.5. Uitgangspunten van de HELP-methode
Aan de HELP-methode ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag:
- Men gaat uit van de gedachte dat de overheid dienares is van het algemeen belang. Het
is haar taak te trachten de effecten van een landinrichtingsplan zo volledig mogelijk te
bepalen, waarbij alle voor- en nadelen zo goed mogelijk op een rij worden gezet, zodat
de goede beslissing kan worden genomen over het al dan niet doorgaan van het project.
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- In de HELP-methode wordt gestreefd naar een nationaal-economische benadering van
de invloed van een landinrichtingsproject op de goederenstroom in de Nederlandse
volkshuishouding. In de begroting van een landinrichtingsproject staat een aantal
posten, dat op deze goederenstroom geen invloed heeft, omdat zij niet leiden tot toeof afname van deze stroom goederen en diensten, doch vertegenwoordigen slechts een
overdracht van het Rijk naar anderen. Deze posten, de zogenaamde overdrachtsuitgaven
zijn voor een nationaal-economische effectbepaling niet-relevant. Het gaat onder andere om kosten voor grondaankopen en afkoop toedelingsrechten.
- Bij de evaluatie geschiedt in principe vanuit nationaal gezichtspunt. Het gaat om het
nut van het totale project voor de Nederlandse volkshuishouding. Uit dat gezichtspunt
is het niet interessant hoe de inkomensverdeling in het gebied er na afloop van het project uitziet Aangezien echter ook de belanghebbenden in de streek sterk worden betrokken bij de planvorming en in geval van stemming over het plan ook bij de besluitvorming, is de presentatie van de evaluatie meestal zodanig dat de gevolgen voor de streek
en groepen belanghebben worden aangegeven. De evaluatie kan daarom in de praktijk
zowel als een nationaal-economische, als een regionaal-economische evaluatie worden
gezien.
- Bij voorbaat is het duidelijk dat het onmogelijk is alle effecten te voorspellen gezien
het grote aantal doelstellingen van landinrichtingsprojecten. Zelfs al zou het lukken om
de omvang van elk van de effecten te voorspellen, dan nog is het moeilijk om een keuze
te maken. Immers de effecten zijn zeer verschillend van aard en niet alle in dezelfde
eenheid (bijvoorbeeld geld) uit te drukken.
Bij het opzetten van de methode heeft men eerst wel de bedoeling gehad om alles op
één noemer te brengen, maar daar is men al snel van afgestapt, omdat dit een onmogelijke zaak bleek. Thans probeert men per effect de meest geschikte eenheid te vinden om
de gevolgen aan te geven. Sommige effecten kunnen in guldens worden uitgedrukt, andere in uren, in aantallen vogels en dergelijke. Andere effecten kunnen zelfs niet kwantitatief worden beschreven, maar zullen in kwalitatieve termen als "groter dan", "gelijk
aan" of "kleiner dan" worden aangeduid. Daaruit volgt dat de evaluatie niet kan leiden
tot een eenduidige uitspraak over de wenselijkheid van uitvoering van een plan. Dat
blijft een beleidsbeslissing. De evaluatie draagt slechts gegevens aan om deze beleidsbeslissing zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen.
- Degenen die over de plannen moeten oordelen, vormen een zeer divers gezelschap. Aan
de presentatie van de HELP-evaluatie wordt daarom de eis gesteld, dat deze ook voor
niet-deskundigen begrijpelijk en doorzichtig moet zijn.
- Bij de HELP-methode wordt het "with-and-withouelprincipe gehanteerd. De baten van
een landinrichtingsplan lopen namelijk over een lange periode. In deze periode zouden
ook zonder landinrichtingsplan veranderingen optreden. Deze effecten worden niet
door het landinrichtingsplan veroorzaakt en mogen daaraan dan ook niet worden toegeschreven. Getracht wordt de effecten van het landinrichtingsplan te meten door een vergelijking van de ontwikkeling bij uitvoering van het plan met de autonome ontwikke730

ling, die zou zijn te verwachten als het landinrichtingsplan niet zou worden uitgevoerd.
Er moeten dus twee prognoses worden gemaakt voor het gebied, één met en één zonder
uitvoering van het plan.
Men dient de situatie te vergelijken op eenzelfde tijdstip. Men kiest meestal het tijdstip
"10 jaar na nu". Dat tijdstip tien jaar na nu wordt ook wel als het tijdstip "nul" aangeduid. Er wordt van uitgegaan dat tussen nu en het tijdstip nul de investeringen plaatsvinden en dat daarna de effecten zullen optreden. Ter vereenvoudiging gaat men er voor
de economische aspecten van uit dat alle investeringen worden uitgevoerd op dat tijdstip
nul en dat de baten ten opzichte van het nulplan gedurende een periode van 30 jaar daarna constant blijven.
- Bij de investeringen rekent men behalve de door de overheid geïnvesteerde bedragen
ook de met het plan samenhangende particuliere investeringen mee. Voorbeelden van
particuliere investeringen zijn die voor kavelverbetering, boerderijverplaatsing en modernisering.
- Bij de HELP-methode worden in principe alleen de directe effecten in beschouwing genomen. De effecten die ten gevolge van produktieverhoging en kostenverlaging in de
landbouw ontstaan bij de toeleverende, verwerkende en verzorgende bedrijvigheid, de
zogenaamde indirecte effecten, worden niet meegenomen.
5.1.6. De in beschouwing te nemen effecten
De doelstellingen en effecten van landinrichting zijn zoals gesteld velerlei. Alle effecten
in beeld brengen is ondoenlijk. In het "HELP-rapport 1978" was aangegeven aan welke
overheidsdoelstellingen het plan getoetst zou worden. In de praktijk bleek dat deze
doelstellingen niet als evenwichtig konden worden beschouwd. Ze waren van verschillende orde. In daarna verschenen "HELP-methode" (1983,1984) worden geen expliciet geformuleerde doelstellingen meer aangegeven, doch uitsluitend de in beschouwing te nemen effecten. In de huidige evaluatierapporten wordt overigens wel aangegeven welke
doelstellingen die in het Structuurschema Landinrichting zijn vermeld, voor het betreffende landinrichtingsgebied van belang zijn.
Bij het aangeven van de effecten wordt de werkelijkheid in sterke mate vereenvoudigd.
Zo wordt bijvoorbeeld het economisch effect voor de landbouw weergegeven door de verandering in de arbeidsopbrengst op de bedrijven in het gebied. Deze effecten zijn zo gekozen dat ze tevens te beschouwen zijn als indicatoren voor een breder spectrum van niet
bepaalde effecten.
De in beschouwing te nemen effecten zijn:
veranderingen in de gesteldheid van:
- water;
- bodem;
- lucht;
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economische effecten:
- baten landbouw: nationaal-economisch en bedrijfseconomisch;
- mutaties onderhoudskosten wegen en waterlopen;
sociale effecten:
- vrijkomende uren;
- werkgelegenheid;
- mogelijke openluchtrecreatie;
- werk- en leefomstandigheden;
- bereikbaarheid;
- verkeersveiligheid;
effecten op natuur en landschap:
- verscheidenheid in levensgemeenschappen, plante- en diersoorten;
- visueel-ruimtelijk;
- historisch-geografisch;
- landschapsbouwkundig aspect van de landschapsecologie;
Wanneer in een project nog andere effecten van belang zijn, kan deze opsomming daarmee worden aangevuld. Omgekeerd, wanneer in een project een bepaald effect zich nauwelijks voordoet of geen rol speelt, kan dit effect buiten beschouwing worden gelaten.
Het is immers van belang, dat de evaluatie in kort bestek en in eenvoudige taal zoveel
mogelijk relevante informatie geeft.
In bovenstaande opsomming worden ook effecten genoemd waarvan de bepaling nog niet
mogelijk is of waarvan de bepaling nog duidelijk in ontwikkeling is
In het onderstaande zal een korte toelichting worden gegeven bij de te bepalen effecten.
5.1.7. Veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht
In het "HELP-rapport 1978" was geen effectbeschrijving op de gesteldheid van de factoren water, bodem en lucht opgenomen. Mede in verband met de discussies over milieueffectrapportage (MER) en de eventuele toepassing daarvan op landinrichtingsplannen
is de ontwikkeling van een evaluatiemethode voor deze factoren tot ontwikkeling gekomen. De Werkgroep Water, Bodem en Lucht publiceerde in 1983 het rapport "Voorspelling van de effecten van Landinrichting op water, bodem en lucht. Eindrapport Fase 1".
(Werkgroep Water, Bodem en Lucht, 1983). In 1987 verscheen het eindrapport "Voorspellingen van de veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht als gevolg van
landinrichting" (Werkgroep Water, Bodem en Lucht, 1987).
Alle evaluatierapporten die sinds de vervanging op 15 oktober 1985 van de Ruilverkavelingswet 1954 door de Landinrichtingswet zijn verschenen, bevatten een hoofdstuk "Effecten op de gesteldheid van water, bodem en lucht".
De regering heeft in 1985 besloten dat landinrichtingsprojecten voorlopig niet m.e.r.plichtig zullen zijn.
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Onder de gesteldheid van water, bodem en lucht worden volgens het eindrapport zowel
de kwaliteits- als de kwantiteitsaspecten van het voorkomen van deze abiotische milieucomponenten verstaan.
Landinrichtingsplannen voorzien in inrichtingsmaatregelen, die wijzigingen in deze factoren teweeg zullen brengen. Echter ook zonder uitvoering van landinrichtingsplannen
zal de gesteldheid van water, bodem en lucht veranderen. Voorbeelden van externe factoren die invloed hebben op het abiotisch milieu zijn de invoering van de Meststoffenwet,
de Wet Bodembescherming, wijziging in het grondgebruik als gevolg van de superheffing
en de aanleg van rioolzuiveringsinstallaties.
In de evaluatierapporten worden de veranderingen als resultante van de autonome ontwikkeling versus planontwikkeling beschreven. Het is voor een beter begrip van de autonome
ontwikkeling en het plan soms ook wenselijk de huidige situatie te beschrijven.
Sommige effecten van landinrichtingsplannen kunnen rechtstreeks worden bepaald. Met
de term "rechtstreeks" wordt bedoeld, dat de effecten kunnen worden bepaald, zonder
dat het noodzakelijk is eerst na te gaan welke veranderingen in de gesteldheid van water,
bodem en lucht als gevolg van landinrichting optreden. Zo is bijvoorbeeld het aanbrengen
van beplanting in een wegberm rechtstreeks van belang voor de landschapsbeleving door
de mens.
De bepaling van een andere groep effecten kan niet rechtstreeks geschieden, maar loopt
als het ware via een water-, bodem- en lucht-evaluatie. Nadat de veranderingen daarin
zijn bepaald, kunnen ze verder worden vertaald in economische en sociale effecten en
effecten op natuur en landschap. Een voorbeeld daarvan is een wijziging in de kwalitatieve
watervoorziening. Deze zal via zijn invloed op de groeimogelijkheden van allerlei gewassen van grote betekenis kunnen zijn op de economische functie (produktie van land- en
tuinbouwgewassen of hout), de natuurfunctie (voorkomen van planten en dieren), de
landschappelijke functie en andere.
De beschrijving van de veranderingen nemen in het evaluatierapport een belangrijke
plaats in. De beschrijving is enerzijds te zien als een nadere uitwerking van de planbeschrij ving en anderzijds als een uitgangspunt voor de effectenbepaling.
In het evaluatierapport worden alleen relevante effecten weergegeven. Van geval tot geval
moet worden bekeken welke veranderingen tot relevante effecten leiden voor de verschillende functies in het gebied. In het evaluatierapport wordt per abiotische component (water, bodem, lucht) aangegeven welke aspecten wel en welke niet zijn bekeken.
De resultaten van de voorspelling van de effecten dienen bij voorkeur reproduceerbaar
te zijn, hetgeen de objectiviteit van de voorspellingsmethode bevordert. Dit houdt in dat
er een eenduidig verband tussen de ingreep en de voorspelde verandering dient te bestaan.
Elke voorspellingsmethodiek die dit verband eenduidig vastlegt wordt in het eindrapport
van de Werkgroep Water, Bodem en Lucht (1987) gedefinieerd als een techniek. Een techniek in deze betekenis kan bestaan uit een verzameling tabellen of grafieken, eenvoudige
analytisch of stochastisch afgeleide formules of uit al dan niet complete numerieke oplossingsmethoden .
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Ook al wordt de voorkeur uitgesproken voor dergelijke technieken, daarmee wordt het
gebruik van voorspellingsmethodieken uitgaande van schatting op grond van deskundigheid of ervaring, de zogenaamde "ervarings- en deskundigheidsmethoden" niet afgewezen.
Er zijn de afgelopen jaren methoden en technieken ontwikkeld om de gevolgen van de
ingrepen te kunnen voorspellen. De Werkgroep Water, Bodem en Lucht (1987) geeft in
haar eindrapport een beknopt overzicht van een aantal technieken. Per voorspellingstechniek of groep van verwante voorspellingtechnieken is aangegeven welke veranderingen
er mee kunnen worden voorspeld en welke gegevens nodig zijn voor de toepassing van
de techniek. De methode geeft zeer beknopt de wijze weer, waarop een techniek functioneert. Omdat een techniek een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, liggen hieraan
meestal diverse aannamen ten grondslag. Die worden in voornoemd rapport aangegeven.
Onder benodigde middelen is in tabelvorm aangegeven welke inspanningen men zich
moet getroosten om de benodigde gegevens te verzamelen en de techniek toe te kunnen
passen. Voor de daadwerkelijke toepassing van de techniek wordt verwezen naar de
"bronnen".
In het evaluatierapport kunnen ten aanzien van de veranderingen als gevolg van het plan
de volgende onderwerpen aan de orde komen.
- Kwantiteit van grond- en oppervlaktewater, onder andere:
beschikbaar bodemvocht, grondwaterstanden, grondwaterfluctuaties, grondwaterduurlijnen, patroon en intensiteit van kwel en wegzijging, peil en dieptes van oppervlaktewater, stroomsnelheid en stroomrichting van grond- en oppervlaktewater, dwars- en lengteprofielen van waterlopen.
- Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, onder andere:
electrisch geleidingsvermogen, zuurgraad, (relatief) calciumgehalte, concentraties van
bicarbonaat, stikstof, fosfaat, sulfaat, (zware) metalen, chloride, organische microverontreinigingen.
- Bodem, onder andere:
microgradiënten, draagkracht, bewerkbaarheid, maaivelddaling, profielopbouw,
lucht-, vocht- en warmtehuishouding, erosiegevoeligheid, fosfaat, sulfaat, (zware)
metalen, organische microverontreinigingen.
- Lucht, onder andere:
stank, geluid, temperatuur-, vocht- en luchtverdeling.
In de praktijk wordt het brede scala van hierboven genoemde onderwerpen meestal beperkt tot een beschrijving van de ontwateringssituatie, de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit.
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5.1.8. Economische effecten
Berekening van de effecten voor de landbouw en de onderhoudskosten van wegen en
waterlopen.
Voor het bepalen van de economische effecten zijn vanaf omstreeks 1975 twee methoden
in ontwikkeling, waarmee de invloed van de verkaveling op de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten kan worden bepaald.
Op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding is de methode AGREVAL
ontwikkeld voor de rundveehouderij en de akkerbouw (Reinds en Righolt, 1977). AGREVAL is een afkorting van AGRarische EVAluatie Landinrichtingsplannen. Ten behoeve
van het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit is het programma uitgebreid beschreven
door Sparenburg (1985) en meer gebruikersvriendelijk gemaakt door Van der Knaap.
Parallel aan de ontwikkeling bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
kwamen bij de Landinrichtingsdienst een andere methode tot stand. Voor de rundveehouderij werd het computerprogramma LEOGRAS ontwikkeld (Pronk, 1983 en De Boer,
1982). Voor de akkerbouw kwam het programma LEOAKKER tot stand (Tanis, 1984 en
Wiegel, 1983). Voor de vollegrondstuinbouw werd op basis van het programma VOGEL
van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Vink, 1980) bij de Landinrichtingsdienst het programma LEOTUIN gemaakt (Wiegel, 1984). Voor de tuinbouw
onder glas is het programma KASVORM in ontwikkeling.
Bij de toepassing van de programma's wordt gebruik gemaakt van taaktijdenprogramma's
van het IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, 1976) en van gegevens
van het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) en het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV). Voorts worden lineaire programmeringsprogramma's toegepast. Voor de rundveehouderij wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van het programma B.B.P.R. , een door het Proefstation voor de Rundveehouderij ontworpen programma, waarmee een saldoberekening kan worden uitgevoerd.

In het oorspronkelijke HELP-rapport werden beide methoden genoemd. Aangezien het
streven er op is gericht een uniforme methode voor de evaluatie van alle Landinrichtingsplannen toe te passen moest er worden gekozen. De keuze is gevallen op het systeem
dat bij de Landinrichtingsdienst is ontwikkeld. Sindsdien wordt het programma AGREVAL alleen gebruikt voor speciale studies en voor onderwijsdoeleinden.
De economische effecten worden bepaald voor de landbouw, terwijl voorts de mutaties
in de onderhoudskosten voor wegen en waterlopen worden berekend.
De economische effecten in de landbouw worden afgemeten aan de toename van de arbeidsopbrengst. Dat is datgene wat resteert wanneer van de bruto opbrengst alle kosten
worden afgetrokken, behalve die van de arbeid van de boer en zijn gezinsleden. Daarbij
wordt gerekend met de prijzen zoals de boer deze ontvangt.
Bij de HELP-methode wordt uitgegaan van de gedachte dat een investeringsproject als
een landinrichtingsproject moet leiden tot zodanige verbetering van de produktieomstandigheden, dat het saldo van bruto opbrengsten en kosten stijgt. De bruto opbrengsten geven de maatschappelijke waardering voor de produktie aan.
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Het bepalen van de economische effecten in de landbouw geschiedt aan de hand van een
beperkt aantal bedrijfsmodellen, die de agrarische bedrijvigheid in het gebied zo goed
mogelijk karakteriseren. Het is ondoenlijk voor alle individuele bedrijven in een gebied
de effecten aan te geven. Door streekkenners wordt zo goed mogelijk aangegeven hoe
de structuur van de huidige landbouw is, welke ontwikkelingen er in de autonome situatie
te verwachten zijn en hoe de de landbouw zich zal ontwikkelen na uitvoering van het plan.
Met behulp van gegevens van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
(IMAG) wordt de arbeidsbehoefte met en zonder het plan uitgerekend. Voorts wordt de
arbeidsopbrengst voor elk van de bedrijfsmodellen met en zonder het plan bepaald. De
arbeidsbehoefte en de arbeidsopbrengst voor alle bedrijfsmodellen met de bijbehorende
oppervlaktes wordt getotaliseerd om de effecten voor de landbouw aan te geven.
Het bepalen van de autonome ontwikkeling voor een gebied is een uitermate moeilijke
zaak. Eén van de vragen die bijvoorbeeld beantwoord moet worden, is of er in de autonome ontwikkeling wel of geen kavelruil zal plaatsvinden, en zo ja waar en in welke mate.
Ook het inschatten van de toekomstige situatie na uitvoering van het plan is moeilijk. Aanpassing van boer en tuinder aan de nieuwe situatie is sterk afhankelijk van de kwaliteiten
van de ondernemer. Bovendien maken externe factoren het onmogelijk een exacte inschatting te maken van de ontwikkelingen gedurende de aangenomen levensduur van het project (30 jaar na uitvoering van de werlczaamheden).
Over het algemeen wordt in landinrichtingsprojecten verbetering aangebracht in de factoren verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing.
Verbetering van de verkaveling en ontsluiting

Verbetering van de verkaveling en ontsluiting leidt meestal tot vermindering van het benodigd aantal arbeidsuren en van de werktuigkosten. De verbeteringen van deze produktiefactoren leiden nogal eens tot een modernisering van de bedrijfsvoering. Op rundveehouderijbedrijven blijkt dat uit de bouw van een ligboxenstal en op akkerbouwbedrijven uit
een intensiever bouwplan.
Verbetering van de bereikbaarheid van woningen, bedrijfsgebouwen en kavels is te realiseren door het verbeteren van het wegennet. Ook in verband met verkeerskundige of
constructieve overwegingen kan het gewenst zijn het wegenstelsel aan te passen.
In de praktijk betekent de verbetering van de ontsluiting een aanzienlijke kostenpost op
de begroting. Deze kosten worden veroorzaakt door een aantal functies van het gebied,
zoals landbouw, recreatie, wonen. Van de verbetering van het wegenstelsel is wel de totale
omvang te bepalen maar de toedeling van de kosten over de verschillende functies is min
of meer arbitrair omdat een weg meestal ten dienste staat van meerdere functies. Over
de toedeling van de kosten zijn afspraken gemaakt.
Het aangeven van de effecten van een betere ontsluiting en de kwantificering daarvan levert ook nogal wat problemen op. Een gedeelte van de effecten wordt gekwantificeerd
in de economische berekeningen ten behoeve van de land- en tuinbouwbedrijven.

736

Effecten op natuur en landschap en de sociale effecten, zoals verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, worden in de betreffende paragrafen van het evaluatierapport in kwalitatieve zin opgenomen.
In de HELP-methode wordt niet veel aandacht besteed aan het bepalen van de kwantitatieve effecten van voorzieningen die aan het wegennet in een landinrichtingsgebied worden
getroffen. Volgens de HELP-methode worden het economisch effect van afstandsverkorting voor het landbouwbedrijfsverkeer en een benadering van de onderhoudskosten van
wegen berekend.
Voorts wordt een aantal effecten in kwalitatieve zin weergegeven:
- de verkeersveiligheid kan worden bevorderd door onder andere het aanleggen van
fietspaden en het wijzigen of opheffen van gevaarlijke kruisingen;
- de verbetering van de wegkwaliteit heeft een positieve invloed op het rijcomfort.
Door de Landinrichtingsdienst en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding is in de "Werkgroep Evaluatie Wegenplannen" samengewerkt om de methode voor
de wegenevaluatie concreter uit te werken. Er wordt gezocht naar rekenmethoden om effecten als verkeersonveiligheid, tijdkosten voor het verkeer, exploitatiekosten van de
voertuigen en het opheffen van de B-status van wegen ook in geld uit te drukken. De werkgroep komt in een concept "Handleiding toepassing methode wegenevaluatie" (Werkgroep Evaluatie Wegenplannen, 1986) met het voorstel per wegvak en per planvariant de
baten te berekenen. Zij onderscheidt de volgende batenposten:
- kostenverschil constructieve instandhouding van de weg;
- kostenverschil onderhoud verharding;
- kostenverschil onderhoud bermen;
- verschil in tijdkosten van weggebruikers;
- verschil in exploitatiekosten van voertuigen;
- kostenverschil verkeersongevallen.
De methode wordt uitgetest in een aantal proefgebieden. Tot de invoering van de methode
worden voorlopig als economische batenposten alleen de mutaties in de onderhoudskosten van de wegen en de waterlopen opgevoerd. De mutaties ten opzichte van de autonome ontwikkelingen zijn slechts normatief te benaderen.
Verbetering van de waterbeheersing

Verbetering van de waterbeheersing kan op rundveehouderijbedrijven leiden tot verhoging van de bruto opbrengsten en tot vermindering van de vertrappingsverliezen. Daardoor neemt de netto opbrengst toe. Deze kan in principe worden gebruikt voor uitbreiding
van de veestapel met als gevolg een hogere melk- of vleesproduktie, of voor verlaging
van de kosten doordat minder krachtvoer en ruwvoer hoeft te worden aangekocht. In verband met de superheffing zal veelal de uitbreiding van de melkproduktie niet tot de reële
mogelijkheden behoren. (In de per 1 april 1984 ingevoerde en nadien regelmatig gewijzigde "Beschikking Superheffing" worden richtlijnen gegeven voor de bepaling van het
heffingvrije quotum melk, per bedrijf met melkkoeien).
Een betere ontwatering maakt het mogelijk dat een groter deel van het jaar op het land
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de mest kan worden uitgereden, voor zover dat tenminste binnen het kader van het
"Besluit gebruik dierlijke meststoffen (1987)" mogelijk is. Door de betere uitrijmogelijkheden is een kleinere mestopslag nodig.
Verbetering van de ontwatering op akkerbouwbedrijven maakt het mogelijk eerder de
voorjaarsbewerkingen uit te voeren, waardoor het inzaaien en poten van gewassen wordt
vervroegd. Dit leidt tot hogere opbrengsten en spreiding van werkzaamheden. In het najaar ontstaat minder oogstrisico en een betere kwaliteit van het produkt. Voorts zijn te
noemen de structuurverbetering van de grond en een betere stikstofmineralisatie.
Wateraanvoer heeft tot gevolg dat de opbrengsten worden verhoogd en dat de risico's ten
gevolge van droogte worden verkleind.
Berekening van de interne rentevoet.

In het HELP-rapport wordt gesteld dat er voor de vergelijking van de in geld uit te drukken
kosten en baten van landinrichtingsprojecten in principe drie criteria in aanmerking komen ter vervanging van het verouderde investeringseffect. In wezen zijn het rentabiliteitscriteria, die aangeven of en zo ja, in welke mate verwacht mag worden dat de investeringen en andere kosten gerechtvaardigd worden door de daarmee te verwerven baten.
De drie criteria zijn de baten-kosten-verhouding (BCR), de netto contante waarde (NCW)
en de interne rentevoet (IR).
- de baten-kostenverhouding (BCR)

BCR —

contante waarde van de baten
investering + contante waarde lopende kosten

Het project is rendabel als BCR > 1.
- de netto contante waarde (NCW)

NCW = contante waarde baten minus (investering + contante waarde lopende kosten)

Het project is rendabel als NCW > 0.
- de interne rentevoet (IR)

IR = rentepercentage, waarvoor geldt:

contante waarde baten = investering + contante waarde lopende kosten

Het project is rendabel als IR hoger is dan een vast te stellen norm.
De interne rentevoet wordt beschouwd als het criterium dat het meest geschikt is voor
toepassing op landinrichtingsprojecten. De BCR en de IR geven een bedrag aan baten
per bedrag aan kosten. De NCW is een absoluut bedrag, niet gerelateerd aan enig kostenbedrag. Het is dus eigenlijk geen echt rentabiliteitscriterium. Voor alle landinrichtingsposten wordt thans de interne rentevoet berekend.
In het hierna volgende zal een toelichting worden gegeven op de methode van de berekening van de interne rentevoet.
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Voor het uitvoeren van een project is geld nodig. Dat geld moet geleend worden tegen
een bepaalde rente. Alleen die projecten dienen serieus in overweging te worden genomen
waarbij alle te maken kosten, inclusief de rente voor het geleende geld, gedekt kunnen
worden door de uit het project voortvloeiende baten: het project "moet zijn geld opbrengen". In formule:
B>C
waarin:
B = de som van alle baten
C = de som van alle kosten

Die projecten waarbij sprake is van een positief saldo, ook na betaling van de rente, zijn
financieel-economisch gunstig. Naarmate er meer overblijft, zou er meer rente kunnen
worden betaald. Een maat om projecten onderling te vergelijken is dan ook de hoeveelheid rente die betaald zou kunnen worden zonder verlies te lijden. De interne rentevoet
is het rentepercentage waarbij het project net "quitte" speelt. In formule:
B=C
Bij de berekening van de interne rentevoet worden steeds geldbedragen uit verschillende
jaren via die rentevoet omgerekend naar geldwaarden op één tijdstip (dit wordt "disconteren" genoemd). Aldus wordt de "contante waarde" berekend.
Een rekenvoorbeeld moge het begrip contante waarde verduidelijken.
De vraag is tot welke waarde een bedrag van f 100,- uitgroeit dat voor 3 jaar tegen 8 %
op een bank wordt gezet.
Antwoord:
Na 1 jaar groeit het bedrag met f 8,- tot f 108,Na 2 jaar groeit het bedrag met f 8,64 tot f 116,64
Na 3 jaar groeit het bedrag met f 9,33 tot f 125,97
In formule:
In jaar nul: Ko = Ko
In jaar 1: Kt = Ko + rK0 = Ko(l+r)
In jaar 2:

K2 =

In jaar 3:

K3 = Ko(l+r)3

In jaar t:

Kt = Ko(l+r)t

= Ki (l+r) = Ko(l+r) 2

waarin:
Kt = geldbedrag (kapitaal) in het jaar t
r = rentepercentage
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Andersom geredeneerd blijkt dat bij een rentepercentage van 8 % een bedrag van f 125,97
van over 3 jaar, nu f 100,- waard te zijn.
In formule:
Ko = Kt_.›0 = Kt(l+r) --t
waarin:
Kt—.0
Ko
Kt

= de contante waarde van een geldbedrag uit jaar t in het jaar nul
= geldbedrag in het jaar nul
= geldbedrag in het jaar t

Bij het vergelijken van verschillende alternatieven van een landinrichtingsplan is men
geïnteresseerd in de "waarde"--verschillen en niet in "bedrag"-verschillen. Alle geldbedragen uit de diverse jaren waarin kosten worden gemaakt en baten worden verkregen, moeten worden omgezet in een geldwaarde op één tijdstip. Daarvoor wordt het tijdstip nul
gekozen, zijnde het moment waarop de uitvoering van de ruilverkaveling gereed is.
De interne rentevoet wordt berekend met behulp van de volgende algemene formule:
b1

b2

1+r

(1+r)2

bT
(l+r)T

=

+ CO1
l+r

COT)

(l+r)T

waarin:

It
COt
T
bt

r

= investering in jaar t
= kosten van onderhoud in het jaar t
= levensduur van de investering of de "tijdshorizon"
= baten in het jaar t (1 tot en met n)
= de interne rentevoet.

In de praktijk van de HELP-berekeningen worden vereenvoudigingen gemaakt en aannamen gedaan:
- alle investeringen gedaan tijdens de uitvoeringsperiode worden verondersteld gemaakt
te worden op het tijdstip nul. Dat heeft tot gevolg dat van de investeringen niet de contante waarde hoeft te worden berekend;
- de HELP-berekening wordt uitgevoerd voor een periode van 30 jaar;
- na uitvoering van de werkzaamheden vindt een lineaire toename van de baten plaats,
zowel voor het nulplan (autonome ontwikkeling), als voor de landinrichtingsalternatieven. De jaarlijkse baten ten opzichte van het nulplan blijven in die periode van 30 jaar
constant;
- De jaarlijkse onderhoudskosten worden verrekend met de jaarlijkse baten.
Een en ander wordt geschetst in figuur 5.5.1
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Figuur 5.1.1. Verloop van de baten voor een landinrichtingsproject.

Door het maken van die aannamen kan de formule als volgt worden geschreven:
I—

bi

b2

(1+r)1

(l+r)2

+

+

bT

(l+r)T

bt
t=1 (l+r)t
x

De aannamen leiden tot een voor de berekening van de interne rentevoet van belang zijnde
reeks van gelijke baten gedurende 30 jaar en een investering op een moment als
kostenreeks.
We kunnen nu de totale baten en de totale kosten van het project herleiden naar het tijdstip
nul.
In formule:
bi = b2 = b3 = b
Vervolgens worden alle baten herleid naar het tijdstip nul:
B = E bi-0
B=
B = bi

+ b2-0 + b3-0 +

+ bi-0

+ b2 (l+r) -2 + b i (l+r) -3 +

+ bt (l+r)4

Aangezien de baten constant zijn, geldt:
B = bt {(1+r) -1 + (l+r) -2 + (l+r) -3 + ...}

We herkennen in {

} de meetkundige reeks met elementen:

a, ap, ap2, ap3, enz.
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De som hiervan is:
a

(1—p t)
1—p

In ons geval is: a = (1+r)-1 en p = (1+ r)-1
Dus geldt:
B = bt (1- r)-1
B=

1—(1+ r)-t
1— (1- r) -1

1+(l+r)-,
r

Ter bepaling van de interne rentevoet r geldt: B = C = 1
dus:
I = b,

1—(l4 r) -t

Anders geschreven:
1
b,

1—(1+r) -t

Voor het rechter deel van de vergelijking bestaan tabellen voor diverse waarden van r en t.
Als de investeringskosten van het project in het jaar nul (1) en de netto baten per jaar
(bt) bekend zijn, is met behulp van de tabellen of een rekenapparaat de interne rentevoet
te bepalen.
Voorbeeld:
De investering bedraagt f 15.000,- per ha, de baten gedurende 30 jaar zijn f 1.000,- per ha.

b,

15.000
1—(1+ r)-"
—
1.000 — 15

Uit tabel 5.1.1 blijkt:
Voor r = 5% komt uit het rechter stuk 15,3725
Voor r = 5,5% komt uit het rechter stuk 14,5337
De gevraagde rentevoet r ligt dus tussen 5 en 5,5%. Na enig rekenwerk is het antwoord 5.2165%.
Het rechter stuk heeft dan de waarde 15,00024.
(N.B. bij het uitrekenen op een rekenmachine 5,5% aanslaan als 0,055).
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Tabel 5.1.1. Enkele waarden van

voor verschillende rentepercentages bij t = 30 jaar.

r in %

r in %
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5

1-(1-1-r) -t

25,8077
24,0158
22,3965
20,9303
19,6004
18,3920
17,2920
16,2889
15,3725
14,5337
13,7648
13,0587

7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5

r in%
12,4090
11,8104
11,2578
10,7468
10,2737
9,8347
9,4269
9,0474
8,6938
8,3637
8,0552
7,7664

13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5

r in%
7,4957
7,2415
7,0027
6,7778
6,5660
6,3661
6,1772
5,9900
5,8291
5,6690
5,5168
5,3722

19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5

5,2347
5,1037
4,9789
4,8599
4,7463
4,6377
4,5338
4,4344
4,3391
4,2478
4,1601
4,0756

Wil een landinrichtingsproject voor uitvoering in aanmerking komen, dan moet het een
aanvaardbare verhouding tussen effecten en kosten vertonen. Bij een uiteindelijke beoordeling van een plan wordt bekeken of uitvoering uit nationaal-economisch oogpunt verantwoord is. Daarbij worden alle relevante, al of niet in geld uitdrukbare, maatschappelijke voor- en nadelen in beschouwing genomen. Daarbij speelt de interne rentevoet een
belangrijke rol.
In het Structuurschema Landinrichting wordt een rendementsnorm genoemd van minimaal 10 % voor investeringen ten behoeve van de land- en tuinbouw. Bij een integrale beoordeling van een plan is een berekend rendement dat lager uitkomt dan 10% aanvaardbaar, indien de niet in geld te waarderen voordelen, zoals die ten aanzien van natuur en
landschap, van zodanige aard en omvang zijn, dat deze geacht kunnen worden op te wegen
tegen het verschil tussen de norm van 10 % en het berekende lagere rendement. In de fase
van de planvoorbereiding zal er evenwel van worden uitgegaan, dat een planvariant waarbij de effecten van, en de kosten voor de land- en tuinbouw een berekend rendement lager
dan 5 % opleveren, niet voor uitvoering in aanmerking komt.
In het voorjaar van 1988 is de rendementsnorm van 10% verlaagd tot 6 % (persbericht
nr. 68 Landbouw en Visserij, 8 april 1988). De ondergrens voor de rentabiliteit van landinrichtingsprojecten van 5 % wordt gehandhaafd. Indien in landinrichtingsprojecten met
een meervoudige doelstelling het deel van de investeringen dat gericht is op de land- en
tuinbouw een interne rentevoet van minder dan 5 % oplevert, zal dat onderdeel van het
project geen doorgang vinden, tenzij deze investeringen rechtstreeks van belang zijn voor
de optimalisering van niet-agrarische functies.
De verlaging van de rendementsnorm is een gevolg van het besluit van de regering in 1986
om voor overheidsinvesteringen voortaan een uniforme "risicovrije" disconteringsvoet
van reëel 5 % te hanteren. Vertaald naar de situatie voor investeringen ten behoeve van
land- en tuinbouw bij landinrichtingsprojecten levert dit een rendementsnorm op van
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6 % (5 % plus 1% risico-opslag). Investeringen die aan deze norm voldoen, worden verantwoord geacht.
Het economisch effect van de investeringen ten behoeve van land- en tuinbouw wordt uitgedrukt in de interne rentevoet. Voor het berekenen van de interne rentevoet zijn twee
gegevens nodig, namelijk het relevante investeringsbedrag en de daaruit voortvloeiende
jaarlijkse baten, beide vanuit nationaal-economisch oogpunt.
Voor het bepalen van de in nationaal-economische zin landbouwkundig relevante kosten
dienen enige correcties op de totale begroting te worden toegepast, zoals:
- aftrek van investeringen die niet ten behoeve van de land- en tuinbouw worden gedaan.
Kosten die voor meerdere functies zijn gemaakt moeten worden verdeeld. De kosten
moeten zo goed mogelijk worden toegerekend aan de veroorzakers ervan;
- aftrek van agrarisch relevante investeringen die in de autonome ontwikkeling zouden
worden gedaan;
- toevoeging van de in het kader van het plan te verwachten particuliere investeringen,
bijvoorbeeld kavelverbetering en boerderijverplaatsing;
- aftrek van nationaal-economisch niet-relevante investeringen, bijvoorbeeld grondtransacties en afkoop toedelingsrechten.
Over de begrenzing van de mee te nemen kosten en baten is nogal wat discussie gevoerd.
Hieronder worden enkele posten genoemd waarover afspraken zijn gemaakt.
- Besloten is dat de kosten van het ambtelijk apparaat niet als kosten worden meegerekend.
- Omzetbelasting wordt wel als kostenpost meegenomen.
- Alleen de directe effecten ten gevolge van landinrichting worden meegerekend. De indirecte effecten blijven buiten beschouwing. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de effecten voor toeleverende en verwerkende bedrijven niet worden bepaald. Ook een gedeelte
van de effecten van het relatienota-beleid in landinrichtingsgebieden blijft daardoor buiten beschouwing.
- Een probleem bij de effectbepaling vormen die investeringen, die gedaan worden om
meer dan een doelstelling te realiseren, bijvoorbeeld de aanleg van wegen. Het is niet
of nauwelijks mogelijk de kosten en de baten exact toe te rekenen aan een bepaalde
doelstelling of functie. Als een partiële kosten-baten analyse voor bijvoorbeeld de landbouw wordt uitgevoerd moeten daarom aannamen worden gedaan. Thans is gebruikelijk
alleen investeringen in wegen met overwegend agrarisch belang, voor de rendementsberekening ten behoeve van de landbouw relevant te verldaren.
Het aanbrengen van correcties in de begroting resulteert in het volgende (niet volledige)
overzicht:
- Ontsluiting

Niet relevant zijn de kosten van kwartaire wegen, de wegen van algemeen belang, de
recreatieve paden en de daarmee samenhangende voorzieningen. Nationaal-economisch
zijn de kosten voor grondaankopen ten behoeve van de aanleg van landbouwwegen niet
relevant.
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- Waterbeheersing

De kosten van grondaankopen zijn nationaal-economisch niet relevant.
- Landschapsbouw

Van de posten ten behoeve van landschappelijke voorzieningen is alleen de post erfbeplanting op te verplaatsen bedrijven relevant.
- Verkaveling

De afkoop van toedelingsrechten is een overdrachtsuitgave en in deze zin nationaaleconomisch niet relevant.
Boerderij-opschuivingen zijn nationaal-economisch niet relevant. Bij de berekening
van de relevante kosten voor boerderijbouw wordt uitgegaan van de particuliere investeringen.
Investeringen in reservaatsgebieden zijn niet relevant.
- Algemene kosten

De administratieve kosten zijn relevant volgens de verhouding totale kosten/relevante
kosten van de overige begrotingsposten.
Er is een verschil tussen de toename van de arbeidsopbrengst zoals die wordt bepaald
ten behoeve van de berekening van de nationaal-economische interne rentevoet en de toename van de arbeidsopbrengst voor de bedrijven zelf. Ten behoeve van de berekening
voor de bedrijven dienen de volgende aftrekposten in beschouwing te worden genomen:
- ruilverkavelingsrente;
- toename waterschapslasten;
- rente en afschrijving op de door de ondernemers zelf verrichte investeringen.
Bedacht dient te worden dat de berekeningen zijn uitgevoerd voor geschematiseerde bedrijfsmodellen. De uitkomsten van de berekeningen geven een indicatie van gemiddelde
situaties. De werkelijkheid zal voor de diverse individuele bedrijven zeer divers zijn.
Voorbeeldberekening van de economische effecten voor weidebedrijven

Aan de hand van een getallenvoorbeeld voor het ruilverkavelingsgebied "Sauwerd" zal
globaal worden aangegeven hoe de landbouwkundige baten voor een gebied met rundveehouderijbedrijven worden berekend. De gegevens zijn ontleend aan het evaluatierapport
van het ontwerp-plan (Landinrichtingsdienst, 1988).
Bedacht dient te worden dat de getallen uit dit voorbeeld niet mogen worden gebruikt
voor andere gebieden, bedrijfstypen en bedrijfsgroottes.
De methode is uitgebreid beschreven door Pronk (1983).
Voor de huidige situatie, de ontwikkeling zonder ruilverkaveling en de ontwikkeling met
ruilverkaveling zijn de voor de batenberekening noodzakelijke cultuurtechnische kengetallen bepaald. De gegevens van de huidige situatie zijn gebaseerd op opnames in proefcomplexen, de grondwatertrappenkaart vervaardigd door StiBoka en de sociaaleconomische kengetallen verstrekt door het Landbouw-Economisch Instituut.
De kengetallen voor de ontwikkelingen zonder en met ruilverkaveling zijn ingeschat op
grond van in proefcomplexen bepaalde invloeden van toedelingen en kavelinrichtingswerken.
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De gemiddelde arbeidsopbrengst in het gebied in ontwikkeling zonder ruilverkaveling,
is bepaald aan de hand van saldo-berekeningen van het Consulentschap voor de Rundveehouderij en bedraagt f 2.165,- per ha.
Ten gevolge van wijziging in een aantal factoren ontstaat een verandering van de arbeidsopbrengst op melkveehouderijbedrijven. De in beschouwing te nemen factoren zijn volgens de HELP-methode onder andere:
a. perceelsoppervlakte, perceelsvorm en begreppeling;
b. afstand tot de percelen/veldkavels;
c. het percentage van de totale oppervlakte dat bij de bedrijfsgebouwen ligt;
d. aantal bedrijfskavels per bedrijf;
e. waterhuishouding;
f. landwinst en randverliezen;
g. modernisering.
In evaluatierapporten van sommige gebieden zijn soms ook de volgende factoren in beschouwing genomen:
h. onderhoud sloten, greppels, drains;
i. mineralisatie door diepere ontwatering.
De onder a t/m f en h genoemde effecten zijn voor "Sauwerd" berekend.
Per factor wordt bepaald hoeveel de arbeidsopbrengst verandert, als in deze factor veranderingen optreden.
ad a. Perceelsgrootte etc.

Verbetering van perceelsoppervlakte, -vorm en begreppeling kan leiden tot lagere bewerkingskosten en landwinst. De lagere bewerkingskosten ontstaan door afname van de arbeidsbehoefte. Met het taaktijdenprogramma van het Instituut voor Mechanisatie Arbeid
en Gebouwen (IMAG) is berekend hoeveel tijd nodig is voor de veldwerkzaamheden. Dit
is afhankelijk van de perceelsgrootte en de lengte-breedteverhouding.
De arbeidsbehoefte blijkt terug te lopen van 17,2 naar 15,2 uur per ha. Het loonwerIctarief
is berekend op gemiddeld f 100,- per uur. De variabele kosten van de eigen werktuigen
zoals brandstof, olie en dergelijke zijn berekend opf 14,50. De arbeidsuren van de ondernemer worden niet in de berekening opgenomen. De vrijkomende uren worden genoemd
onder de sociale effecten. Rekening houdend met de verdeling eigen werk-loonwerk zijn
de kosten per uur berekend op f 31.-. De arbeidsbesparing is (17,2 — 15,2) x f 31,- =
f 62,- per ha per jaar.
ad b. Afstand tot de percelen.

Hieronder wordt verstaan de afstand tot de percelen op de veldkavel. Met het taaktijdenprogramma van het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) is berekend hoeveel tijd er nodig is voor de transportwerkzaamheden. De tijd blijkt af te nemen
van 3,7 naar 2,8 uur per ha per jaar. Deze zijn gewaardeerd op f 38,- per uur. De arbeidsbesparing is (3,7 — 2,8) x f 38 = f 34,- per ha per jaar.
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ad c. Het percentage van de totale oppervlakte dat bij de bedrijfsgebouwen ligt (60%
criterium).

Als de huisbedrijfskavel minder dan 60% van de bedrijfsoppervlakte beslaat, is het niet
mogelijk voor een veehouder om het vee het hele jaar door thuis te weiden. Hij moet
dan gedeeltelijk op de veldkavel gaan melken of zomerstalvoedering toepassen. Als de
huisbedrijfskavel meer dan 60% van de bedrijfsoppervlakte beslaat, stijgt de arbeidsopbrengst met f 350,- per ha voor de gehele bedrijfsoppervlakte.
Zonder ruilverkaveling voldoet 81% van de grond aan het 60% criterium en met ruilverkaveling 89 % . De verbetering van de arbeidsopbrengst is (89 % — 81%) x f 350,- =
f 28,- per ha per jaar.
(In sommige andere ruilverkavelingsgebieden wordt behalve het 60 % criterium ook het
80 % criterium toegepast. Indien namelijk meer dan 80 % van de grond bij huis ligt dan
blijkt de arbeidsopbrengst nog eens extra toe te nemen).
ad d. Aantal bedrijfskavels per bedrijf

Uit bedrijfsvergelijkend onderzoek is gebleken dat per bedrijfskavel extra de arbeidsopbrengst met f 25,- per ha daalt voor de gehele bedrijfsoppervlakte. Het gemiddeld aantal
bedrijfskavels daalt van 2,4 naar 1,5. De verbetering van de arbeidsopbrengst is
(2,4 — 1,5) x f 25,- = f 23,- per ha per jaar.
ad e. Waterhuishouding.

Met gegevens uit diverse onderzoekingen van het Proefstation voor de Rundveehouderij,
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding en de Stichting voor Bodemkartering zijn door de Werkgroep HELP-tabel tabellen ontwikkeld, die de opbrengstdepressies voor de verschillende grondwatertrappen van de onderscheiden bodemtypen weergeven (Werkgroep HELP-tabel, 1987).
Door middel van bedrijfsvergelijkend onderzoek is berekend, wat opbrengstvermindering ten gevolge van een minder optimale waterhuishouding betekent voor de arbeidsopbrengst van het bedrijf. Uit deze berekeningen blijkt dat voor dit gebied 1% opbrengstverbetering gewaardeerd kan worden op f 26,- per ha per jaar.
ad f Landwinst.

Door het dempen van sloten ten behoeve van perceelsvergroting treedt landwinst op ter
plaatse van de gedempte sloten. Bij het graven van nieuwe kavelsloten treedt landverlies
op. De per saldo optredende landwinst is gewaardeerd op f 0,18 per m 2 . Op de slootkanten treden verliezen op door vertrapping en door een mindere produktie van goede grassen. Deze vanaf de rand naar het midden afnemende verliezen zijn vertaald in een zone
van 0,5 m per meter slootkant waar totaal verlies aan opbrengsten optreedt.
De landwinst is berekend op 45 m2 per ha. De verbetering van de arbeidsopbrengst is
45 x f 0,18 = f 8,- per ha per jaar.
ad g. Modernisering.

Uit onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut en diverse Consulentschappen
voor de Rundveehouderij is gebleken dat de arbeidsopbrengst van een traditionele stal
lager is dan van een ligboxenstal.
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Door landinrichting wordt veelal een aantal boerderijen verplaatst. In de meeste gevallen
zijn de oude stallen traditioneel ingericht en worden de verplaatste bedrijven ingericht
als een moderne ligboxenstal. Soms heeft opschuiving plaats. Het resultaat is echter vrijwel altijd dat er door boerderijverplaatsing een ligboxenstal in de plaats van een traditionele stal komt. Doordat de verkaveling van de niet-verplaatste bedrijven beter wordt, ontstaan daar betere mogelijkheden om ook over te gaan tot het bouwen van een ligboxenstal.
Bedrijfsverplaatsing en/of modernisering is meestal alleen mogelijk als daar een uitbreiding van het aantal koeien tegenover staat om de toename van de kosten op te vangen.
In de situatie met superheffing is zonder aankoop van grond met quotum geen uitbreiding
van de melkhoeveelheid mogelijk. Verplaatsers hebben mogelijkheden om een extra
melkquotum te krijgen.
Voor het ruilverkavelingsgebied "Sauwerd" is aangenomen dat er ten opzichte van de autonome ontwikkeling geen extra modernisering zal optreden. De post is daarom niet in
de evaluatie opgenomen.
Uit evaluatierapporten van andere gebieden blijkt dat de arbeidsopbrenst bij overgang van
een traditionele stal naar een ligboxenstal door een betere bedrijfsorganisatie vanuit bedrijfseconomisch oogpunt toeneemt met een bedrag van vele honderden guldens per ha.
Een berekening van het gemiddelde van 10 evaluatierapporten uit 1986 en 1987 leverde
aan bedrijfseconomische baten gemiddeld f 923,- per ha op (met een spreiding van
ƒ 703,- tot ƒ 1354,-). De betreffende gebieden zijn Driebruggen, Melderslo, MiddenDelfland, Den Ham, Mars- en Westerstroom, Wymbritseradeel, Marshoek- Hoonhorst,
Oostermeer, Ruinerwold-Koekange, Eemland.
Nationaal-economisch is de toename echter geringer, omdat het extra melkquotum toegewezen aan de verplaatsers in landinrichtingsverband niet meer toegewezen kan worden
aan bedrijven buiten landinrichting. Deze bedrijven hadden met dat quotum ook een extra
arbeidsopbrengst kunnen realiseren. Het verschil tussen de extra arbeidsopbrengst bij
aanwending van het melkquotum ten behoeve van verplaatsers in landinrichtingsverband
ten opzichte van aanwending bij andere bedrijven vormt de nationaal-economische bate.
Dit bedrag lag voor de bovengenoemde gebieden met een gemiddelde van f 715,- gemiddeld je 208,- lager dan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.
De baten voor het gehele gebied worden berekend door de baten per ha voor de verplaatste
bedrijven te vermenigvuldigen met de totale oppervlakte van de verplaatste bedrijven en
dat bedrag te delen door de totale oppervlakte van het landbouwgebied.
ad h. Slootonderhoud.

Het slootonderhoud is gebaseerd op de slootlengte per ha. Deze is in belangrijke mate
afhankelijk van de perceelsgrootte en lengte-breedteverhouding.
Het slootonderhoud is gewaardeerd op f 100 per uur. De verbetering van de arbeidsopbrengst is (1,1 — 1,0) x je 100,- = f 10,- per ha per jaar.
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5.1.9. Sociale effecten
De sociale effecten van een landinrichtingsplan worden afgemeten aan de hand van:
a. de arbeidstijd op de landbouwbedrijven;
b. de werkgelegenheid;
c. de mogelijkheden tot openluchtrecreatie;
d. de werk- en leefomstandigheden;
e. de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

ad a.
De arbeidstijd op de landbouwbedrijven wordt berekend met behulp van de bedrijfsmodellen die worden gebruikt om de economische effecten te bepalen. Over het algemeen
komen er uren vrij door het verbeteren van de verkaveling. Meestal zal een gedeelte van
die uren worden omgezet in intensivering van het bedrijf.

ad b.
Het effect van het landinrichtingsplan op de werkgelegenheid heeft betrekking op:
- de directe werkgelegenheid ten gevolge van de uitvoering van de werken. Het uitvoeren
van het project geeft gedurende een aantal jaren werk aan aannemers en dergelijke;
- de werkgelegenheid in de landbouw in het gebied.
Naast bedrijven die de uitvoering van het landinrichtingsplan aangrijpen om hun bedrijf
voort te zetten, zijn er bedrijven die juist in verband met het plan besluiten om hun bedrijf te beëindigen. Bij een afname van de oppervlakte cultuurgrond door het plan is
een verlies aan werkgelegenheid in de landbouw te verwachten;
- de werkgelegenheid voor loonwerkers en los personeel in de landbouw.
Vrijkomende arbeid op de landbouwbedrijven blijkt in de praktijk voor een deel te worden gebruikt om het werk van loonwerkers en los personeel terug te dringen. Dat leidt
tot verlies van arbeidsplaatsen bij de loonbedrijven en voor het los personeel;
- de werkgelegenheid in andere sectoren.
Landinrichting kan effecten hebben op de werkgelegenheid in toeleverende en verwerkende bedrijven, alsmede in verzorgende bedrijven en beroepen. Deze indirecte effecten worden meestal buiten beschouwing gelaten.

ad c.
De effecten die landinrichting op de mogelijkheden tot openluchtrecreatie heeft, zijn dikwijls niet of nauwelijks te kwantificeren. In veel gevallen zullen de aangebrachte voorzieningen leiden tot verbetering van de kwaliteit van recreatieve voorzieningen. Soms wordt
ook de opvangcapaciteit vergroot.
Voor de evaluatie van de openluchtrecreatie onderscheidt de HELP-methode twee benaderingen, namelijk één voor kleine, op de locale bevolking gerichte voorzieningen zoals
die in de meeste landinrichtingsprojecten voorkomen en één voor meer omvangrijke
voorzieningen, die vooral gericht zijn op nieuw aan te trekken recreanten uit bevolkingscentra buiten het project zelf gelegen (Lammers, 1985).
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Voor de kleine voorzieningen worden ter ondersteuning van de beleidsbeslissing twee criteria gehanteerd:
- de capaciteit van de zonder landinrichting reeds aanwezige voorzieningen in het licht
van de behoefte aan recreatie;
- de kosten per bezoek.
Voor de categorie omvangrijke projecten is er een evaluatiemethode die in grote lijnen
is gebaseerd op Van Alderwegen (1982). Voor de toepassing van de methode moet eerst
de capaciteit van de recreatieve voorzieningen en mogelijkheden worden bepaald, evenals
de omvang van het te verwachten bezoek en de kosten van de voorzieningen in totaal en
per recreatieplaats. (Zie ook hoofdstuk IV. 2).
De volgende drie criteria worden gehanteerd:
- de verhouding tussen het totale aantal bezoekers en de totale capaciteit van de recreatiemogelijkheden in het gebied na uitvoering van het project en bij de autonome ontwikkeling;
- de kosten van de recreatieve voorzieningen per extra bezoeker in het gebied als gevolg
van de uitvoering van het project;
- de kosten per bezoeker gerekend over het tot221 aantal bezoekers.
In 1984 is de "Werkgroep Evaluatie Openluchtrecreatie" opgericht ter nadere uitwerking
van de evaluatiemethode. In 1985 verscheen het rapport van die werkgroep (Lammers,
1985). Daarin worden naar aanleiding van een studie voor een proefgebied in het Reconstruciegebied Midden-Delfland aanbevelingen gedaan om bij de evaluatie kwaliteitsaspecten en procesplanning te betrekken.
ad d.

Het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden is te beschouwen als een doelstelling
van hogere orde dan de hiervoor genoemde effecten. Verbetering van de arbeidsomstandigheden kan leiden tot lichter, schoner, gemakkelijker en veiliger werken voor de betrokken agrariërs. Hierbij kan worden gedacht aan mogelijkheden tot mechanisatie van de
bedrijfsvoering en modernisering van de bedrijfsgebouwen.
De bouw van nieuwe bedrijven en de toename van de arbeidsopbrengst en verkorting van
de arbeidsduur biedt de mogelijkheid tot verbetering van de woon- en leefomstandigheden. Dat kan leiden tot verandering in de sociale contacten en dergelijke.
Tot dusver is er geen methode beschikbaar om dit soort effecten op eenvoudige wijze te
beschrijven.
ad e.

Verbetering van de bereikbaarheid van woningen, bedrijfsgebouwen en kavels en verbetering van de verkeersveiligheid is te realiseren door het verbeteren van het wegennet. Zoals
in de paragraaf over de economische effecten reeds is gesteld, wordt er door de Werkgroep Evaluatie Wegenplannen gewerkt aan een uitwerking van de wegenevaluatie zoals
die in de HELP-methode wordt voorgesteld. Daarin wordt een aantal effecten in kwalitatieve zin weergegeven:
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- de verkeersveiligheid kan worden bevorderd door onder andere het aanleggen van
fietspaden en het wijzigen of opheffen van gevaarlijke kruisingen;
- de verbetering van de wegkwaliteit heeft een positieve invloed op het rijcomfort.

5.1.10. Effecten op de natuur
Doel van de bepaling van de effecten op de natuur is het zo goed mogelijk duidelijk maken
welke consequenties de autonome ontwikkeling respectievelijk de plannen kunnen hebben voor het natuurlijk milieu, opdat het "natuurbelang" een evenwichtige plaats kan innemen bij meningsvorming en besluitvorming omtrent de meest wenselijke ontwikkeling
voor een bepaald landinrichtingsgebied.
De bepaling van de effecten op natuur en landschap is nog in ontwikkeling. Voor een uitvoerige beschrijving van de huidige stand van zaken zij verwezen naar Van de Laar (1983).
Dit rapport is op enkele inleidende alinea's na weergegeven in "De HELP-methode voor
de evaluatie van Landinrichtingsprojecten" (Landinrichtingsdienst, 1984 en 1985).
Deze methode is al duidelijk verder ontwikkeld dan de in het "HELP-rapport 1978" aangegeven methode.
Het "HELP-rapport 1978" kende 2 ingangen, namelijk:
- vervangbaarheid;
- diversiteit en zeldzaamheid.
Deze ingangen zijn verlaten Thans staat in beginsel centraal de doelstelling "het handhaven van een zo gedifferentieerd mogelijk natuurlijk milieu". De nadruk wordt nu meer
gelegd op de integrale benadering van de effecten op de natuur.
Bij de te verwachten ontwikkelingen voor de vegetatie wordt veelal een indeling gemaakt
in graslandpercelen, akkerbouwpercelen, perceelssloten, kavelsloten en hoofdwaterlopen, grotere waterpartijen, wegbermen, dijken en taluds, bosjes, erfbeplantingen en andere landschapselementen.
Bij de te verwachten ontwikkelingen voor de fauna komen in evaluatierapporten dikwijls
aan de orde weidevogels, trekvogels, amfibieën, vissen, macrofauna en overige fauna.
Vooralsnog blijkt het in de praktijk slechts in beperkte mate mogelijk de effecten in kwantitatieve zin weer te geven. Voor weidevogels is op grond van de huidige kennis een globale kwantitatieve benadering te geven. Voor de meeste andere effecten wordt een kwalitatieve benadering toegepast.
In de natuur hangt alles met alles samen. Het aantal aspecten van een ecosysteem is zeer
groot. Een ecosysteem heeft het karakter van een stelsel van kringlopen. Veel relaties zijn
nog niet bekend. Door het ingewikkeld stelsel van relaties, zal de invloed van een ingreep
in een ecosysteem door een landinrichtingsmaatregel dan ook nooit beperkt blijven tot
een effect op een onderdeel daarvan, bijvoorbeeld een plante- of diersoort.
Om de uiterst complexe werkelijkheid hanteerbaar te maken worden ten behoeve van de
evaluatie vereenvoudigingen aangebracht:
- het gebied wordt opgedeeld in landschapsecologische deelgebieden;
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- deze deelgebieden worden opgesplitst in kleinere eenheden, de ecotopen.
Voorts wordt uit het grote aantal mogelijke effecten bij de evaluatie een keuze gemaakt.
Er worden enkele representatief geachte effecten beschreven.
De bepaling van de effecten gebeurt in 2 fasen:
- eerst worden de veranderingen in het milieu ten gevolge van de ingreep bepaald;
- daarna worden de gevolgen van de verandering in het milieu op de soorten of levensgemeenschappen bepaald. De beschrijvingen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief
zijn .
Na het bepalen van de effecten wordt er een oordeel aan gehecht.
De beoordeling van de effecten is eigenlijk strijdig met het algemene uitgangspunt van
de HELP-methode dat effecten alleen in hun eigen eenheden mogen worden aangegeven
en dat de verdere beoordeling en afweging een taak voor het beleid is. Gezien echter het
grote aantal effecten op deelaspecten die niet gemakkelijk op één noemer zijn te brengen,
is het moeilijk voor het beleid om de gevolgen zonder enige voorbewerking te beoordelen.
Voorts is er deskundigheid vereist om te kunnen beoordelen hoe belangrijk een deelaspect
is voor het totale effect op de doelstellingen die met betrekking tot de natuur zijn geformuleerd. Het wordt daarom nodig geacht om bij de evaluatie een interpretatie van de uitkomsten te geven en het gewicht van de verschillende deeleffecten voor het effect op de
natuur als geheel aan te geven. De afweging van het (totale) effect op de natuur van een
planalternatief tegen andere effecten wordt aan het beleid overgelaten.
5.1.11. Effecten op het landschap
Bij de evaluatie van de effecten op het landschap wordt gebruik gemaakt van de methode
die is beschreven door de inspectie Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer, 1983) .
Het begrip landschap wordt breed opgevat en omvat eigenlijk de gehele fysische en psychische leefwereld van de mens. In de HELP-methode (Landinrichtingsdienst, 1983 en
1984) wordt landschap gedefinieerd als het waarneembare deel van de aarde dat wordt
bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de factoren bodem, reliëf,
water, klimaat, flora, fauna en de mens.
Als voorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig landschap wordt beschouwd de afstemming van de landschappelijke verschijningsvorm op een breed scala van functies. Functies worden daarbij opgevat in de betekenis van menselijke behoeften en waarden. Ten
behoeve van de HELP-evaluatie wordt het begrip landschap nader geconcretiseerd.
Bij evaluatie van de effecten van landinrichting op het landschap kan de betekenis van
het landschap vanuit verschillende invalshoeken worden beschouwd:
a. de visueel-ruimtelijke aspecten: identiteit, herkenbaarheid, hoe ziet het eruit, welke
indruk maakt het;
b. historisch-geografische of cultuurhistorische aspecten: samenhang met ontstaanswijze en geschiedenis;
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c. landschapsecologische aspecten: samenhang tussen planten, dieren en mensen in hun
milieu;
d. functionele aspecten.
Uitgaande van de in het Advies Landschapsbouw geformuleerde doelstellingen wordt bekeken wat de effecten zijn.
ad a en b.

Van de visueel-ruimtelijke en de historisch-geografische aspecten wordt eerst vastgesteld
welke zichtbare elementen in welke mate de er aan toegekende waarde bepalen. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre deze elementen door de planalternatieven en de autonome ontwikkeling in gunstige of ongunstige zin worden beïnvloed.
ad c.

De landschapsecologische aspecten worden geëvalueerd voor zover ze niet bij de natuurevaluatie zijn behandeld. Bij het bepalen van de landschapsecologische aspecten probeert
men vast te stellen in hoeverre de gewenste aansluiting van de landschapsecologische
structuur bij het landschappelijke basispatroon en de wensen met betrekking tot het
grondgebruik worden gerealiseerd.
ad d.

Onder de functionele aspecten vallen bijvoorbeeld de economische, sociale en natuureffecten. Hiervoor worden afzonderlijke evaluaties opgesteld. Deze aspecten worden daarom bij dit onderdeel buiten beschouwing gelaten.
In de praktijk wordt bij de landschapsevaluatie het accent om praktische redenen dikwijls
sterk op het visueel-ruimtelijke aspect gelegd. Dit visueel-ruimtelijke aspect wordt getoetst op een drietal deelaspecten, te weten ontstaan, beleving en gebruik. Andere in rapporten voorkomende criteria zijn herkenbaarheid, functionaliteit, continuïteit en landschapsecologische kwaliteit.
Net als bij de effectbeschrijving voor de natuur geeft men aan de verschillende effecten
voor het landschap een waardering. Ook geeft men voor het landschap als totaal een oordeel over de verschillende alternatieven ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Tot
slot kunnen er als resultaat van de toetsing voor de volgende fase in de planvorming aanbevelingen worden geformuleerd.
5.1.12. Literatuur
Alderwegen, H.A. van, 1982
Planning van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten. Rp. 4.
Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Boer, I de, 1982
Handleiding voor het computerprogramma LEOGRAS. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Bosma, 1986
Kosten en effecten van Landinrichtingsprojecten in Nederland. Dissertatie, Wageningen.

753

Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1958
Meerjarenplan voor ruilverkavelingen en andere cultuurtechnische werken in Nederland.
Centrale Cultuurtechnische Commissie, 1982
Het advies inzake de evaluatie van landinrichtingsprojecten.
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG), 1g16.
Taaktijden voor veldwerk. Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG), Wageningen.
Kramer, Q.J.M., 1985
Landinrichtingswet. Nederlandse Staatswetten. Editie Schuurmans & Jordens 101. Tjeenk Willinlc,
Zwolle.
Laar, J. van de, 1983
De natuurevaluatie in het kader van HELP. Meded. 149. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Lammers, G.W. , 1985
Evaluatie openluchtrecreatie in landinrichtingsprojecten, de ontwikkeling van een evaluatiemethode in
het kader van de HELP. Directie Openluchtrecreatie Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage.
Landinrichtingsdienst, 1983
De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten, deel 1: Beschrijving en verantwoording. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Landinrichtingsdienst, 1984
De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten, deel 2: Toelichting en uitwerking.
Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Landinrichtingsdienst, 1988
Ruilverkaveling Sauwerd. Evaluatie van het ontwerp-plan. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Landinrichtingsdienst, diverse jaren
Diverse evalutierapporten van diverse ruilverkavelingsgebieden. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1985
Structuurschema Landinrichting, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Ministerie van Landbouw en Visserij, 1987
Besluit gebruik dierlijke meststoffen.
Noort, P.C. van den, 1985
Het economisch nut van ruilverkavelingen. Cultuurtechn. Tijdschr. 24(5):p.257-263.
Pronk, G.M., 1983
Methode voor berekening van baten van landinrichting voor weidebedrijven. Meded. 144. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Reinds, G.H. en J.W. Righolt, 1977
Agrarische evaluatie van de landinrichting met het rekenprograinma AGREVAL. Cultuurtechn.
Tijdschr. 17 (2):p.94-101. Ook Verspr. Overdr. 204. Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding,
Wageningen.
Sparenburg, G.A., 1985
Landinrichting: agrarische evaluatie met het systeem AGREVAL. Onderdeel van de dictaten-reeks behorende het onderwijselement Landinrichting en Informatie-systemen. Vakgroep Cultuurtechniek,
Landbouwhogeschool Wageningen.
Staatsbosbeheer, 1983
Handleiding voor de evaluatie van het landschap in landinrichtingsplannen. Nota inspectie landschapsbouw Staatsbosbeheer, Utrecht.
Tanis, T., 1984
Methode voor berekening van baten van landinrichting voor akkerbouwbedrijven. Meded. 150. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Vink, L.W., 1980
Methode ter bepaling van de invloed van landinrichting op het bedrijfsresultaat van het intensieve groenteteeltbedrijf in de vollegrond. Nota 1209. Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.

754

Werkgroep Evaluatie Ruilverkavelingen, 1976
Technische en sociale evaluatie van een aantal ruilverkavelingen. Cultuurtechnische Vereniging,
Utrecht.
Werkgroep Evaluatie Wegenplannen, 1986
Handleiding Toepassing Methode Wegenevaluatie (concept, nog niet gepubliceerd).
Werkgroep Herziening Evaluatie Landinrichtingsplannen (HELP), 1978.
Methode voor de evaluatie van landinrichtingsplannen (het "HELP-rapport"). Landinrichtingsdienst,
Utrecht.
Werkgroep HELP-tabel, 1987
De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige productie. Meded. 176. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Werkgroep Toepassing en Uitwerking Methodiek Meerjarenplan (TUMM), 1962
Rapport van de werkgroep "Toepassing en Uitwerking Methodiek Meerjarenplan", Cultuurtechnische
Dienst, Utrecht.
Werkgroep Water, Bodem en Lucht, 1983
Voorspelling van de effecten van landinrichting op water, bodem en lucht. Eindrapport Fase 1. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Werkgroep Water, Bodem en Lucht, 1987
Voorspelling van de veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht als gevolg van landinrichting. Meded. 167. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Wiegel, D.D., en I. de Boer, 1982
Handleiding voor het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG)/LD taaktijdenprogramma. Landinrichtingsdienst, Utrecht.
Wiegel, D.D., 1983
Handleiding en documentatie voor het computerprogramma LEOAKKER. Landinrichtingsdienst,
Utrecht.
Wiegel, D.D., 1984
Batenberekening van landinrichting voor vollegronds-groenteteeltbedrijven. Cultuurtechn. Tijdschr.
24(2):p.107-113.

5.2. Evaluatie van landinrichtingsplannen volgens de methode
AGREVAL
5.2.1. Doel en aard van het programma AGREVAL
In het kader van de ontwikkeling van de HELP-procedure zijn sinds omstreeks 1975 twee
systemen ontwikkeld om de invloed van de verkaveling op de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten te bepalen. Door de Landinrichtingsdienst werd een aantal computerprogramma's ontwikkeld voor de rundveehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw. Parallel aan de ontwikkeling bij de Landinrichtingsdienst kwam op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding het programma AGREVAL tot stand, toepasbaar voor de
rundveehouderij en de akkerbouw.
De Centrale Cultuurtechnische Commissie heeft besloten ten behoeve van de uniformering van de evaluatie van landinrichtingsplannen de programma's van de Landinrichtingsdienst toe te passen. Sindsdien wordt het programma AGREVAL alleen gebruikt voor
bijzondere studies en voor onderwijsdoeleinden. Het programma is ontwikkeld en be-
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schreven door Reinds en Righolt (1977). Ten behoeve van het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit is het uitgebreid beschreven door Sparenburg (1985).
Het programma is speciaal geschikt voor studies waarbij dieper wordt ingegaan op bepaalde aspecten van inrichtingsvarianten bij landinrichting, zoals het effect van het handhaven van begroeiingselementen of cultuurhistorisch interessante kenmerken in het
landschap.
AGREVAL is onder andere toegepast in de projectstudie Midden-Brabant. Dit was een
multidisciplinair onderzoek om een methode te ontwikkelen voor het opstellen en evalueren van een reeks alternatieven voor de inrichting van een gebied met meervoudig grondgebruik. Daarbij werden de geschiktheid voor landbouw en de landbouwkundige evaluatie met het programma doorgerekend.
Het programma kan zowel worden toegepast voor een individueel bedrijf als voor een
groep bedrijven. In dat laatste geval dient de groep bedrijven voldoende homogeen te zijn,
zodat voor de als input in te voeren landinrichtingskenmerken gemiddelde waarden kunnen worden gehanteerd. De output bestaat dan uiteraard ook uit gemiddelde waarden.
Het programma is zodanig opgezet dat met betrekkelijk weinig rekenwerk de kwaliteit
van de verkaveling zonder en met ingrepen in de inrichtingssituatie kan worden bepaald
in de vorm van te behalen bedrijfsresultaten. Wel vraagt een volledig benutten van de mogelijkheden van het programma relatief veel invoergegevens. Wil men meer globale resultaten, dan zijn minder invoergegevens nodig. Het hangt van de situatie af hoever vereenvoudiging verantwoord is. Als voorbeeld het volgende.
Het programma onderscheidt vier soorten perceelsgrenzen, elk met zijn specifieke invloed op arbeidsbehoefte en produktie. Het zijn:
- gewasgrens of raster, zonder sloot of houtgewas;
- sloot, eventueel met raster, maar zonder houtgewas;
- houtgewas met sloot tussen perceel en houtgewas;
- houtgewas zonder sloot tussen perceel en houtgewas, (eventueel een sloot achter het
houtgewas).
Dit maakt het programma geschilct voor toepassing in gebieden waar het handhaven van
landschappelijk waarden moet worden afgewogen tegen de bedrijfseconomische consequenties hiervan. Het is mogelijk van deze detaillering geen gebruik te maken door zich
te beperken tot bijvoorbeeld één soort perceelsgrens. Dit zal dan leiden tot een minder
nauwkeurige benadering van het effect van een ingreep.
Het programma kan worden gekoppeld aan andere programma's. Zo levert de Cultuurtechnische Inventarisatie (CI) in principe de benodigde basisgegevens voor de evaluatie.
Met behulp van toedelingsprogramma's en gebruik van een grafisch beeldscherm kunnen
nieuwe verkavelingen worden ontworpen.
Het programma kent een aantal varianten. In de eerste plaats wordt onderscheid gemaakt
tussen akkerbouw en mellcveehouderij.
Binnen de de variant akkerbouw kan worden gekozen voor het standaardprogramma en
voor een aangepast programma. In het standaardprogramma wordt volstaan met een beperkte input. In een dergelijk geval wordt bij de berekening van de bedrijfsresultaten uit756

gegaan van een gestandaardiseerd bouwplan en produktieniveau. In het aangepaste programma kunnen zelf gekozen waarden worden ingevoerd.
Voor melkveehouderijbedrijven zijn vier programmavarianten beschikbaar. Deze varianten onderscheiden zich door verschillende veronderstellingen ten aanzien van de melkveebezetting en het al dan niet kiezen voor het 's nachts opstallen van het melkvee. Binnen
de varianten voor het melkveebedrijf kan eveneens worden gekozen uit het standaardprogramma en een aangepast programma. Het standaardprogramma met een beperkte invoer
gaat uit van een bedrijf met 100% grasland en een gestandaardiseerd bedrijfsplan ten aanzien van grasproduktie, graslandgebruik etc. In het aangepaste programma kan op een
deel van de cultuurgrond snijmaïs worden verbouwd.
5.2.3. De benodigde invoergegevens
Het programma kent twee soorten invoergegevens.
In de eerste plaats zijn er gegevens die altijd moeten worden ingevoerd. Deze gegevens
betreffen grondsoort, ontwateringstoestand, bedrijfstype en verkavelingskenmerken.
In de tweede plaats zijn er gegevens waarvoor een standaardwaarde in het programma
aanwezig is, maar waarvoor de gebruiker eventueel een aan het gebied aangepaste waarde
kan invoeren. Voorbeelden daarvan zijn grasproduktie en arbeidskosten per uur.
Het mechanisatieniveau neemt een tussenpositie in. Men kan kiezen uit drie niveau's per
bedrijfstype, maar de gebruiker kan de keuze ook door het programma laten berekenen.
In dat geval wordt berekend welk van de drie onderscheiden mechanisatieniveau's het
hoogste netto-overschot oplevert.
Er kunnen drie grondsoorten worden onderscheiden: klei, zand en veen.
Bij de ontwateringssituatie kan worden ingevuld: goed of slecht.
Grondsoort en ontwateringstoestand zijn bepalend voor de transporttijd op onverharde
wegen en over land en voor de arbeidsbehoefte bij de voederwinning.
Ook worden de standaardwaarde van het bemestingsniveau en de produktie van het grasland er door bepaald.
Bij de melkveehouderij kunnen vier situaties worden onderscheiden, namelijk dag en
nacht weiden of alleen overdag en met of zonder bovengrens aan de omvang van de
veestapel.
Op en deel van de cultuurgrond kan snijmaïs worden geteeld.
De verkavelingsgegevens die moeten worden ingevoerd zijn:
- de totale oppervlakte van het bedrijf;
- de niet beteelde oppervlakte, zoals erf, tuin en bedrijfswegen;
- de lengte perceelsgrens, ingedeeld in vier typen;
- de lengte aan greppelkanten binnen de percelen;
- de som van de perceelsbreedten;
- het aantal perceelshoeken;
- het aantal percelen;
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- het aantal bedrijfskavels;
- de gemiddelde afstand tussen de cultuurgrond en de bedrijfsgebouwen
. via de verharde weg voor alle cultuurgrond;
. via onverharde wegen en over land voor alle cultuurgrond;
. via verharde wegen en over land voor deze grond;
- de oppervlakte van de huisbedrijfskavel als percentage van de oppervlakte cultuurgrond.
In de categorie standaardwaarden die door de gebruiker eventueel kunnen worden aangepast, zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden.
De eerste groep heeft betrekking op omvang en betekenis van de verschillende verkavelingselementen, zoals breedte, onderhoudsbehoefte en effect op de opbrengst van de verschillende typen perceelsranden.
Via de tweede groep is aanpassing van bouwplan, produktiekosten en gewasopbrengsten
voor akkerbouwbedrijven en van grasproduktie, percentage snijmaïs, eigen ruwvoerproduktie, opbrengst en aantal stuks jongvee per melkkoe voor melkveebedrijven mogelijk.
Daarnaast kunnen nog enkele algemene kostenposten zoals arbeidskosten per uur en de
beschikbare eigen arbeid op het bedrijf worden ingevoerd.
5.2.4. De uitvoergegevens
De gebruiker kan kiezen uit drie verschillende vormen van uitvoer, namelijk een normale,
een compacte en een uitgebreide output.
In de normale output worden de resultaten per bedrijf weergegeven. Daarbij worden naast
de bedrijfsresultaten zoals machinekosten, arbeidsbehoefte, arbeidsopbrengst en nettooverschot ook de verkavelingsgegevens van het bedrijf vermeld. In de compacte output
worden de resultaten in tabelvorm in één regel per bedrijf weergegeven. Bij de uitgebreide
output wordt het groepsgemiddelde van een aantal bedrijven weergegeven.
5.2.3. Literatuur
Reinds, G.H. en J.W. Righolt. 1977.
Agrarische evaluatie van de landinrichting met het rekenprogramma AGREVAL. Cultuurtechn.
Tijdschr. 17(2):p. 94-101. Ook Verspr. Overdr. 204. Instit. Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Sparenburg, G.A. 1985
Landinrichting: agrarische evaluatie met het systeem AGREVAL. Onderdeel van de dictaten-reeks behorende het onderwijselement Landinrichting en Informatie-systemen. Vakgroep Cultuurtechniek,
Landbouwhogeschool Wageningen.
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Deel V
ONTWERP EN
UITVOERING

759

Blz.
1.

Waterbouw
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2.

Wegen en verkeer

893

3.

Bestekken, begrotingen en produktienormen grondwerk 1034
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1. Waterbouw
1.1. Ontwerpen van waterbeheersingsplannen
1.1.1. Algemene begrippen
Voor de algemene begrippen wordt verwezen naar de "Verklarende hydrologische woordenlijst"; Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (1986)". Een aantal begrippen
hieruit en enkele aanvullingen staan hieronder vermeld.
Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

Nr. Term

Omschrijving

1
2

afvoer
afvoercoëfficiënt

3

afvoeroverschrijdingsfrequentie
(afvoerfrequentie)
afvoerintensiteit
(specifieke afvoer)

m3 • s'
Debiet (10) uit een gebied.
Coëfficiënt die bij de berekening van
de afvoer over en door kunstwerken,
de gevolgen van onvolkomenheden in
de schematisatie van de waterbeweging compenseert.
Het aantal keren dat een bepaalde
afvoer (1) in een zekere periode
wordt bereikt of overschreden.
Afvoer per oppervlakte-eenheid van 1. s' • ha'
het beschouwde gebied (met een gekozen overschrijdingsfrequentie) welke wordt gebruikt voor het ontwerp
van waterlopen en bijbehorende
kunstwerken.
De maatgevend gestelde afvoerinten- 1. s" • ha'
siteit (4) voor het ontwerpen van een
waterbeheersingsplan.
De afvoer van water via een stelsel
van open waterlopen (48)naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.
m'
Het volume water dat aanwezig is
binnen een bepaald gebied.
Het volume water dat geborgen kan m 3
worden tussen het streefpeil en het
aanvaardbaar hoogste peil.

4

5

afvoernorm

6

afwatering

7

berging

8

bergingscapaciteit

L3 -r-

Q

L

L

L3

V

L3

V

761

Nr. Term

Omschrijving

9 boezem

Het stelsel van gemeen liggende,
met elkaar in open verbinding staande waterlopen (48) en meren waarop
het water van lager gelegen polders
wordt uitgeslagen en dienend voor
eventueel tijdelijke berging en lozing
op het buitenwater.
Het vloeistofvolume dat per tijdseen- m 3 - s-1
heid door een doorsnede stroomt.
(I.s-1)
Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop (48) en
het grondoppervlak (zie figuur).

10

debiet

II

drooglegging

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

L3 T-1

Q

ontwateringsdiepte
grondoppervlak
opbolling

grondwaterspiegel
drooglegging

12 droogmakerij

Een polder (28) die is ontstaan nadat
(een deel) van een meer, zeearm of
ondiep deel van de zee is drooggelegd.
13 eenparige stroming Stroming in een open waterloop met
constante dwarsdoorsnede waarbij de
waterdiepte gelijk is in alle dwarsdoorsneden (ah/Os = 0).
14 evenwichtsdiepte
Waterdiepte bij eenparige stroming
cm
(13) groter of kleiner dan de grensdiepte (15).
15 grensdiepte
Waterdiepte waarbij de stroming kri- cm
tisch is; dus Fr = 1 (zie 18).
16 hydraulische diepte De verhouding tussen natte opperm
vlakte en de breedte van de waterloop op de waterspiegel. D = A/B
(zie figuur).

L

Yn

L

Yc

L

D

B

17
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hydraulische straal De verhouding tussen natte oppervlakte en natte omtrek van een
waterloop. R = A/P (zie figuur).

L

Nr. Term

18

Omschrijving

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

kritische stroming
(zie ook 31 en 35)

Stromingstoestand waarbij de watersnelheid gelijk is aan de voortplantingssnelheid van lange golven.
Toelichting: deze stromingstoestand,
die op zichzelf instabiel is, vormt de
overgang tussen stromend en schietend water (m.a.w. Fr = 1); de gegeven afvoer vindt dan bij minimale
energiehoogte plaats.
19 kwel
a. In het algemeen: het uittreden van
grondwater.
b. In het bijzonder: het uittreden van
water onder invloed van grotere
stijghoogten buiten het beschouwde
gebied; het uittreden van water dat
binnen het gebied aan het oppervlak
is toegevoerd, valt dus buiten deze
term. Het uittreden kan onder meer
geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains of via capillaire opstijging.
20 kwelintensiteit
Het volume van het water dat door
kwel (19b) de grond uittreedt, per
eenheid van tijd en per eenheid van
horizontaal oppervlak van het beschouwde gebied
21 lozing
Kunstmatige of natuurlijke afvoer (1)
van overtollig water.
22 maatgevende afvoer De afvoer die bepalend is gesteld
voor het ontwerp van een waterbeheersingsplan of een deel ervan.
23 negatieve stuwDe waterspiegel in een waterloop
kromme (afzuig(48) waar de waterdiepte kleiner is
kromme; cultuurdan de evenwichtsdiepte (14) als getechnische term:
volg van een benedenstroomse vervalkromme)
kleining van de evenwichtsdiepte.
24 niet-eenparige
Stroming in een open waterloop (48)
waarbij tenminste één van de hystroming
draulische grootheden (waterdiepte,
stroomsnelheid, dwarsdoorsnede)
verandert in de lengterichting
(Oh/Os * 0).
25 niet-stationaire
De stroming waarbij de plaatselijke
stroming
snelheid verandert in de tijd (0 v/0 t
(niet-permanente
0).
stroming)

m • •:1-'

L T-'

m3

L3 T-'

s -1

Uk
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Nr. Term

Omschrijving

26 ontwatering

De afvoer van water uit percelen
over en door de grond en eventueel
door drainbuizen en greppels naar
een stelsel van grotere waterlopen
(48).
De afstand tussen het grondoppercm
vlak en de hoogste grondwaterstand
tussen de ontwateringsmiddelen (zie
figuur bij term drooglegging).
Een gebied dat door een waterkering
beschermd is tegen water van buiten
en waarbinnen de waterstand beheerst kan worden.
a. Het peil in de waterlopen van een cm
polder dat d.m.v. inlaten en afvoeren wordt beheerst.

27 ontwateringsdiepte

28 polder

29 polderpeil

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

b. Het reglementair vastgestelde waterpeil in een polder dat door de
beherende instantie wordt nagestreefd.
30 regenduurlijn
Grafische weergave van de specifieke neerslag die valt in een periode
van een bepaalde duur en die met
een bepaalde frequentie wordt overschreden. De regenduurlijn is afhankelijk van de gekozen overschrijdingsfrequentie.
31 schietend water
Stromingstoestand waarbij de water(zie ook 18 en 35) snelheid groter is dan de voortplantingssnelheid van lange golven; hierdoor kunnen storingen zich niet in
bovenstroomse richting voortplanten.
Toelichting: hierbij geldt Fr > 1.
32 specifieke afvoer
Zie afvoerintensiteit. (4)
33 specifieke neerslag De neerslag die per eenheid van ho- mm
rizontaal oppervlak valt.
34 stationaire stroming De stroming waarbij gedurende de
(permanente strobeschouwde periode de plaatselijke
ming)
snelheid niet verandert (0 v/O t = 0).
35 stromend water
Stronningstoestand waarbij de watersnelheid kleiner is dan de voortplantingssnelheid van lange golven.
Hierdoor planten storingen zich ook
in bovenstroomse richting voort.
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L

L

L-2 M

P.P.

Nr. Term

36 stroomgebied

37 stuwkromme

38 stuwpeil
39 valkromme
40 verhang
41 verval
42 wateraanvoer

43 waterbalans

Omschrijving

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

Toelichting: hierbij geldt
Fr (= vl\r(g.A/B) <1
Fr = getal van Fraude
v = gemiddelde snelheid
g = versnelling van de zwaartekracht
A = netto oppervlakte (zie bij 16)
B = breedte van de waterspiegel
(zie bij 16)
Bij deze stroming overheerst de invloed der zwaartekracht t.o.v. die der
interne traagheidskrachten.
Een gebied waaruit het afstromende
water door één bepaalde waterloop
wordt afgevoerd.
De waterspiegel in een waterloop
(48) waar de diepte groter is dan de
evenwichtsdiepte (14) als gevolg van
opstuwing benedenstrooms.
Feitelijk of nagestreefd peil op een
cm
bepaalde plaats in een stuwpand.
Zie negatieve stuwkromme. (23)
Het quotiënt van het verval (41) tussen twee punten en hun afstand.
cm
Verschil in waterhoogte tussen twee
punten van een waterloop (48).
Het (kunstmatig) aanvoeren van wa- ter teneinde in droge perioden te
voorkomen dat watertekorten optreden.
De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer,
onttrekking en verandering in berging over een bepaalde periode en
binnen een gegeven gebied:
P+K+I=E+V+Q+W
waarin:
P = neerslag
K = kwel
1 = wateraanvoer
E = verdamping
V = open water- en grondwater
berging
Q = afvoer
W = wegzijging

-

L

S.P.

dim.loos

S

L

Ah
(AH)
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Nr. Term

Omschrijving

Het geheel van onderzoekingen,
plannen, technische werken en
bestuurlijke maatregelen dat dient
om te komen tot een zo doelmatig
mogelijk integraal beheer van het
aanwezige grond- en oppervlaktewater.
45 waterbeheersing
Het geheel van meten en regelen van
debieten (10), waterstanden en
stroomsnelheden ten behoeve van het
waterbeheer (44).
46 waterconservering Het beperken of voorkomen van waterafvoer teneinde in droge perioden
watertekorten te beperken of te
voorkomen.
47 waterkering
Het keren van water door middel
van dammen, kaden, dijken enz.
48 waterloop*)
Een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige
oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.
49 waterlijnen:
a. normaalwaterlijn
De verbindingslijn van de waterstanden in een waterloop bij een
afvoer die gemiddeld gedurende
10 á 20 dagen per jaar wordt
bereikt of overschreden
(Qn ~ 1/2 Qn).
b. hoogwaterlijn
De verbindingslijn van de waterstanden in een waterloop bij een
afvoer die gemiddeld gedurende
1 á 2 dagen per jaar wordt bereikt
of overschreden (Qn)•
c. maximaal waterlijn
De verbindingslijn van de waterstanden bij een afvoer die
gemiddeld gedurende circa 1 á 2
dagen per 100 jaar wordt bereikt
of overschreden (Q., = 1/2Qh).

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

44 waterbeheer

N.W.

H.W.

M.W.

* Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding,
open-leiding, gang, wijk, priel, geul enz.
Toelichting: deze termen worden veelal regionaal gebruikt om waterlopen aan te duiden van bepaalde afmeting, functie, oorsprong, beheerstoestand, e.d. De namen geven ook een zekere rangorde van belangrijkheid
of afmeting aan die echter niet algemeen geldend is. Geadviseerd wordt dan ook als het om de afwatering gaat,
de rangorde in een waterlopensysteem aan te geven met (van groot naar klein) primair, secundair en tertiair.
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Nr. Term

Omschrijving

50 waterscheiding

Grens tussen twee stroomgebieden
(36). (De waterscheiding voor het
grondwater behoeft niet samen te
vallen met die van het oppervlaktewater; zie figuur).

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

waterscheiding
oppervlaktewater

stroomgebied I

st roomgebied 2
gondopper ■ lak
-

waterscheiding
grondwater

51 watervoorziening
52 wegzijging

--------- grondwaterspiegel

Aanvoer van water door waterlopen
en bijbehorende kunstwerken
Neerwaartse stroming van
grondwater.

1.1.2. Benodigde basisinformatie voor het ontwerpen van waterbeheersingsplannen
Het ontwerpen van waterbeheersingsplannen is een complexe zaak en vereist veel ervaring en een goed gebiedsinzicht. De ontwerptechniek is dan ook enigszins afhankelijk
van de topografie van het gebied en de wijze van beheer. De procedure bij het ontwerpen
van een waterbeheersingsplan is als volgt:
a. basisgegevens verzamelen en op hun bruikbaarheid controleren (fouten, verouderde
gegevens);
b. normen opstellen voor het planontwerp;
c. probleemanalyse uitvoeren en bestaande situatie doorrekenen om eventuele knelpunten vast te stellen;
d. afhankelijk van de verbeteringsbehoefte een plan ontwikkelen;
e. evaluerend ontwerpen, dat wil zeggen dat de evaluatie een sturend effect heeft op de
verdere planontwikkeling.
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In dit hoofdstuk V.1.1 worden een aantal belangrijke onderdelen van de ontwerptechniek
toegelicht. Evenwel worden niet alle details behandeld, maar vinden wel de nodige literatuurverwijzingen plaats. Wanneer er normen worden genoemd, moet ervan worden uitgegaan dat dit richtwaarden zijn. Een ontwerper moet bij het maken van waterbeheersingsplannen wel richtlijnen gebruiken, maar tevens nagaan of het gebruik hiervan in concrete praktijksituaties zinvol is. Het is namelijk niet mogelijk om alle voorkomende praktijkproblemen in richtlijnen te vangen. Kortom, het ontwerpen van waterbeheersingsplannen is een kunst.
Overzicht van benodigde basisgegevens
Alvorens met het ontwerp van een waterbeheersingsplan te beginnen, dienen een aantal
gegevens van het gebied bekend te zijn. De volgende gegevens kunnen worden onderscheiden:
TOPOGRAFISCHE GEGEVENS:
1.
2.
3.
4.
5.

Topografische kaart
Bodemkaart
Hoogtekaart
Nutsleidingenkaart
Cultuurkaart

HYDROLOGISCHE GEGEVENS:
1. Grondwatertrappenkaart
2. Afvoernormenkaart met gegevens over
afvoer- en aanvoernormen van landelijke
en stedelijke gebieden
3. Peilenkaart met gegevens over
droogleggingsnormen

WATERSTAATKUNDIGE GEGEVENS:

HYDRAULISCHE GEGEVENS:

1. Waterstaatskaart
2. Terreinkaart met tracés waterlopen en wegen,
plaats kunstwerken en opgenomen
dwarsprofielen
3. Stroomgebiedenkaart
4. Kaart met te handhaven waterlopen vanwege
natuur, landschap, bebouwing e.d.
5. Dwars- en lengteprofielen van bestaande
waterlopen
6. Afmetingen en hoogteligging van bestaande
kunstwerken en riooloverstorten

1. Wandruwheidsfactor waterlopen (km)
2. Maximum toelaatbare stroomsnelheden in
waterlopen en kunstwerken
3. Taludhellingen waterlopen
4. Intree-, wrijvings-, uittree- en bochtverliescoëfficiënten van duikers, bruggen en
onderleiders
5. Hydraulische coëfficiënten voor stuwen
6. Bergingscapaciteit waterlopen
7. Getijbeweging van de zee
8. Richting en kracht van de wind
9. Overige plan-normen

Hoofdstructuren van waterbeheersingsplannen
Voor de dimensionering van open waterlopen met bijbehorende kunstwerken wordt het
stelsel geschematiseerd tot knooppunten en takken, zie figuur 1.1.1.
Het ontwerp van de hoofdstructuur van een waterlopenplan kan bestaan uit een boomof een maasstructuur of uit een combinatie van beide. In Nederland hebben de meeste
waterlopenplannen een boomstructuur. Deze vorm is rekentechnisch verreweg de eenvoudigste, doordat debiet en stroomrichting in alle waterlopen bekend zijn. De maas- of
netstructuur zal echter gekozen worden in situaties waar deze bijvoorbeeld in de bestaande toestand reeds in grote waterlopen aanwezig is, of waar dwarsverbindingen in verband
met waterinlaat, doorspoelen van waterlopen in stedelijke gebieden, ontlasten van te
handhaven beken of scheepvaart nodig zijn.
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maas-structuur

boomstructuur

70
60
30

50
10
20

100

Figuur 1.1.1. Hoofdstructuren waterlopenplan.

Plankaart

Op grond van de basisgegevens wordt een plankaart gemaakt. Aan de hand van de begrenzingen van de afwaterende onderdelen wordt de lengte van de waterlopen bepaald en worden deze per knooppunt genummerd. Tevens wordt een letteraanduiding aan de kunstwerken gegeven.
In figuur 1.1.2 is een voorbeeld gegeven van een genummerde plankaart; figuur 1.1.3 geeft
de legenda van de plankaart van een waterbeheersingsplan.
De knooppuntennummering begint bovenstrooms met het getal 10 en wordt verder in
tientallen uitgevoerd, zodat bij eventuele wijzigingen gemakkelijk nummers tussen te
voegen zijn.
Bestaat het gebied uit afzonderlijke stroomgebieden, dan kan de nummering van een volgende eenheid beginnen bij het volgende 100-tal. Bij waterlopen die alleen voor aanvoer
dienen, kan aan het knooppuntsnummer een i toegevoegd worden. Waterlopen die zowel
een afvoer als een aanvoerfunctie hebben, worden als afvoerwaterloop genummerd. De
kunstwerken die in een knooppunt zijn gelegen, worden alfabetisch genummerd: A, B,
C ... , AA, AB ... , BA, BB ... enz.
Tussenliggende kunstwerken worden met kl, k2 ... enz. genummerd. Inlaatkunstwerken
worden met een i aangegeven, bijvoorbeeld Ai. Kunstwerken die zowel voor afvoer als
voor aanvoer dienen, worden als afvoerkunstwerk genummerd. Stuwen worden met een
s aangegeven, (bijvoorbeeld As), onderleiders met een o (Ao) en gemalen met een g (Ag).
Afwaterende onderdelen krijgen kleine letters a, b, c ... , aa, ab ... , ba, bb ... enz.
Oppervlakten buiten het plangebied worden met bul, bu2 ... enz. aangeduid.
Dwarsprofielen worden per waterloop stroomafwaarts genummerd.
Liggen in waterloop 110 bijvoorbeeld 3 dwarsprofielen, dan worden deze op de plankaart
met een streepje en een nummer (1, 2 of 3) rechts van de waterloop aangegeven. Hierbij
wordt rechts bepaald door met de stroomrichting mee te kijken.
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Figuur 1.1.2. Voorbeeld plankaart waterlopenplan.
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Figuur 1.1.3. Legenda van de plankaart van een waterbeheersingsplan.
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Op de plankaart, waarvan de schaal gewoonlijk 1:10.000 is, kunnen worden aangegeven:
a. tracés van de waterlopen, voorzien van nummers;
b. de kunstwerken met de bijbehorende kentekens;
c. de stroomrichtingen bij afvoer en bij aanvoer, zodanig dat geen twijfel over deze richtingen mogelijk is;
d. de begrenzing van de onderdelen, op een dusdanige wijze dat uit de figuratie blijkt
via welke waterloop (of kunstwerk) elk onderdeel afwatert, respectievelijk van water
voorzien wordt;
e. het kenteken van alle onderdelen, eventueel met daarachter (door een horizontaal
streepje verbonden) de oppervlakte in ha;
f. de plaats van de dwarsprofielen met nummer;
g. de plaats van de riooloverstorten, rioolwaterzuiveringen of fabriekslozingen;
h. de legenda.
Uitgangspunten voor ontwerp debieten
In de praktijk wisselen afvoer- en ook aanvoerdebieten voortdurend en daarmee ook de
waterstanden. Dit praktijkgegeven moet vertaald worden naar criteria, waarmee een waterbeheersingsplan goed kan worden ontworpen. Hiertoe worden in het onverharde landelijke gebied voor de drooglegging drie karakteristieke grootheden gehanteerd, namelijk:
-

Normaal waterpeil (N.W.-peil)

Het N.W.-peil is het peil dat 10 á 20 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. Deze
grootheid geeft aan welke afvoeren in de winter met vrij grote frequentie voorkomen en
wordt tevens gebruikt ter beoordeling van de afwatering in het groeiseizoen. In dit seizoen
moet de ontwatering optimaal kunnen functioneren, ook bij enige begroeiing in de waterlopen.
Hoog waterpeil (H.W peil)
-

Het H.W.-peil is het peil dat 1 á 2 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. In bemalen gebieden is de bij het H.W.-peil behorende afvoer bepalend voor de capaciteit van
de bemaling (zie hoofdstuk V.1.2. Gemalen).
Maximaal waterpeil (M.W-peil)

Het M.W.-peil is het peil dat 1 á 2 dagen per 100 jaar wordt bereikt of overschreden. Bij
dit zeldzaam optredende peil mogen geen kunstwerken worden beschadigd of dure gewassen en gebouwen in het water komen te staan.
In Nederland is in verschillende gebieden met ongestremde lozing onderzoek verricht
naar het verband tussen de bovengenoemde karakteristieke grootheden en de bijbehorende debieten. Er bestaat een globale relatie, die in tabel 1.1.1 is weergegeven.
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Tabel 1.1.1. Karakteristieke grootheden voor de afwatering met hun onderlinge relaties.
Peil

Afvoer

Normaal waterpeil (N.W.)
Hoog waterpeil (H.W.)
Maximaal Waterpeil (M.W.)

Q.-

%a

Qh

Qm 2Qh

Frequentie
10 á 20 d•jaarl
1 á 2 d-jaar'
1 á 2 d•100 jaar'

Bij het ontwerpen van waterbeheersingsplannen moeten de waterstanden en stroomsnelheden voldoen aan de gestelde criteria bij normaalwaterafvoer (N.W.), hoogwaterafvoer
(H .W.), indien aanwezig aanvoer en in hellende gebieden ook bij maximum waterafvoer
(M.W.). Ook moeten plannen soms vanuit beheerstechnische overwegingen nog doorgerekend worden met afvoeren bij andere frequenties of met variabele stuwstanden. Veelal
begint het planontwerp met het doorrekenen van de bestaande situatie om de knelpunten
in het plan vast te stellen. Knelpunten doen zich in de regel voor als de gewenste waterpeilen niet worden bereikt en/of als de stroomsnelheden worden overschreden.
In het bovenstaande is steeds uitgegaan van onverharde gebieden. In bebouwde gebieden,
waartoe ook de glastuinbouw behoort, hebben we te maken met deels verharde gebieden.
In deze gebieden is het neerslagafvoerproces afwijkend van dat in landelijke gebieden,
door de snelle wijze waarop de afvoer op de neerslag reageert (zie figuur 1.1.4). De afvoer
van verharde gebieden komt vaak via riooloverstorten in het landelijke gebied. De waterstanden in het landelijk gebied worden bij afvoeren uit bebouwde gebieden, sterk beïnvloed door de dynamische berging in het gebied en de stroomtijden van het af te voeren
water. Daarom wordt in deze gevallen een waterbeheersingsplan niet-stationair doorgerekend.
hoeveelheid
neerslag
afvoer van verhard oppervlak

afvoer van onverhard oppervlak

tijd

Figuur 1.1.4. Schematische weergave van de afvoer van een verharde en een onverharde oppervlakte.

Voor de berekening van het afvoerproces heeft men dan behoefte aan gegevens over extreme neerslagintensiteiten. Bij riooloverstorten wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met
een afvoer die met een frequentie van 1 x per 10 jaar op het waterlopenstelsel loost, waarbij een drooglegging van 0,3 á 0,4 m acceptabel is. In glastuinbouwgebieden bijvoorbeeld
mag de drooglegging, bij een afvoer met een frequentie van 1 á 2 x per 100 jaar, zover
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teruglopen, dat nog juist geen inundatie optreedt (zie par. V. 1.1.4. Ontwerp-afvoer,
respectievelijk aanvoer).
Afroerizormenkaart
De gegevens over afvoer- en aanvoernormen worden overzichtelijk op een zogenaamde
"afvoernonnenkaart" (schaal 1:10.000) vermeld. Op deze kaart staan dan:
a. afvoernormen in 1 • s" • ha' voor landelijke gebieden, die met een frequentie van 1 x
per jaar voorkomen en bepaald worden uit gegevens van de neerslag, kwel, wegzijging, bodemkaart, grondwatertrappenkaart, cultuurkaart, hoogtekaart en ontwateringssysteem;
b. afvoernormen voor stedelijke gebieden, zoals maatgevende afvoeren voor riooloverstorten, rioolwaterzuiveringen, regenriolen en fabriekslozingen. Op de afvoernormenkaart wordt tevens de plaats van de lozingen in het waterbeheersingssysteem
aangegeven, terwijl op aparte staten de maatgevende afvoeren met hun tijdsduren bij
frequenties van 1 x per jaar, 1 x per 10 jaar en 1 x per 100 jaar worden vermeld;
c. afvoernormen voor glastuinbouwgebieden met frequenties van 1 x per jaar, 1 x per
10 jaar en 1 x per 100 jaar;
d. aanvoernormen en de plaats van inlaatkunstwerken;
e. afvoernormen met de bijbehorende oppervlakten van gebieden, waarvan de afvoer
door het te ontwerpen waterbeheersingssysteem moet worden getransporteerd. Of
aanvoernormen indien de gebieden vanuit het waterbeheersingssysteem van water
worden voorzien.

Voor meer informatie over afvoer- en aanvoernormen wordt verwezen naar par. V. 1.1.4.
Ontwerp-afvoer, respectievelijk aanvoer.
Peilenkaart
Een peilenkaart verschaft gegevens over gewenste peilen in de waterlopen, die als uitgangspunt voor het ontwerpen van een waterbeheersingsplan worden genomen. In principe wordt het gewenste peil in de waterloop gevonden door de maaiveldhoogte te verminderen met de gewenste drooglegging, rekening houdend met eventuele veranderingen in
maaiveldhoogten onder andere als gevolg van klink, egalisatie, ophoging en dergelijke.
De droogleggingseis wordt aangegeven met een zekere tolerantiebreedte, die doorgaans
naar de natte kant iets smaller is dan naar de droge kant.

Voor meer informatie over droogleggingseisen wordt verwezen naar hoofdstuk 111.4.2.
Afwatering. Door ongelijke hoogteligging van het maaiveld is het niet altijd mogelijk om
voor het gehele peilvak een gewenst peil te bepalen dat precies aan de gestelde eisen voldoet. Een marge van 10% van de oppervlakte te nat en 10% van de oppervlakte te droog
is in dit verband gebruikelijk. De aaneengesloten oppervlakten die niet aan de gestelde
droogleggingseis voldoen, mogen niet groter zijn dan circa 0,5 ha. Om te controleren
of het gekozen wenspeil aan de gestelde criteria van 10% te nat en 10% te droog voldoet,
wordt een zogenaamde vlekkenkaart gemaakt. Hierop worden in kleur de oppervlakten
die te nat of te droog zijn aangegeven, zodat snel te zien is of het bepaalde wenspeil juist is.
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De gewenste peilen moeten nu vastgesteld worden bij de N.W.- en H.W.-afvoersituatie
en bij hellende gebieden ook bij de M.W.-afvoersituatie. Op de peilenkaart (schaal
1:10.000) komen nu als regel de volgende gegevens voor:
a. tracés van de waterlopen;
b. pijltjes voor de stroomrichtingen, zodanig dat de afvoer- en inlaatrichtingen bepaald
zijn; in waterbeheersingssystemen met een netstructuur zal dit niet altijd mogelijk
zijn;
c. de gewenste waterstanden bij H.W.- en N.W.-afvoer (in hellende gebieden ook bij
M.W.-afvoer), op alle van belang zijnde plaatsen in het waterbeheersingssysteem en
op de grens waar waterlopen het beschouwde gebied verlaten of binnenkomen;
d. bij elke stuw het gewenste stuwpeil.
In een poldergebied maakt de relatief vlakke ligging het in principe mogelijk een peilenplan te ontwerpen, dat weinig afwijking van de gestelde ontwerppeilen te zien geeft. De
vlakke ligging betekent echter ook een klein beschikbaar verhang, wat grote afmetingen
van de waterlopen en kunstwerken tot gevolg heeft. Uit kostenoverwegingen is het nodig
een toelaatbare overschrijding van het waterpeil bovenstrooms in het gebied en een toelaatbare onderschrijding bij het lozingspunt aan te geven. Bij afwijkende hoogteligging
van grotere onderdelen zullen stuwen of onderbemalingen rendabel zijn.
In hellende gebieden wordt op ieder knooppunt een wenspeil aangegeven. Dit houdt in
dat de peilvakken waarvoor het wenspeil geldt, betrekkelijk klein zijn. Ook wordt in hellende gebieden vaak het verhang verkleind door de bouw van stuwen. Dit is noodzakelijk
om de stroomsnelheden te verkleinen. Hierdoor zal benedenstrooms in het stuwpand de
waterstand het gewenste niveau iets overschrijden en bovenstrooms iets onderschrijden.
1.1.3. Stromingstypen en stromingsclassificatie in open waterlopen

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de volgende van belang zijnde
stromingstoestanden in open waterlopen:
- laminaire en turbulente stroming;
- stromend en schietend water;
- stationaire en niet-stationaire stroming;
- eenparige en niet-eenparige stroming.
De stromingstypen van het water worden bepaald door de viscositeit en de zwaartekracht.
Deze stromingstypen kunnen door middel van kengetallen worden weergegeven. Een
overzicht is in het volgende gegeven.
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Laminaire en turbulente stroming
Het effect van de viscositeit wordt weergegeven door het getal van Reynolds (= R e):
= vR
v

waarin:
(m • s-')
(m)
(m2. g-1)

v = gemiddelde snelheid
R = hydraulische straal
= kinematische viscositeit

Voor de stroming in open waterlopen kan worden gesteld dat:
(Ven te Chow, 1959)
R, < 500
de stroming is laminair
500 < Re < 2.000 de stroming bevindt zich in overgangszone
Re > 2.000
de stroming is turbulent

Laminaire stroming treedt alleen op in waterlopen met zeer klein profiel en bij kleine
snelheden. In waterlopen zoals die hier ter sprake komen, zal alleen turbulente stroming
optreden.
Stromend en schietend water
Het effect van de zwaartekracht wordt weergegeven door het getal van Froude (= Fr):
Fr —

(1.1.2)

waarin:
v = gemiddelde snelheid
g = versnelling van de zwaartekracht
D = hydraulische diepte = A • B -1
A = natte oppervlakte
B = natte bovenbreedte
Fr < 1 water stroomt
Fr = 1 water in grenstoestand
Fr > 1 water schiet

(m s-1)
(m • s-2)
(m)
(m2)
(m)

(v < vg ; h > ye ; S < Sg)
(v = vg; h = yc ; S = Sg)
(v > vg ; h < yc ; S > Sg)

waarin:
h = waterdiepte
vg = snelheid in grenstoestand = grenssnelheid
yc = waterdiepte in grenstoestand = grensdiepte =
kritische diepte
Sg = verhang in grenstoestand = grensverhang
S = verhang
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(m)
(m • s-1)
(m)

Bij stromend water is de stroomsnelheid kleiner dan de voortplantingssnelheid van lange
golven, terwijl dit bij schietend water juist andersom is. Hierdoor planten verstoringen
zich bij stromend water wel in bovenstroomse richting voort, terwijl dit bij schietend water niet het geval is.

water schiet

watersprongetje

Figuur 1.1.5. Schietend water in een gootsteen.

Een voorbeeld van schietend water is te zien als het water uit een kraan op een gootsteen
valt (figuur 1.1.5). In waterbeheersingssystemen kan schietend water voorkomen bij waterlopen met een zeer steil verhang, bij bodemvallen, boven stuwkruinen en bij duikers
die klein zijn in verhouding tot het te verwerken debiet.
Stationaire, niet-stationaire, eenparige en niet-eenparige stroming

Bij stroming in open waterlopen spelen nog twee aspecten een belangrijke rol, namelijk
veranderingen in het stromingspatroon in de tijd (stationair en niet-stationair) en per
plaats (eenparig en niet-eenparig).
Een stroming in een waterloop is stationair, indien gedurende een bepaald tijdsinterval
de plaatselijke stroomsnelheid en het waterpeil niet veranderen. Bij een niet-stationaire
stroming veranderen deze wel in de tijd. Het water stroomt eenparig als de afmetingen
van de natte doorsnede, de stroomsnelheid, het verhang en de wandruwheid over de gehele lengte van een waterloop niet veranderen. De waterdiepte wordt dan evenwichtsdiepte
(mi) genoemd en de stroomsnelheid evenwichtssnelheid. Veranderen één of meerdere hydraulische grootheden in de lengterichting van de waterloop, dan stroomt het water nieteenparig. In figuur 1.1.6 is een classificatieschema van stromingspatronen in open waterlopen weergegeven en in figuur 1.1.7 ter verduidelijking nog enkele voorbeelden van nieteenparige stroming.
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Figuur 1.1.6.
Classificatieschema van stromingspatronen in
open waterlopen.

strominesclassifieatie in open wat erlopen

stroming veranderlijk in de tijd
ja

nee

stroming veranderlijk per plaats
nee

EENPARIG

NIET-EENPARIG LANGZAAM VERANDERLIJKE STROMING

stromend

watersprong

NIET-EENPARIG SNEL VERANDERLIJKE STROMING

Figuur 1.1.7 Enkele voorbeelden van niet eenparige stroming.
-
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ja

NIET-EENPARIG

1.1.4. Berekening afmetingen waterlopen
Berekening bij eenparige stroming
Voor de berekening van de afmetingen van een waterloop bij eenparige stroming wordt
gebruik gemaakt van de formule van Manning:

(1.1.3)

Q = A • R 2A • k m • S 1/2

waarin:
Q = debiet
A = natte oppervlakte
R = hydraulische straal

(m3 . s-1 )
(m2)
(m)

km = wandruwheidsfactor
S = waterspiegelverhang (= bodemverhang bij
eenparige stroming)

(m 1/2 • s-1 )

(Ven te Chow, 1959)

De gemiddelde stroomsnelheid kan worden berekend met de formule:
(1.1.4)

v = Q. A -1
waarin:
Q = debiet
v = gemiddelde stroomsnelheid
A = natte oppervlakte

(m3 - s-1)
(m • s'')
(m2)

In de hierna volgende paragrafen worden de parameters van de formules 1.1.3 en 1.1.4
nader toegelicht.
Ontwerp afvoer, respectievelijk aanvoer
Op de afvoernormenkaart (zie par. V. 1.1.2. Afvoernormenkaart) staan afvoerintensiteiten (q) voor landelijke gebieden (onverhard) vermeld, die met een frequentie van 1 á 2
dagen per jaar optreden.
-

Voor het ontwerpen van een waterbeheersingsplan kunnen voor Nederlandse omstandigheden richtlijnen worden gegeven voor de grootte van deze afvoerintensiteiten. In tabel
1.1.2 zijn deze weergegeven, waarbij uitgegaan is van gemiddelde neerslagcijfers en een
berging in de grond die afhankelijk is gesteld van de te realiseren grondwatertrappen (zie
par. II. 2.4.4. Grondwatertrappen).
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Tabel 1.1.2. Richtlijnen voor de grootte van de afvoerintensiteit q met een frequentie van 1 á 2 dagen per jaar,
voor het ontwerpen van waterbeheersingsplannen.
mm • d'

I s' • ha"'

Grondsoorten en grondwatertrappen

11,5-14,4
8,6
5,8
2,9
0,9

1,33-1,67
1,00
0,67
0,33
0,10

drainage-behoeftige gronden (polders en gronden met Gt I, 11 en III)
zandgronden met Gt IV en V
zandgronden met Gt V* en VI
zandgronden met Gt VII
bosgebieden en overige gronden zonder zichtbare afvoer met Gt VII

Het te ontwerpen waterbeheersingsplan moet voldoen aan de criteria voor waterpeilen
en stroomsnelheden bij afvoerintensiteiten met verschillende frequenties (N.W., H.W. en
M.W.).
Ter verduidelijking is hiertoe in figuur 1.1.18 nog een indruk weergegeven van de relatie
tussen percentages van de afvoer Qh (H.W.) en de daarbij behorende frequenties van
voorkomen.
Afvoer in procenten
van de afvoer Qh
(1 à 2 x per jaar)
160
140
120
100
80

1

60
40
20
0
0,1

2 3

0,2 0,3 0,5

5

10

20 30 50
100 200 300 500 1.000
Aantal overschrijdingen per jaar

Figuur 1.1.8. Relatie afvoer overschrijdingsfrequentie.
-

Voor de bepaling van de afvoer Qh wordt de oppervlakte F (ha) van de afwaterende onderdelen vermenigvuldigd met de afvoerintensiteit q, zodat:
Qh = F'q
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(1.1.5)

De afvoer Qn (N.W.-afvoer) wordt meestal gelijk gesteld aan 1/2Qh en de afvoer Qm
(M.W.-afvoer) aan 2Qh (zie par. V. 1.1.2. Uitgangspunten voor de ontwerpdebieten).
Voor wateraanvoer wordt in de praktijk uitgegaan van een aanvoerintensiteit die varieert
van 0,1 tot 0,51. s -1 - ha-1. Deze is afhankelijk van de mate van beregening, infiltratie, wegzijging, het gewenste niveau van doorspoeling ten behoeve van waterkwaliteitsverbetering
en uiteraard van de beschikbaarheid van water (Studiecommissie Waterbehoefte Land- en
Tuinbouw, 1980).
Voor uitgebreide toelichting op de afvoernormen wordt verwezen naar hoofdstuk 111.4.2.
Afwatering.
Voor de omrekening van de verschillende eenheden voor afvoerhoeveelheden wordt verwezen naar tabel 1.1.3.
Tabel 1.1.3. Omrekeningstabel voor verschillende afvoergrootheden.
mm d'i
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0

i -s" •ha"
0,116
0,231
0,347
0,463
0,579
0,694
0,810
0,926
1,042
1,157
1,274
1,389
1,504
1,620
1,735

m3 •min-`•100 ha'
0,694
1,389
2,083
2,778
3,472
4,167
4,861
5,556
6.250
6,944
7,639
8,333
9,028
9,722
10,416

Indien de oppervlakte F van een gebied een bepaalde grootte overschrijdt, kan de afvoer
Qh gereduceerd worden tot Qh r met de formule:
Qhr = (a — fl log F/Qh

(1.1.6)

Indien F k 10.000 ha, dan wordt doorgaans voor a• = 1,6 en fl = 0,15 aangehouden.
Op deze manier kan met een gebiedsgrootte-effect worden gerekend.
Het voorgaande had betrekking op afvoeren uit onverharde gebieden. Voor de berekening van het afvoerproces in verharde gebieden heeft men behoefte aan gegevens over
extreme neerslagintensiteiten. Gegevens over neerslaghoeveelheden, die betrekking
hebben op een geheel jaar, zijn weergegeven in tabel 1.1.4. (Bouwknegt en Gelok, 1988)

781

Tabel 1.1.4 Neerslaghoeveelheden uit partiële duurreeks (1906-1977) voor het gehele jaar in De Bilt, voor
duren van 5 minuten tot 4 dagen voor herhalingstijden van 1 x per jaar tot 1 x per 100 jaar.
Bron: Buishands en Velds, 1980, bewerkt door Bouwknegt.

Duur
in:

Herhalingstijd
lx per jaar

min. uur dag 1- s- '•ha- '

1. s- ' •ha- '

mm

I- s- '•ha- '

1. s- '•ha -' mm l•s-'•ha - ' mm

mm

64,3
48,7

8,4
15,0
18,9
21,2

330,9
198,1
127,6
94,8

39,3
30,0

14,2
16,2

49,9
37,5

18,0
20,3

62,2
46,3
36,7

22,4
25,0
26,4
29,5

75,8
55,0
43,3
31,7

2
3
4

24,3
18,1
14,7

17,5
19,5
21,1

30,0
22,2
17,9

21,6
24,0
25,8

300
360
480
600
720
840

5
6
8
10
12
14

12,4
10.8
8,7
7,4
6,4
5,7

22,3
23,4
25,1
26,5
27,7
28,7

15,1
13,0
10,4
8,7
7,5
6,7

27,1
28,2
30,0
31,4

960
1.080
1.200
1.440

16
18
20
24

5,1
4,7
4,4

28
32

3,8
3,4
3,1

6,0
5,5
5,1
4,4

1.680
1.920
2.160
2.400
2.640
2.880
3.360
3.840
4.320

29,6
30,4
31,3
32,6
34,0
35,4

34,8
35,8
36,8
38,3
39,9
41,4

36
40
44
48
56
64
72

36,8
38,2
39,7
41,1
42,9

3

2,8
2,7
2,5
2,4
2,1
1,9
1,8

44,7
46,5

4,0
3,6
3,3 43,0
3,1 44,5
2,9 46,1
2,8 47,6
2,5 49,7
2,2 51,8
2,1 53,9

4

1,6
1,5

49,3
52,0

1,9
1,7
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1. s- '•ha- '
280,9
166,2
104,9
78,2

60
90
120
180
240

5.040 84
5.760 96

Herhalingstijd Herhalingstijd
lx per 25 jaar lx per 100
jaar

6,8
11,8
14,9
16,8

30
45

2

Herhalingstijd
lx per 10 jaar

226,6
131,6
83,0
62,3

180,1
102,1

1

Herhalingstijd
lx per 5 jaar

5,4
9,2
11,6
13,1

5
15

1

mm

Herhalingstijd
lx per 2 jaar

32,5
33,7

57,1
60,2

27,3
22,1

31,9

25,3

33,0
33,8
36,0
37,8
39,3
40,6
7,2 41,7
6,6 42,7
6,1 43,8
5,2 45,3
4,7 47,0
4,2 48,8

21,0
18,0
14,3
12,0
10,3
9,1

18,3
15,6
12,5
10,5
9,1
8,1

mm
9,9
17,8
23,0
25,6

394,4
238,5
153,7

11,8
21,5
27,7

488,3
298,3
192,3
141,8
112,6

113,7

30,7

27,3
29,7
31,2
34,3
36,4

90,6
65,4
51,2
37,4
29,8

32,6
35,3
36,9
40,4
42,9

37,9

24,7

39,0
41,3
43,1
44,4
46,0

21,1
16,7
13,9
11,9
10,6

44,4
45,5

9,5
8,6
8,0
6,9
6,1
5,5

54,7
55,9
57,4
59,2
61,3
63,3

5,0
4,7
4,4
4,1
3,7
3,4
3,1
2,8
2,6

65,3
67,2
69,2
71,1
74,2
77,4
80,5
85,2
89,9

3,9
3,6
3,4
3,2
2,9
2,6
2,4

50,6
52,3
54,0
55,7
58,0
60,3
62,5

8,2 47,3
7,5 48,4
6,9 49,7
6,0 51,4
5,3 53,3
4,8 55,1
4,4 56,9
4,1 58,7
3,8 60,5
3,6 62,2
3,2 64,9
2,9 67,7
2,7 70,4

2,2
2,0

66,2
69,8

2,5
2,3

74,6
78,7

48,1
50,0
51,5
53,2

14,6
26,9
34,6
38,3
40,5

80,8
62,9
45,9
36,4

43,7
45,3
49,5
52,4

30,1
25,6
20,2
16,8
14,3
12,7

54,1
55,2
58,2
60,3
61,9
63,9

11,4 65,6
10,3 67,1
9,5 68,7
8,2 70,7
7,3 73,1
6,5 75,4
6,0 77,7
5,5 79,9
5,2 82,1
4,9 84,2
4,4 87,9
4,0 91,7
3,7 95,4
3,3 101,0
3,1 106,5

Bij het maken van deze tabel is uitgegaan van de partiële duurreeks van de neerslaggegevens van 1906-1977 in De Bilt, zoals deze door Buishand en Velds (1980) zijn gepubliceerd. In deze tabel is bijvoorbeeld te lezen dat in één uur met een frequentie van 1 x
per 10 jaar een neerslagintensiteit van 27,3 mm of 75,81- s -1 - ha-1 kan vallen. Voor meer
informatie over extreme neerslaghoeveelheden (bijvoorbeeld in zomer en winter) wordt
verwezen naar par. III. 2.6. Extreme neerslaghoeveelheden.
Opgemerkt wordt dat de herhalingstijd van een neerslaghoeveelheid niet altijd hoeft samen te vallen met de herhalingstijd van de daarbij optredende hoeveelheid afvoer (en
maximale waterstanden). Deze afvoer kan in sommige gebieden (bijvoorbeeld afhankelijk van de verhouding van het percentage verhard en onverhard) nog één of meerdere
keren optreden bij een andere hoeveelheid neerslag met dezelfde neerslag-herhalingstij d .
In hoeverre de herhalingstijd van de neerslag afwijkt van de herhalingstijd van de afvoer
is erg moeilijk te bepalen. Daarom verdient het aanbeveling om een waterbeheersingsplan waarbij de afvoer van verharde gebieden een belangrijke rol speelt, met meerdere hoeveelheden neerslag bij verschillende herhalingstijden (bijvoorbeeld 1 x per 10
jaar en 1 x per 100 jaar) door te rekenen. Met behulp van computerprogramma's is dit
goed mogelijk (zie par. V. 1.1.8. Berekeningstechnieken). Hierdoor wordt meer inzicht
verkregen in de gevoeligheid van de fluctuaties van de waterstanden in het gebied in relatie met de afvoer van de verharde gebieden.
De natte oppervlakte A, de hydraulische straal R en de bodembreedte-waterdiepte
verhouding van het dwarsprofiel
De natte oppervlakte A en de hydraulische straal R zijn in de formule van Manning op
voorhand onbekende grootheden. Deze grootheden worden bepaald door het te ontwerpen profiel, dat doorgaans trapeziumvormig is en waarbij de taludhelling en de verhouding tussen bodembreedte en waterdiepte gekozen moet worden.
Deze keuze is afhankelijk van factoren als grondsoort, te verwachten potentiaalverschillen tussen de grondwaterstand en het peil in de open waterloop, mate van begroeiing,
diepte van de waterloop en mate van erosie door golfslag (Werkgroep Afvoerberekeningen, 1979).
In tabel 1.1.5 is een richting aangegeven voor te kiezen taludhellingen onder de waterspiegel bij verschillende grondsoorten. Bij grote waterlopen worden wel geknikte taluds toegepast. De taludhelling boven de waterspiegel kan dan steiler worden genomen.
Tabel 1.1.5. Taludhellingen (1:n)

Grondsoort

Waarden van n

klei, leem, kiss, vast veen
zavel, vast zand
grof zand
fijn zand, slap veen

1 - 2
1,5 - 2,5
1,5 - 3
2 - 4
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De hydraulische straal R is het quotiënt van de natte oppervlakte en natte omtrek en dus
afhankelijk van de te bepalen bodembreedte (b) en waterdiepte (h) (figuur 1.1.9).

R = A•P

(1.1.7)

Figuur 1.1.9. Taludhelling n en hydraulische straal R.

Waterlopen worden het meest economisch ontworpen (met minimaal grondverzet), indien zij zo diep mogelijk worden aangelegd. Gestreefd moet worden naar een b:hverhouding bij Qh (H.W.) van 1:1. In het algemeen ligt de b:h-verhouding bij de
ontwerp-afvoer Q n (N.W.) tussen 1,5:1 en 4:1 en bij Qh (H.W.) tussen 1:1 en 3:1. In
de praktijk van het ontwerpen blijkt, dat afhankelijk van de grondsoort en de diepte van
instabiele grondlagen, vaak voor een bepaald gebied een keus wordt gemaakt uit de volgende drie typen dwarsprofielen, namelijk diepe smalle, middelbare en ondiepe brede.
Voor de b:h-verhouding bij afvoer Qh (H.W.) van deze drie typen dwarsprofielen heeft
Van Smaalen (1970), uit de gegevens van vele waterbeheersingsplannen, de in figuur
1.1.10 aangegeven relatie bepaald.

waterdiepte
(n1 )

h
b = 2 h'

3-

diepe
profielen

2-

b = 2,75 /1 3

middelbare
profielen

brede
profielen

o

0

6

7

4

b = 5 h'

9

10

bodembreedte

b (m)

Figuur 1.1.10. Verhouding tussen bodembreedte b en waterdiepte h bij afvoer
per jaar) voor verschillende typen profielen.
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Qh

(frequentie 1 à 2 dagen

Voor omrekening van b:h-verhouding bij Q, (N.W.) naar die bij Qh (H.W.) wordt verwezen naar figuur 1.1.11 (Landinrichtingsdienst, 1978). Door de b:h-verhoudingen
groot te kiezen, kunnen peilschommelingen als gevolg van een wisselend wateraanbod
worden beperkt, maar worden wel grote profielen gemaakt, die veel grondverzet vragen.
b/h
bij afvoer Q,

Omrekening van waterdiepte h van afvoer Qh
naar afvoer Qn bij gelijkblijvend profiel volgens
formule van Manning (k, = 33,8 h 1/2).
De grafiek is tevens geschikt voor omrekening van
afvoer Qh naar afvoer Qn.

Voorbeeld
Gegeven bij afvoer Qh en talud 1:11/2
b = 1,50
h = 1,00
b/h = 1,5
berekening voor afvoer Qn
b = 1,50
h = 0,742 x 1,00 = 0,74
b/h = 1,5/0,74 = 2,02

0
0,70 0,72 0,74 0,76 0,78
factor voor berekening h bij Q,

Figuur 1.1.11. Omrekening b:h-verhouding bij Qn (N. W.) en

Qh

(H. W.).

Wandruwheid k M
De stroming in een open waterloop wordt in bepaalde mate geremd door de ruwheid van
bodem en taluds, welke toeneemt naarmate er meer plantengroei aanwezig is. Deze remmende invloed wordt tot uitdrukking gebracht in de ruwheidsfactor k M en is daarmee
omgekeerd evenredig. Ook worden weerstanden in de k M-waarde uitgedrukt, die het
gevolg zijn van bochten, aanzandingen, obstakels en andere onregelmatigheden in het
dwarsprofiel.
De Werkgroep Waterlopen (1958) heeft tabel 1.1.6 opgesteld, waarin te gebruiken k M
-wardenvmlzij,fhkvandebgroist vanewrlop.V
een regelmatig profiel kunnen de in de tabel genoemde hoogste waarden worden aangenomen. De laagste waarden gelden voor onregelmatige profielen.
Tabel 1.1.6. kM waarden in waterlopen, afhankelijk van de begroeiingstoestand.
-

Toestand waterloop

zeer schoon
schoon
licht begroeid
matig begroeid
vrij sterk begroeid
zeer sterk begroeid

km waarde in m 1/2 •s-'
-

45 - 30
35 - 20
25 - 15
20 - 10
16 - 5
< 10
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Om een te kiezen km -waarde in de praktijk beter te kunnen relateren aan de mate van
begroeiing, heeft Bon (1967) een taxatiemethode ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan
van de volgende factoren, die van invloed zijn op de hoogte van de k m-waarde:
1. de breedte van de waterspiegel met de daarbij behorende waterdiepte;
2. de bedekkingsgraad van de begroeiing van de bodem van de waterloop;
3. de verkleining van het doorstromingsprofiel door de begroeiing (dwarsdoorsnede)
rekening houdend met de waterdiepte;
4. de ruwheid van de taluds (afschuivingen, resten van betuining, en dergelijke);
5. obstakels (op of in de bodem, eveneens in samenhang met de waterdiepte (zandribbels, dwarskuilen, stenen en dergelijke);
6. materiaaltransport (zand, drijvend vuil).
Voor ieder onderdeel apart wordt de cijferwaarde getaxeerd, zoals aangegeven in de
koppen van de kolommen van het taxatieschema in figuur 1.1.12. Het rekenkundig gemiddelde van deze waarden geeft dan de zogenaamde "onderhoudsgraad"van de waterloop aan.

onderdeel nr.

1

kolom

A

B

C

D

E

taxatiewaarde

1-5

5-10

10-15

15-20

20-25

waterbreedte
bij h>0,I in

> 1,5 in

0,75-1.5 nl
/

\

-"\„

. . '..

lining
door strominesprofiel

4

onderwater
talud

5

obstakels
in verhouding
tot waterdiepte

n. ■

..\iii ...L'

materiaal
transport

--..-

>50%

10-25%

25-50g'0

‘........Jatig

I

,t,

stenen, blad, enkele
dwarskuilen
.,...

.-......

helder water

troebel water

weinig drijvend
vuil

zandtransport of
teel drijvend vuil

/3- /, h

s...,
__,t,
vrij ruw

~'
>5000

'ikilaiiir

'/ 2- o -I /3 h

weinig

zandribbels

22<7521

/.

25-50%

\k 1. 1. 111"

< 3 /, h

...glad____/

\

„7"101MI;.
. ...1. .: . tb ■0 d p .1., ■ 'zijl. .. ~1

geen

6

0,75-1,5 in

Ve

0-10%
10-25%
bodembedekking
(bovenaanzicht)
...: .. ."' .• ...• r.: re":41. 11Ip • "

0 - i 0%

3

<0,75 m

/
> 1,5 in

idem
bij h<0,1 m

2

\

,_,_ruw

matig

groot

puin, bladhopen,
zandbanken

steenblokken,
stronken,
stroomversnellingen

_I.cer rA
u„_i_ j

---------,
--'"7--",
....

Figuur 1.1.12. Taxatieschema voor de bepaling van de onderhoudsgraad van waterlopen.
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Uit metingen, literatuurgegevens en het taxatieschema is een verband vastgesteld tussen
km-waarde, stroomsnelheid (v) en de onderhoudsgraad (zie figuur 1.1.13).
k, (m i ' •s

70 onderhoudsgraad
1

60 -

2
3

50 -

4
5

40 -

30 -

20 -

10 -

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
v (cm.s 1 )

Figuur 1.1.13. Samenhang tussen km — waarde, stroomsnelheid en onderhoudsgraad.

Als de gemiddelde stroomsnelheid in een waterloop bekend is en de onderhoudsgraad
via het taxatieschema bepaald wordt, kan men met behulp van figuur 1.1.13 een k m
-wardebpln.It17wordevblng adeplivn
kMwaarde met behulp van deze methode.
Bij het ontwerpen dient de km-waarde te worden gekozen voordat de waterlopen gegraven zijn. Globaal genomen kan men stellen dat kleine, ondiepe waterlopen sneller begroeien dan grote, diepe waterlopen en dat dit in een zware, vruchtbare grond eerder
zal plaatsvinden dan in een lichte grond. Verder zal er in de zomer meer begroeiing zijn
dan in de winter. In tabel 1.1.8 zijn enkele aanbevelingen gedaan voor bij het ontwerpen
te gebruiken km-waarden. Hierbij is ervan uitgegaan, dat er in de toekomst normaal zal
worden onderhouden. Dit houdt in dat de waterlopen in de winter als schoon worden
beschouwd en in de zomer als licht begroeid. Tevens is uitgegaan van rechte waterlopen
met trapeziumvormige dwarsprofielen.
Onder normaal onderhoud wordt verstaan dat de begroeiing 2 x per jaar wordt verwijderd. Bij toepassing van veegboten wordt uitgegaan van 6 x vegen per jaar. Het op profiel houden van de waterlopen wordt, afhankelijk van het gebied, normaal 1 x per 5
á 15 jaar gedaan.
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Tabel 1.1.7. Voorbeelden van de bepaling van de k m-waarde m.b.v. de taxatiemethode volgens Bon (1967).
Omschrijving
onderdelen voor
de bepaling
van de onderhoudsgraad

Waterloop 2

Waterloop 1
groot-

uit taxatieschema

heden

nummer

onder-

onder-

delen

deel

waterbreedte

3,50 m

1

waterdiepte

1,00 m

kolom

groot-

taxatieschema

cijfer-

heden

kolom

waarde

onder-

cijferwaarde

delen
A

1

2,00 m

A

4

0,20 m

bodembedekking

10%

2

A

5

40%

C

13

verkleining door
stroomprofiel

5%

3

A

2

40%

D

16

onderwatertalud

matig ruw

4

B

8

vrij ruw

C

12

obstakels

geen

5

A

1

geen

A

2

materiaaltransport

geen

6

A

1

geen

A

1

totale cijferwaarde

18

onderhoudsgraad

18/6 = 3

48/6 = 8

0,30 in- s-1

0,10 m • s-1

k, = 35 m 1/2 • s-'

km = 7 m 1/2 •s- '

gemiddelde
stroomsnelheid
uit figuur
1.1.13 volgt

48

In de ontwerptechniek wordt het werken met de in tabel 1.1.8 genoemde klassen voor
de km-waarden als een bezwaar gevoeld bij de overgang van de ene waterloop naar de
andere (zie figuur 1.1.14). Om dit te ondervangen hebben De Bos en Bijkerk (1963) de
volgende formule ontwikkeld, waarbij de k m-waarde afhankelijk is van de waterdiepte:
(1.1.8)

km = y•h8
waarin:

km = wanddruwheid
= waterdiepte
y en 8 = coëfficiënten
h
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(m1/2 •s- ')
(m)

Tabel 1.1.8. km-waarden voor het ontwerpen van waterlopen afhankelijk van de grootte van de waterloop
en uitgaande van normaal onderhoud.
km waarden in m 1/2 -s-1 bij normaal onderhoud

Grootte waterlopen

-

(0,4 < h < 0,8 m)
kleine
middelgrote (0,7 < h < 1,7 m)
grote
(
h > 1,5 m)

winter

zomer

35-25
40-30

20-15
30-20
50-40

Als regel wordt voor 8 de waarde 1/3 genomen en voor y de waarde 34 in de winter
en 23 in de zomer (zie figuur 1.1.14). Deze formule wordt algemeen gehanteerd bij het
ontwerpen van waterbeheersingsplannen.
ks, (m 1 3 s

1)

50 win ter
40 -

30
zomer
20 -

10

0

40

80

120

160

200

240

280

320

waterdiepte h (cm)

Figuur 1.1.14. Relatie tussen wandruwheid k m en waterdiepte h.

Wil men vanwege natuur- of landschapswaarden of uit kostenoverwegingen minder frequent onderhoud uitvoeren, dan moet men voor het ontwerpen van de waterlopen de
km-waarde hierop aanpassen.
Het verhang S en verval z
Het verval (z) is het verschil in waterstand tussen 2 punten. Liggen deze punten op een
afstand L, dan is het verhang (zie figuur 1.1.15):
S = z • L-'

(1.1.9)

Het verhang S is dimensieloos, maar wordt voor de duidelijkheid vaak uitgedrukt in
m km-1 (9/00).
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Figuur 1.1.15. Verhang S = z:L.
wa terlijn

Het verhang S van de waterspiegel is bij eenparige stroming gelijk aan het bodemverhang. Aangezien de snelheid evenredig is met de wortel uit het verhang, is het om economische redenen gewenst een zo groot mogelijk verhang te kiezen. Het toelaatbare verhang is echter begrensd, doordat de stroomsnelheid niet zodanig mag oplopen dat materiaaltransport van enige betekenis in de waterloop op kan treden. Deze eis geeft in hellende
gebieden vaak aanleiding tot de bouw van technische stuwen of bodemvallen, of tot het
bekleden van de waterlopen. Anderzijds is in vlakke gebieden het verhang vaak beperkt.
Daar kan het beschikbare verhang eventueel vergroot worden door het accepteren van
onderschrijdingen van de gewenste drooglegging in het bovenstroomse gebied gedurende perioden met hoge afvoer. Als algemene regel geldt bovendien dat voor een optimaal
ontwerp het beschikbare verval zo economisch mogelijk verdeeld moet worden tussen
de waterlopen en de kunstwerken.
Toelaatbare stroomsnelheden

De verdeling van de stroomsnelheid in het dwarsprofiel is zodanig, dat deze midden in
het profiel het grootst is en naar de bodem en de kanten toe kleiner wordt (figuur 1.1.16).

Figuur 1.1.16. Stroomsnelheids-verdeling in verschillende dwarsprofielen.

Voor het ontwerpen van waterlopen wordt echter uitgegaan van een gemiddelde
stroomsnelheid voor het gehele dwarsprofiel. Om materiaaltransport in de waterloop te
voorkomen, dient de stroomsnelheid beneden een zekere kritische snelheid te blijven.
In tabel 1.1.9 zijn bij verschillende grondsoorten de maximum toelaatbare gemiddelde
stroomsnelheden aangegeven. Ook moet rekening worden gehouden met het effect dat
de snelheidsgradiënt langs de kant en de bodem in relatie tot de gemiddelde stroomsnelheid, bij kleine waterlopen van meer invloed is dan bij grote waterlopen.
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Tabel 1.1.9. Maximum toelaatbare gemiddelde stroomsnelheden bij verschillende grondsoorten.
Grondsoort

Maximum toelaatbare gemiddelde
stroomsnelheid in m • s-1

samenhangende zware grond (klei, leem, kiss)
zavel, samenhangende zandgrond en vast veen
grof zand
fijn zand en slap veen

0,60-0,80
0,30-0,60
0,20-0,50
0,15-0,30

Hierdoor worden in de praktijk als toelaatbare ontwerpsnelheden in bijvoorbeeld zanden veengebieden voor kleine waterlopen 0,30 m • s" aangehouden, voor grote waterlopen (h > 1,00 m) 0,50 m s -1 , voor kleigebieden en zeer grote waterlopen 0,70 m • s -1 .
Om bij het ontwerpen van waterlopen, indien de stroomsnelheid maatgevend is, een geleidelijk verloop te krijgen bij de overgang van kleinere waterlopen naar grotere, wordt
wel met een continu verloop tussen toelaatbare stroomsnelheid en waterdiepte gewerkt.
De Bos heeft een dergelijk verband toegepast voor zandgronden in Drenthe (zie figuur
1.1.17).
maximum toelaatbare
gemiddelde stroomsnelheid
v (m•s - 1 )
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

waterdiepte h (m)

Figuur 1.1.17. Door De Bos in Drenthe toegepaste relatie tussen maximum toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid (v) en waterdiepte (h) in waterlopen in zandige gebieden.

Als uitstroomsnelheid bij kunstwerken in een onbeschermde waterloop kan in het algemeen een hoogst toelaatbare stroomsnelheid aangehouden worden die 50 procent hoger
ligt dan de snelheid in tabel 1.1.9.
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Bovengenoemde snelheden moeten zeker aangehouden worden bij de ontwerpberekeningen met Q, (N.W.) en Qh (H.W.). Bij de controleberekening met Q m (M.W.) kunnen overschrijdingen worden overwogen, vanwege de lage frequentie van de afvoer Q m
Qh de kritische snelheden wor- enmrwatdip elon.IdibjQ„
den overschreden, moet het ontwerp worden aangepast. In het algemeen betekent dit verkleining van het verhang S en de bouw van stuwen. Een andere mogelijkheid is om de
waterlopen van een bekleding te voorzien, zodat de toelaatbare stroomsnelheden op kunnen lopen tot circa 2 in
Berekening van de verhanglijn bij niet eenparige stroming
Bij het ontwerpen van waterlopen komt de berekening van verhanglijnen bij nieteenparige stroming in de volgende gevallen voor:
a. het water stroomt en de benedenstrooms gegeven waterdiepte (h) is groter dan de
evenwichtsdiepte(y n) (zie figuur 1.1.18A);
b. het water stroomt en de benedenstrooms gegeven waterdiepte (h) is lager dan de evenwichtsdiepte (yn), doch hoger of gelijk aan de grensdiepte (y,) (zie figuur 1.1.18B);
c. het water schiet en de bovenstrooms gegeven waterdiepte (h) is gelijk aan of lager
dan de grensdiepte (y,) doch hoger dan de evenwichtsdiepte (yn) (zie figuur
1.1.18C). Deze situatie komt in de Nederlandse praktijk sporadisch voor.
-

B. VALKROMME

A. STUWKROMME

gegeven peil

geleidelijke overgang

C. SCHIETEND WATER

y„ = evenwichtsdiepte

= grensdiepte

Figuur 1.1.18. Enkele voorbeelden van verhanglijnen.
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Voor de begrippen stromen, schieten, evenwichtsdiepte en grensdiepte wordt verwezen
naar par. V. 1.1.3. Stromingstypen en stromingsclassificatie in open waterlopen.
Voor de berekening van verhanglijnen bestaan verschillende methoden. Een eenvoudige
methode, die gemakkelijk met behulp van een programmeerbare zakrekenmachine is toe
te passen, is die van Charnomskii (Bos, 1965). De methode werkt met kleine stapjes.
In figuur 1.1.19 is een klein stukje getekend van een traject waarover de verhanglijn moet
worden berekend.

2

doorsnede

S„x

v2 2 /2g

waterspiegel, S„

J
Z2

i

Z1

horizontaal vergelijkingsvlak

gemiddeld dwarsprofiel
over de lengte x
lengteprofiel over de lengte x

Figuur 1.1.19. Dwars- en lengteprofiel van een waterloop met een lengte x met gegevens, nodig voor de
berekening van een verhanglijn.

De betekenis van de symbolen is als volgt:
= de lengte van het stukje verhanglijn (de helling wordt zo
x
gering verondersteld dat het geen noemenswaard verschil
maakt of de lengte langs de helling of horizontaal wordt
gemeten) (m)
= de afstand van een bodempunt tot een gekozen
z
(m)
horizontaal vergelijkingsvlak
Sb
z2) /x, de helling van de bodem
= ( z1
(m)
h
= de waterdiepte t.o.v. de kanaalbodem
(m • s-2)
= de versnelling door de zwaartekracht
g
(m • s'')
= de gemiddelde snelheid in een bepaalde dwarsdoorsnede
v
Se
= de helling van de energielijn
= het verhang van de waterlijn
SW
v2I2g = de snelheidshoogte
—
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De sleutel voor de berekening is de aanname dat de formule van Manning
(1.1.3)

Q = A. leh•km • S 1/2

ook geldt voor de niet-eenparige beweging, mits in plaats van het verhang van de waterlijn, de helling van de energielijn wordt ingevuld (zie par. V. 1.1.4. Berekening bij eenparige stroming).
Voor de berekening van een verhanglijn zijn de volgende grootheden bekend:
- debiet Q
- wandruwheidsfactor k m
- afmetingen van het gemiddeld dwarsprofiel over de lengte x
- bodem-verhang Sb
Met behulp van deze grootheden is de helling van de energielijn te berekenen uit:
Se = Q2 / (A2 . R4/3 . km2 )

(1.1.10)

Wanneer Se bekend is, kan een vergelijking worden opgesteld die de elementen van
doorsnede 1 gelijk stelt aan de elementen van doorsnede 2 (zie figuur 1.1.19):
Sb •x + h l + vi2/2g = h2 + v22/2g + Se •x

(1.1.11)

Hieruit volgt dan:
x = (h2

—

h l + v22/2g

—

vl g/2 g) / (Sb

—

Se)

(1.1.12)

Door bij stromend water uit te gaan van een bekende h 2 en door h l telkens met een vaste
waarde (bijvoorbeeld 1 mm of 1 cm, afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid) te verlagen (of voor een valkromme te verhogen) kan de lengte x berekend worden. Bij schietend water moet worden uitgegaan van een bekende h l en h2 telkens met een vaste waarde worden verlaagd. De herhaling van deze overzichtelijke berekening levert dan punt
voor punt de verhanglijn over de gewenste lengte in een waterloop op (Ven te Chow,
1959).
Ontwerpprocedure waterlopen met Q

11 (N. W.), Qh (H. W.) en Q m (M. W.)

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op het ontwerpen van waterlopen in vlakke
poldergebieden en hellende (beek)gebieden. In een poldergebied moeten de waterlopen
voldoen aan de gestelde criteria voor waterpeilen en stroomsnelheden bij de afvoeren
Q„ (N.W.-afvoer) en Qh (H. W. -afvoer).
De waterlopen worden in eerste instantie ontworpen met Q n. Hierbij mogen de werkelijk optredende waterpeilen in de N.W.-afvoersituatie niet boven de gewenste N.W.peilen uitkomen. Daarom start men de berekening met een benedenstrooms waterpeil
en een zodanig verhang, dat de optredende waterstand bovenstrooms in een peilvak net
niet boven de gewenste waterstand in de N.W.-situatie uitkomt (zie figuur 1.1.20). Met
dit verhang worden de dwarsprofielen bij eenparige stroming met het debiet Qn gedimensioneerd. Blijkt bij deze berekening dat de maximum toelaatbare stroomsnelheid
wordt overschreden, dan wordt het verhang verkleind.
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maaiveld

wenspeil H.W.

polderpeil
- 1,70
-2,00

bodem
lengte peilvak = b,. 2.000 tn

Figuur 1.1.20. Lengteprofiel waterloop in poldergebied.

In het voorbeeld in figuur 1.1.20 ligt het wenspeil bij N.W. op 1,20 m beneden maaiveld
en dat bij H.W. op 0,60 m. Bij de met Q n gedimensioneerde waterlopen worden nu met
behulp van een computerprogramma (zie par. V. 1.1.8. Berekeningstechnieken) bij nieteenparige stroming, de waterstanden en stroomsnelheden berekend in de H.W. afvoersituatie. Blijken deze lager te zijn dan de gestelde criteria bij H .W . , dan is het
ontwerp van de waterlopen goed. Is dit niet het geval, dan worden de waterlopen ontworpen met de bij H.W. geldende criteria.
De tot nu toe beschreven methode geeft in principe aan hoe het ontwerpen in poldergebieden wordt gedaan. In de praktijk echter is het wat ingewikkelder, daar het maaiveld nooit
exact horizontaal ligt en hierdoor de overschrijding van wenspeilen discutabel wordt.
Verder moet er bij de berekening van de waterstanden nog rekening worden gehouden
met de cumulatie van opstuwingen van kunstwerken (zie par. V . 1.1.6. Berekening afmetingen duikers, bruggen en onderleiders).
Om in de praktijk te voorkomen dat bij de N.W.-afvoersituatie de N.W.-wenspeilen
worden overschreden, moet indien er geen afvoer is, een polderpeil in een peilvak worden gehandhaafd dat gelijk is aan het benedenstroomse peil in de N.W.-afvoersituatie
(zie figuur 1.1.20). Bij droogtegevoelige gronden en in gebieden met een snelle maaivelddaling kan het polderpeil hoger worden ingesteld, waarbij als bovengrens het N. W . wenspeil kan worden aangehouden.
In hellende gebieden gaat het ontwerpen van waterlopen in principe op dezelfde wijze
als in poldergebieden, alleen heeft men hier het voordeel van het verhang van het maaiveld. Behalve aan de criteria bij N.W. en H. W . , moeten de waterlopen ook voldoen aan
die bij M.W.-afvoer (Q„„).
In figuur 1.1.21 is een lengteprofiel van een waterloop in een hellend gebied getekend,
met de daarbij voorkomende wens- en optredende peilen in de N. W. -, H. W. - en M.W . situaties. Daar gebruik gemaakt wordt van de helling van het maaiveld, zullen de gewenste en optredende waterstanden in de N.W.-situatie meestal samenvallen. Het hierbij
ontworpen dwarsprofiel wordt nu gebruikt om de waterstanden en stroomsnelheden in
de H.W.- en M.W.-afvoersituatie te berekenen.
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maaiveld

.tiptre de M.W
waterpeilen

lengte stuwpand = bv. 1.000 m

Figuur 1.1.21. Lengteprofiel waterloop in een hellend gebied.

In het voorbeeld van figuur 1.1.21 liggen de wenspeilen bij N.W., H.W. en M.W.
respectievelijk op 1,10, 0,60 en 0,10 m beneden het maaiveld. Bij hogere optredende
waterstanden in de H.W. - of M.W. -situaties dan de gewenste, zal het dwarsprofiel moeten worden vergroot.
Zijn de stroomsnelheden te hoog dan moeten er stuwen worden gebouwd of de waterloop
moet van een bekleding worden voorzien.
In de praktijk moet ook rekening gehouden worden met ongelijke maaiveldligging en
cumulatie van opstuwingen van kunstwerken. Het laatste punt speelt in hellende gebieden een minder belangrijke rol dan in poldergebieden.
Bij het ontwerpen van waterlopen moet verder nog rekening gehouden worden met de
volgende punten.
Aanvoer en conservering van water

De waterlopen moeten zodanig ontworpen zijn dat ook het aanvoer-debiet getransporteerd kan worden binnen de daarbij gestelde kriteria voor waterstanden en stroomsnelheden. Voor beregening bijvoorbeeld moet een minimum waterdiepte van 0,60 m in de
waterloop aanwezig zijn.
Aanpassen aan reeds bestaande dwarsprofielen

Heeft men voor een waterloop in eerste instantie een dwarsprofiel ontworpen dat kleiner
is dan het in het veld reeds bestaande dwarsprofiel, dan moet het ontworpen profiel hierop worden aangepast. In figuur 1.1.22 staat een voorbeeld van een dergelijke situatie,
waarbij een viertal mogelijkheden van aanpassing zijn weergegeven.
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in eerste instantie
ontworpen dwarsprofiel

in het veld reeds
bestaand dwarsprofiel

k-- ----I. bestaand dwarsprofiel handhaven

2. bodembreedte groter
waterdiepte kleiner
bestaande taluds handhaven

3. bodembreedte groter
waterdiepte kleiner
taludhelling gelijk

4. bodembreedte kleiner
waterdiepte gelijk
taludhelling flauwer

Figuur 1.1.22. Aanpassen van een ontworpen dwarsprofiel aan een bestaand dwarsprofiel (4 mogelijkheden).

Keuze van de k m-waarde in relatie met natuurbouw of een afwijkende onderhoudsfrequentie

In het kader van natuurbouw wordt doorgaans gestreefd naar zo min mogelijk onderhoud
aan de waterlopen. Hiertoe moeten dan de waterlopen ontworpen worden met een hierbij
behorende km-waarde (zie par. V. 1.1.4. Wandruwheid k m). Ook voor het vinden van
het economisch optimum van aanleg en onderhoud van de waterlopen, kan het belangrijk
zijn het ontwerp met verschillende k m-waarden te berekenen.
Eisen aan waterdiepte, waterbreedte en stroomsnelheid in relatie met recreatie,
natuurbouw en onderhoud

Waterlopen worden in het kader van de recreatie hoofdzakelijk gebruikt voor vissen en
varen. Voor de sportvisserij moet er een minimale waterdiepte van circa 1 m en een waterbreedte van circa 3-4 m aanwezig zijn. Bij varen hangen de eisen nauw samen met
het type vaartuig waarmee wordt gerekend.
Indien het onderhoud van waterlopen met veegboten wordt gedaan, dan moet de waterdiepte minimaal 0,50 m zijn en de bodembreedte 1,50 m.
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Bij de natuurbouw komt het soms voor, dat voor de ontwikkeling van een bepaald organisme, altijd een minimale stroomsnelheid of waterdiepte aanwezig moet zijn of dat een
bepaalde maximale stroomsnelheid of waterdiepte niet mag worden overschreden.
Eisen aan de vorm van het dwarsprofiel in relatie met onderhoud en natuurbouw
Voor het onderhoud van een waterloop worden vaak onderhoudspaden aangelegd.
In het kader van natuurbouw wil men wel eens plasbermen in een waterloop aanleggen.
Deze beide elementen (zie fig. 1.1.23) kunnen het dwarsprofiel zodanig wijzigen, dat
er bij hoge afvoeren hydraulisch een geheel andere situatie in de waterloop kan ontstaan
dan bij de oorspronkelijke vorm van het dwarsprofiel is berekend. Een herberekening
is dan aan te bevelen.

oorspronkelijk berekende vorm

onderhoudspad
plasberm

Figuur 1.1.23. Vormveranderingen in het dwarsprofiel ten gevolge van natuurbouw en onderhoud.

1.1.5. Bijzondere aandachtspunten ontwerp waterlopen
Minimum waterloopafmeting

Bij strikte toepassing van de formule van Manning kunnen bij kleine afvoeren en/of een
groot verhang, de afmetingen van de berekende waterloop zodanig klein worden, dat
praktisch onderhoud en bedrijfszekerheid in de knel komen. Daarom wordt een waterloop niet kleiner ontworpen dan met zogenaamde minimum afmetingen. Veel toegepaste
minimum afmetingen zijn:
- taludhelling 1:1;
- bodembreedte van 0,50 m;
- een bodemhoogte die ten minste 0,25 m beneden de droogleggingseis bij N.W. ligt.
Uitmonding van een kleine waterloop in een grote

Bij afvoeren anders dan die waarop het systeem is berekend, kunnen bij aansluiting van
een kleine waterloop op een grotere, stroomversnellingen (valkrommen) dan wel
stroomvertragingen (stuwkrommen) optreden. Worden de optredende snelheden te
groot, dan kan bijvoorbeeld een stuw c.q. bodemval gebouwd worden dan wel een duiker
met de functie van bodemval.

798

Ontwerp hoofdwaterloop voor een gemaal met één pomp
De gemaalcapaciteit is meestal gelijk aan de H.W.-afvoer (Qh) + 10% van Qh (zie
hoofdstuk V.1.2. Gemalen). Daardoor is de ingezette gemaalcapaciteit doorgaans groter
dan het af te voeren debiet in de waterloop voor het gemaal. Vooral bij een gemaal met
één pomp komt dit veel voor en kan dit problemen geven in verband met de optredende
stroomsnelheid in de waterlopen. In dit geval wordt er namelijk bij het gemaal op N.W. peil gemalen, terwijl de H.W.-afvoer (Qh) door de waterloop wordt getrokken. Wordt
hierbij de maximum toelaatbare snelheid overschreden, dan moet de waterloop voor het
gemaal zodanig worden verdiept en/of verbreed, dat de maximum toelaatbare snelheid
net niet wordt bereikt (zie figuur 1.1.24).

gemaal

H.W.-peil bij 2 pompen
H.W. peil bij I pomp

1

N.W.-peil

polderpeil

Nv,?›.v2);
—

bodem
//),YhYl>:

indien v >
dan
waterloop verdiepen of verbreden

Figuur 1.1.24. Lengteprofiel van een hoofdwaterloop voor een gemaal.

Indien een gemaal bijvoorbeeld twee pompen heeft, hoeft dit probleem niet op te treden.
Men laat dan één pomp het gebied op N.W.-niveau bemalen en de tweede pomp wordt
pas ingeschakeld als het inslagpunt voor de H .W. -afvoer is bereikt.
Riooloverstorten en afvoeren van verharde oppervlakten
Het betreft hier in beide gevallen rechtstreekse afvoeren zonder de bufferende en vertragende werking van de ondergrond. Door dit rechtstreekse karakter zijn de afvoeren per
tijdseenheid aanzienlijk groter dan in de situatie dat de neerslag op onverharde gebieden
valt terwijl de afvoertijd kort is (zie figuur 1.1.4). Hierdoor is geen sprake meer van
een stationaire afvoer, waarvan uitgegaan wordt bij de toepassing van de formule van
Manning, maar van een niet-stationaire afvoer. Deze berekeningen zijn zeer tijdrovend
en kunnen daarom beter met behulp van computerprogramma's worden uitgevoerd.
Hiervoor wordt verwezen naar par. V. 1.1.8. Berekeningstechnieken.

De overstortdebieten met hun frequenties volgen uit de rioleringsberekening en zijn afhankelijk van de bergingscapaciteit van het rioolstelsel en de afvoercapaciteit van het
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rioolgemaal. Vanwege de vuilbelasting op het oppervlaktewater, wordt het aantal overstorten doorgaans beperkt tot 5 á 8 maal per jaar.
Om te voorkomen dat de overstortdebieten tot inundaties leiden, kunnen plaatselijk vergrote waterlopen of retentiebekkens worden toegepast.
In figuur 1.1.25 worden de resultaten gegeven van een berekening van het waterstandsverloop in een waterloop ten gevolge van een riool-overstort bij verschillende regenbuien met een frequentie van 1 x per 10 jaar.
waterdiepte (m)
1,50 -

Berging in het rioolstelsel = 8,5 mm
Pomp-overcapaciteit = 0,8 mm•h
Landbouwkundige basisafvoer = Q n

1,25 -

1./
1,00 -

0,75

Overstorthoeveelheden met een
frequentie van 1 x per 10 jaar

I.s - I.ha -180
min
45

63
65

0,50 1,861

1,34

1 0,96

0,25 3,00

30

60

90

120

150

180

210
tijd (min)

Figuur 1.1.25. Resultaten van een berekening van de fluctuatie in de waterstanden in een waterloop ten
gevolge van rioolwateroverstorten.

Windinvloed

Indien in een waterbeheersingssysteem de wind een belangrijke invloed kan uitoefenen
op de waterstanden, verdient het aanbeveling om dit effect in de berekening van de waterlopen mee te nemen. Om deze berekeningen te kunnen uitvoeren moet men weten welke windsnelheden maatgevend gesteld kunnen worden. In figuur 1.1.26 zijn voor Schiphol maatgevende stormen met de daarbij behorende windsnelheden weergegeven.
De invloed van de wind is in diepe waterlopen geringer dan in ondiepe, doordat zich
in diepe waterlopen gemakkelijker een retourstroom over de bodem kan instellen. In figuur 1.1.27 is dit in principe weergegeven door middel van een diepe en ondiepe waterloop met een constant benedenstrooms peil.
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Figuur 1.1.26. Windsnelheidsverloop bij Schiphol tijdens een gemiddelde storm met een overschrijdingskans
van eens per 25 jaar (I), eens per 10 jaar (II) en eens per 5 jaar (III) (willekeurige windrichting).

waterdiepte (m)
benedenstrooms einde
waterloop
1,00

opwaaiing
geen wind
diepe waterloop
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einde waterloop (m)

Figuur 1.1.27. Windinvloed in diepe en ondiepe waterlopen.
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Door de wind in een modelberekening (met behulp van het computerprogramma HYDRA; zie par. V. 1.1.8) vanaf het benedenstroomse eind te laten waaien krijgt men een
indruk van het verschil in opwaaiing in de diepe en ondiepe waterloop.
Berekeningen met windinvloed worden meestal met behulp van computerprogramma's
uitgevoerd (zie par. V. 1.1.8 Berekeningstechnieken).

Maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit
De ontwerper van een waterbeheersingssysteem kan geconfronteerd worden met de
vraag hoe de waterkwaliteit in een gebied kan worden verbeterd. Een veel gebruikte methode daarvoor is het verdunnen c.q. doorspoelen van water. Daartoe dient bij het plan
rekening te worden gehouden met een juiste keuze van inlaten, lozingspunten, tracering
en dimensies van waterlopen.
Indien in een gebied één of meerdere vervuilingsbronnen voorkomen, kan men het plan
zo maken, dat het vervuilde water langs de kortste weg naar het lozingspunt wordt gevoerd. In netwerken bijvoorbeeld kan hiervoor met behulp van computerprogramma's
een goede berekening worden uitgevoerd (zie par. V. 1.1.8 Berekeningstechnieken).
Bij de aanvoer van water ten behoeve van de landbouw is het mogelijk dat dit kwalitatief
niet geschikt is om door een natuurgebied te voeren. Hiervoor moeten dan omleidingen
worden ontworpen. Soms kan door een bepaalde manier van water aanvoeren ten behoeve van de landbouw, de wegzijging van water vanuit natuurgebieden worden tegengegaan of beperkt. Hiertoe moet dan een goede keuze worden gemaakt van de plaatsen
van inlaten en stuwen.
Bij wateraanvoer ten behoeve van natuurgebieden kan het noodzakelijk zijn in verband
met de waterkwaliteit van het aangevoerde water, de verblijftijd tijdens de aanvoer te
verlengen. Dit kan door middel van langere aanvoerroutes of langere verblijftijd in een
reservoir (meertje).
Indien men in een gebied verontreinigde baggerspecie heeft, die men niet eenvoudig kan
verwijderen, kan het soms zinvol zijn om bredere ondiepe waterlopen te ontwerpen.
Heeft men verontreinigde baggerspecie die wel eenvoudig verwijderd kan worden, dan
verdient het aanbeveling dit grondig te doen en moet men juist diepe smallere waterlopen
ontwerpen.

Beheer van een waterlopenstelsel
Behalve de reeds berekende situaties bij N.W., H.W. of M.W. kunnen er ten behoeve
van het beheer ook andere afvoersituaties van belang zijn om door te rekenen. Bijvoorbeeld een H.W.-afvoersituatie, terwijl de stuwen nog ingesteld zijn op de N.W.-afvoer.
Ook kan men in verband met kostenbesparing (gebruik van elektriciteit tijdens "goedkope" nachtelijke uren), optimale in- en uitslagpeilen van een gemaal berekenen voor de
situatie overdag en 's nachts. Verder is het mogelijk om de bedieningsprogramma's voor
automatische stuwen te optimaliseren en dergelijke (zie par. V. 1.1.7. Automatische
stuwen).
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1.1.6. Berekening afmetingen duikers, bruggen en onderleiders
Berekeningsmethode duikers, bruggen, onderleiders en hevels

Voor de waterstroming in een waterloop is doorgaans een beperkt verval beschikbaar.
Dit verval moet door de ontwerper worden verdeeld over de waterloop en de daarin voorkomende kunstwerken. In het algemeen zal bij de keuze van kleine, goedkope kunstwerken een ruime, dure waterloop moeten worden ontworpen en omgekeerd. Met name bij
grotere debieten loont het de moeite om enkele vergelijkende berekeningen te maken
teneinde tot een financieel optimum te komen (Gelok, 1980).
De berekeningen van duikers, bruggen, onderleiders en hevels vindt plaats met de formule (Gelok, 1969):
Q = fi-AV 2.g•z

(1.1.13)

of
z=

21
12 .2g

(1.1.14)

(Q2 - A-2)

waarin:
Q = debiet
= weerstandscoëfficiënt
A = natte oppervlak
g = versnelling van de zwaartekracht
z = opstuwing

(in'• s - ")
(-)

(m2)

(m- s-2)
(m)

De gang van zaken bij het berekenen van een duiker in een waterbeheersingsplan is als
volgt:
Vaststellen van berekeningsnormen

De opstuwing voor een duiker zal bovenstrooms in de waterloop merkbaar zijn, totdat
de evenwichtsdiepte in de waterloop weer bereikt is. Deze afstand L wordt zeer globaal
benaderd door de formule (zie figuur 1.1.28):
L=

2 .z

(1.1.15)

Bij een eerste ontwerp wordt voor het bepalen van de toelaatbare opstuwing vaak gebruik
gemaakt van de hieruit afgeleide vuistformule:
Z toelaatbaar =

AH
2 n

(1.1.16)

waarin:

AH = verval in de waterloop
n = aantal kunstwerken in de waterloop
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duiker

opstuwing z
verhanglijn na opstuwing
evenwichtsdiepte

verhanglijn van de ongestoorde

aterloop

Figuur 1.1.28. Lengte van de invloed van de opstuwing (L) in relatie tot z en S.

Het principe van deze vuistformule is dus gebaseerd op de aanname dat bij de toepassing
van kunstwerken in een waterloop, de hierdoor veroorzaakte verhoging van de waterstand aan het bovenstroomse einde van de waterloop geheel te niet is gedaan.
In hellende gebieden gaat deze veronderstelling in het algemeen wel op. Door het steile
verhang vindt er geen of weinig cumulatie van opstuwingen plaats. In figuur 1.1.29 is
dit geïllustreerd aan de hand van een waterloop met een verhang van 0,60 m • km -' met
drie kunstwerken, die elk een opstuwing van 0,02 m veroorzaken en totaal dus 0,06 m.
Uit een verhanglijnberekening blijkt dat aan het bovenstroomse einde van de waterloop
hiervan niets meer over is.
overgebleven
opstuwing = 0 m

opstuwing duiker = 0,02 m

evenwichtsdiepte

1.000 m

Figuur 1.1.29. Lengteprofiel van een waterloop in een hellend gebied, met verhoogde waterstanden in verband met de opstuwing van drie kunstwerken.
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In vlakke gebieden gaat de aanname waarop de vuistformule is gebaseerd echter niet geheel op. Door het geringe verhang in de waterlopen krijgt men hier wel een verhoging
van de bovenstroomse waterstand door de cumulatie van de opstuwingen bij de kunstwerken.
In figuur 1.1.30 wordt dit geillustreerd aan de hand van dezelfde waterloop als in figuur
1.1.29, alleen met dit verschil dat het verhang nu 0,12 m • km -' bedraagt. Uit de verhanglijnberekening blijkt nu, dat aan het bovenstroomse einde van de waterloop van de 0,06 m
opstuwing nog 0,05 m of te wel circa 80% over is.
opstuwing duiker = 0,02 m

E

overgebleven
opstuwing = 80%

1 °

evenwichtsdiepte

bodemverhang S= 0,12 m•km

Figuur 1.1.30. Lengteprofiel van een waterloop in een vlak gebied, met verhoogde waterstanden in verband
met de cumulatie van de opstuwing van drie kunstwerken.

Een ander criterium voor de berekening van de duikers is de toelaatbare uitstroomsnelheid. In principe is deze ongelimiteerd, doch een hoge uitstroomsnelheid vereist wel
voorzieningen om erosie in de waterloop benedenstrooms te voorkomen. Indien geen
voorzieningen worden getroffen, wordt als vuistregel doorgaans gehanteerd dat de uitstroomsnelheid niet groter mag zijn dan circa 1,5 maal de maximaal toelaatbare stroomsnelheid in de betreffende waterloop. De eis voor de uitstroomsnelheid is met behulp
van formule 1.1.14 gemakkelijk in een toelaatbare opstuwing uit te drukken Z toel.v

V2max
—

/4 2.2g

(1.1.17)

Heeft men met behulp van de formules 1.1.16 en 1.1.17 kunstwerken in een waterloop
ontworpen, dan moet met behulp van een verhanglijnberekening gecontroleerd worden
in hoeverre er cumulatie van de opstuwingen bij de kunstwerken plaatsvindt en of de
eventuele waterstandverhogingen acceptabel zijn. Dit gebeurt meestal met behulp van
een computerprogramma (zie par. V. 1.1.8. Berekeningstechnieken). Voor een optimaal
ontwerp moet dus worden gestreefd naar een zodanige verdeling van het beschikbare
verhang over de waterloop en de kunstwerken, dat de som van de kosten voor aanleg
en onderhoud zo laag mogelijk is.
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Naast deze hydraulische aspecten moet nog rekening worden gehouden met:
- Afvoer van drijvend vuil. Dit resulteert meestal in een eis voor een bepaalde afstand
(1) tussen de waterspiegel en de binnen-onderkant van de duiker, de zogenaamde
"hoeveelheid lucht" (bijvoorbeeld 1 = 0,10 m; figuur 1.1.31.)

gronddekking ~Orr

~Er
Figuur 1.1.31. Verdeling hoeveelheid lucht in grond in een duiker.

Meestal is de N. W.-afvoersituatie maatgevend voor de bepaling van de "hoeveelheid
lucht" . Bij een afvoersituatie met hogere waterstanden, kan dan geen of minder drijvend vuil worden afgevoerd. Dit is echter in de praktijk meestal niet bezwaarlijk,
daar het grootste gedeelte van het jaar de waterstanden op N.W. -niveau of lager liggen, waardoor het drijvend vuil voldoende gelegenheid krijgt om door de duikers weg
te stromen. Bij het instellen van een zomerpeil in een polder, zal dit maatgevend zijn
voor de hoeveelheid lucht.
Om vervuiling in een onderleider te voorkomen, zal bij het ontwerpen gestreefd worden naar een minimale stroomsnelheid van 0,60 m s -1 in de onderleider bij de N. W . afvoersituatie (a,), indien dit qua toelaatbare opstuwing mogelijk is. Hierbij moet
er rekening mee worden gehouden dat bij hogere afvoeren en dus ook hogere
stroomsnelheden, er benedenstrooms van de onderleider wellicht een bodembescherming nodig is;
Passage van veegboten, om onderhoud aan de waterlopen te kunnen uitvoeren

Hiervoor is de eis dat bij de maatgevende situatie (bijvoorbeeld zomerpeil) voldoende
ruimte boven de waterspiegel aanwezig is om de duiker met een veegboot te kunnen
passeren (bijvoorbeeld 1,50 x 0,80 m);
- Gewenste gronddekking boven de duiker. Indien vanwege spreiding van de verkeers-

belasting op de duiker een zekere minimale gronddekking (vaak 0,50 m) aanwezig
moet zijn, dan kan dit bij een laaggelegen maaiveld van invloed zijn op de maximaal
toelaatbare hoogte van de duiker (keuze bijvoorbeeld rechthoekige of muilvormige
in plaats van ronde duiker) of op de hoogteligging van de duiker (bijvoorbeeld een
ronde duiker wordt g cm in de grond gelegd;
- Extra diepte van de bodem van de duiker in verband met in de toekomst te verwachten

maaivelddaling c.q. polderpeilverlaging.
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Bruikbaarheid van bestaande duikers
Indien er reeds een duiker ligt waarvan de kwaliteit nog goed is, berekenen of de opstuwing en de uitstroomsnelheid van deze duiker eventueel acceptabel zijn.
Is de opstuwing van de duiker te groot, dan kan men de consequenties afwegen van de
extra peiloverschrijding tegen de kosten van het leggen van een nieuwe duiker. Ook kan
worden berekend of het hydraulisch en economisch zinvol is om instroom- en uitstroomvoorzieningen aan te brengen ter verlaging van de opstuwing. Voor een eventuele te hoge
uitstroomsnelheid van de duiker, kan worden overwogen om een bodembescherming aan
de uitstroomzijde van de duiker aan te brengen. Indien de mogelijke voorzieningen niet
doelmatig, of ontoereikend zijn, zal een nieuwe duiker moeten worden ontworpen.
Bepalen van de afmetingen van een nieuwe duiker
Eerst wordt de minimale hoogte (mh) van de duiker bepaald, door de waterstand (h) in
de waterloop te vermeerderen met het aantal cm lucht (1) nodig voor vuilafvoer of de
hoogte nodig voor de veegboot (zie figuur 1.1.31). Uit de standaard-duikers van beton,
asbest-cement of gegolfd plaatstaal word de goedkoopste duiker gekozen met een hoogte
H gelijk aan mh. Indien de hoogte mh in de standaardmaten niet bestaat, wordt de eerstvolgende in hoogte genomen. Blijkt dat er een minimale breedte (mb = circa 1,50 m)
nodig is voor een veegboot, dan moet de breedte van de gekozen duiker op de waterlijn
en circa 0,80 m daarboven gelijk aan of groter dan mb zijn. Van deze gekozen duiker
wordt mede aan de hand van de gewenste gronddekking, eventuele extra diepte vanwege
te verwachten maaivelddaling en de vorm van de duiker, de juiste hoogteligging bepaald.
In de praktijk vaak toegepaste vuistregels voor de bepaling van de maat g voor de "hoeveelheid grond" zijn voor:
. ronde duikers 10 % van de hoogte H;
. rechthoekige duikers 0,1 m.
De hoogte H van de ontworpen duiker kan zoveel groter zijn dan de waterdiepte h, dat
het extra hoogteverschil verdeeld moet worden tussen de hoeveelheid lucht en grond.
Indien dit bij ronde duikers het geval is, krijgt men de grootste natte doorsnede door
het verschil tussen H — h gelijkelijk over de hoeveelheid lucht en grond te verdelen. Als
het vanwege gronddekking en dergelijke mogelijk is, wordt dit in de praktijk ook gedaan.
Ook bij rechthoekige duikers vindt gelijkelijke verdeling plaats van het extra hoogteverschil.
Na de bepaling van de juiste hoogteligging van de duiker, worden de opstuwing en de
uitstroomsnelheid berekend. Zijn deze kleiner dan de toelaatbare, dan voldoet de duiker.
Is dit niet het geval, dan wordt een grotere duiker gekozen en de berekening herhaald,
net zo lang totdat de duiker gevonden is die aan de gestelde eisen voldoet.
Voor de berekening van de opstuwing met behulp van de formule 1.1.14, moeten verschillende parameters worden ingevuld. In het navolgende zullen deze nader worden toegelicht.
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Debiet Q
De waterbeheersingsplannen in vlakke gebieden worden gedimensioneerd met de afvoeren Qn (N.W.) en Qh (H.W.). In de praktijk van de ontwerpprocedure worden de waterlopen eerst ontworpen op Q n. De daarbij berekende profielen zijn doorgaans ook voldoende voor de afvoer van Qh. Ook de duikers worden ontworpen met de criteria die
bij de afvoeren Q n en Qh gelden. Voor kunstwerken in kleine waterlopen is veelal Qn
maatgevend, terwijl dit in grote waterlopen Qh is. Dit wordt veroorzaakt door de eis van
een hoeveelheid lucht bij N.W.-afvoer, terwijl deze eis niet bij H.W . -afvoer wordt
gesteld.
In hellende gebieden worden de duikers nog met de afvoer Q m (M.W.) doorgerekend
om te beoordelen of er geen inundaties en ontoelaatbare uitstroomsnelheden optreden.
De toelaatbare uitstroomsnelheden bij een afvoer Q m worden vaak iets hoger genomen,
vanwege de zeer lage frequentie van optreden en de hogere waterstanden bij deze afvoersituatie.
Weerstandscoëfficiënt
Voor de weerstandscoëfficiënt i geldt de formule (zie figuur 1.1.32):
(1.1.18)

—

n• 4

Tz

,

Q -->--- 4,

tomor

Figuur 1.1.32. Langsdoorsnede waterloop met duiker.

Intreeweerstand
In figuur 1.1.33 zijn vormen van instroomopeningen weergegeven met de daarbij behorende -waarden. Gewoonlijk wordt voor 1 bij ronde en muilvormige duikers de waarde 0,6 aangehouden en bij rechthoekige duikers 0,5.

H

1

1

III
/1

E, = 0,6-1,3

k, = 0,3-0,5

= 0,25

4( ■

E, = 0,05-0,10

Figuur 1.1.33. Vormen van instroomopeningen met bijbehorende 1 —waarden.
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2d
- 13d + 25r)

Wrijvingsverlies
De coëfficiënt voor het wrijvingsverlies (4„) wordt berekend met de formule:
2.g.L
—

(1.1.19)

C2 •R

waarin:
L

C

= lengte duiker
= coëfficiënt van De Chézy =

(1.1.20)

km • R 1/6

Enkele waarden voor de ruwheidsfactor van Manning (k m) voor betonnen duikers zijn
in tabel 1.1.10 gegeven (Ven te Chow, 1959). Veelal wordt in de ontwerppraktijk een
km-waarde van 75 m 1/3 • s-1 aangehouden.
Tabel 1.1.10. km-waarden voor betonnen duikers.
km-waarden in m 1/3 s' voor beton

Minimum Normaal Maximum

1. duiker, recht en schoon
2. duiker met bochten, verbindingen en enige
verontreiniging
3. afgewerkt
4. rioolbuis met mangaten, inlaten e.d. recht
5. niet afgewerkt, bij stalen bekisting
6. niet afgewerkt, bij gladde houten bekisting
7. niet afgewerkt, bij ruwe houten bekisting

75

90

100

70
70
55
70
60
50

75
85
65
75
70
60

90
90
75
85
85
65

Bij duikers van gegolfd plaatstaal maakt men onderscheid tussen meerplatige geboute
en spiraalgefelste duikers. De k m-waarde bij meerplatige duikers hangt af van de golfafmetingen (zie figuur 1.1.34) van de platen (zie tabel 1.1.11), terwijl bij spiraalgefelste
duikers (zie tabel 1.1.12) ook de spoedhoek (zie figuur 1.1.35) een rol speelt (Gelok,
1975).
Tabel 1.1.11. km-waarden voor meerplatige geboute gegolfd plaatstalen duikers.
Kleine meerplatige duikers

Grote meerplatige duikers

golfafmetingen
in mm

golfafmetingen
in mm

1xh

67 x 13
100 x 20
125 x 32

toe te passen
km-waarden
in mI/3 •s"
40
38
35

1xh

150 x 50
152 x 51
200 x 55

toe te passen
km-waarden
in m" s'
30
30
30

809

Figuur 1.1.34.
Afmetingen van de meest toegepaste golven bij gegolfd
plaatstalen duikers.

Figuur 1.1.35
Spoedhoek 0 bij spiraalgefelste gegolfd
plaatstalen duikers.

Tabel 1.1.12. km-waarden voor spiraalgefelste gegolfd plaatstalen duikers.

Spiraalgefelste duikers
diameter
in mm

golfafmetingen toe te passen
in min
km-waarden
1xh
in mij' • s''

150
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.250
1.300
1.400
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500

38 x 6
38 x 6
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
68 x 13
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
76 x 25
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90
75
85
80
70
60
55
55
50
45
45
45
45
45
40
40
40
35
35
35

Voor de km-waarde van asbest-cement wordt meestal 90 m 1/3 • s-1 en voor die van p. v. c.
100 m1/3 . s-1 aangehouden.
Uittreeverlies

De coëfficiënt voor het uittreeverlies ( u) wordt weergegeven door de formule:
= (1 - a- 02 • k

(1.1.21)

waarin:

a = het aantal naast elkaar gelegen duikers
a = natte oppervlakte duikerprofiel gedeeld door natte

oppervlakte benedenstroomse waterloop
k = coëfficiënt afhankelijk van de vorm van de
uitstroomopening van de duiker

Bij k = 1 gaat de totale resterende kinetische energie verloren en bij k = 0 niet. Indien
geen speciale voorzieningen voor het stroomlijnen van de uitstroomopening wordt genomen, wordt bij de berekening van waterlopenplannen meestal k = 1 aangenomen.
Bocht- en knikverliezen h, en 4,

Bij de berekening van onderleiders en hevels moet rekening gehouden worden met
bochtverliezen en/of knikverliezen. Voor deze verliezen wordt verwezen naar de tabellen 1.1.13 en 1.1.14 (Huisman, 1969).
Tabel 1.1.13. Bochtverliezen

4
Ruw

=

8

R=

=
=

d
2d
4d 4 =

= 6d
=10d

Tabel 1.1.14. Knikverliezen

Glad

15°

22,5°

45°

60°

90°

90°

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,045
0,045
0,045
0,045
0,045

0,14
0,09
0,08
0,075
0,07

0,19
0,12
0,10
0,09
0,07

0,21
0,14
0,11
0,11
0,09

0,51
0,30
0,23
0,20
0,18

4
8

=

glad
ruw

4=
4=

5°

10°

15°

22,5°

30°

45°

60°

90°

0,02
0,02

0,03
0,04

0,04
0,06

0,07
0,11

0,11
0,17

0,24
0,32

0,47
0,68

1,13
1,27

In de praktijk varieert de waardep voor duikers korter dan 20 m meestal tussen 0,8 en
1,1.
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Natte oppervlakte A
Voor de verschillende vormen van duikers en bruggen die in de praktijk voorkomen,
wordt verwezen naar figuur 1.1.36.

o

rondprof iel eivormig
profiel

o

ellipsprofiel

rechthoekig
profiel

gegolfd plaatstalen
muilprofiel

heulprofiel heulprofiel
vaste bodem

-

muilprofiel
beton

`,1.5111111pOr"

XR7

brug

brug
vaste bodem

brug

brug of vonder

Figuur 1.1.36. Verschillende vormen van duikers en bruggen die in waterbeheersingsplannen voorkomen.

Voor het berekenen van de natte oppervlakte A en de hydraulische straal R van de verschillende duikertypen wordt verwezen naar de bestaande literatuur (Gelok, 1973).
Duikers zijn in het algemeen geprefabriceerd. Voor de handelsmaten wordt verwezen
naar de verschillende fabrikanten van duikers van beton, gegolfd-plaatstaal, asbestcement en kunststoffen.
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1.1.7. Berekening afmetingen stuwen
Indeling van stuwen
Stuwen die in waterbeheersingsplannen voorkomen, kunnen op de volgende wijzen worden ingedeeld:
Naar functie

a. Regelstuwen, onder te verdelen in:
. technische stuwen
: worden gebouwd om te hoge stroomsnelheden in de
waterlopen te verminderen.
. landbouwkundige stuwen : dienen om voor droge perioden water te conserveren
ten behoeve van landbouw of natuur
. verdeel-stuwen
: dienen om water uit één waterloop over twee of meer
waterlopen te verdelen.
. debiet-regelstuwen
: dienen om niet meer dan een bepaald debiet af te
voeren.
b. Meetstuwen:
Deze worden gebruikt om debieten te meten.
c. Combinatie van regel- en meetstuwen.
d. Vistrapstuwen:
Vis heeft hierdoor de mogelijkheid om tegen de stroom in een bepaald peilverschil te overbruggen.
e. Compartimenteringsstuwen:
Voor het gebruik in noodgevallen. Bijvoorbeeld om bij plotselinge kadebreuk
een waterloop geheel af te sluiten, zodat inundatie van een bepaald gebied wordt
voorkomen.
Naar regelbaarheid:

a. Vaste stuwen met:
. rechte kruin
. overige kruitwormen
b. Regelbare stuwen met:
. schotbalken
. kleppen
. verticale schuiven
. segmentschuiven
c. Geautomatiseerde regelbare stuwen:
. elektrisch
. hydraulisch
. mechanisch
Naar de vorm van de kruin in de lengterichting (stroomrichting):

a. Lange overlaten:
De lengte van de kruin is minstens 1,75 x de maximale overstorthoogte, terwijl
de hoogte van de kruin ten opzichte van de bodem een minimumwaarde heeft.
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b. Scherpe overlaten:
De lengte van de kruin is slechts 1 á 2 mm.
c. Korte overlaten:
Deze overlaten liggen in het overgangsgebied tussen de lange en de scherpe
overlaten.
d. Onderwateropeningen:
De doorstroomopening bevindt zich op enige afstand beneden de bovenstroomse
waterspiegel.
e. Flumes of meetgoten:
Deze meetgoten zijn een plaatselijke versmalling in de waterloop, waarbij de
kruin op dezelfde hoogte of een klein beetje hoger ligt dan de bodem van de
waterloop. Meetgoten gedragen zich als lange overlaten.
Naar de vorm van de dwarsdoorsnede van de kruin:

. rechthoekig
. driehoekig
. trapeziumvormig
. paraboolvormig
. cirkelvormig
. kruinen met speciale vorm
Bijzondere stuwen:
. cascadestuw (Tap en Mols, 1974)
hevelstuw (Dijkstra, 1978)

. stuw met contragewicht
. inlaat-, aflaatstuw
. membraam-stuw (Hafner, 1979).
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze stuwtypen wordt verwezen naar hoofdstuk
V.1.3. Stuwen in waterbeheersingsplannen. De hydraulische berekening van een aantal
van deze stuwtypen zal nu in de volgende paragrafen worden behandeld. Verder wordt
nog opgemerkt, dat in Nederland het grootste deel (circa 95 %) van de stuwen gebruikt
wordt als regelkunstwerk en het overige deel (circa 5 %) als meetstuwen.
Bij de toepassing in waterbeheersingsplannen hebben praktisch alle regelstuwen een
rechthoekige kruitworm. Daarom worden nu eerst de basisformules voor de rechthoekige overlaten met lange, korte en scherpe kruinen genoemd.
Afvoerformules voor lange, scherpe en korte rechthoekige overlaten

Iedere stuw vormt een plaatselijke vernauwing in het doorstromingsprofiel van een waterloop. Uit het stroombeeld bovenstrooms van de stuwkruin, blijkt dat er altijd sprake
is van een verticale contractie en meestal ook van een zijdelingse. In de stroomrichting
is er ook een aftuiging van de bovenste stroomlijn, waardoor de waterstand recht boven
de kruin een lagere waarde heeft dan die op enige afstand bovenstrooms van de kruin.
814

Er is voor alle stuwen een verband tussen de afvoer Q en de overstorthoogte hs. Met
hs wordt niet bedoeld de waterhoogte boven de kruin, maar de waterhoogte ten opzichte
van de kruin op zodanige afstand bovenstrooms, dat de afzuigingskromme geen invloed
meer heeft. De Q-hs relatie wordt tot uitdrukking gebracht in een afvoerformule.
Bij lange overlaten lopen de stroomlijnen over een bepaalde lengte evenwijdig aan elkaar
en aan de kruin van de overlaat. Het water boven de kruin bevindt zich in de grenstoestand en er treedt schietend water op. De lengte L van de kruin in de stroomrichting
zal daartoe een bepaalde minimumwaarde moeten hebben, die volgt uit de voor elk type
opgegeven verhouding H:L (zie figuur 1.1.37). De afstand p tussen de kruinhoogte en
de bodem van de waterloop bovenstrooms, moet een zekere minimumwaarde hebben.
v i 2 / 2g

H,

energielijn

hs = overstorthoogte

H

Y.

kruinhoogte

\\'s.

P

kruin

/////////////////

//////////////////////

t-

L

Figuur 1.1.37. Lange overlaat.

De afvoerformule voor de lange rechthoekige overlaat luidt:
Q = (2/3)312 . gi l' • CC. Cd• b•hs312

(1.1.22)

waarin:
Q = debiet
g = versnelling van de zwaartekracht

(m3 . s-1)
(m• s2)

snelheidscoëfficiënt, welke dient ter correctie voor het
verwaarlozen van de snelheidshoogte v i 2/2g; deze coëfficiënt
kan worden berekend met de formule:
Cv = (1 + v i 212g•hs)312
(1.1.23)
v, = stroomsnelheid ter plaatse van overstorthoogte hs
Cd = afvoercoëfficiënt, welke onder andere dient ter correctie voor
energieverliezen tussen de sectie ter plaatse van de overstorthoogte hs en de doorstroom-opening boven de kruin en ten
gevolge van de kromming van de stroomlijnen in de doorstroomopening;
Cd is dus afhankelijk van de overstorthoogte hs, de kruinlengte L, de kruinbreedte b en de vorm van de kruin
b = de breedte van de kruin
(m)
hs = overstorthoogte
(m)
=
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Als voor g = 9,81 m• s' wordt ingevuld in formule 1.1.22, dan is:
Q = 1,7- Cv • Cd • b • hs3I2

(1.1.24)

Voor de lange rechthoekige overlaat (figuur 1.1.37) kan de waarde voor Cd bepaald
worden met behulp van de grafieken in figuur 1.1.38 (Working Group on Small Hydraulic Structures, 1976).
hs/(hs+ p)

correctiefactor F

0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,375
0,35

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80
hs/ L

Figuur 1.1.38a. Correctiefactor F als een functie van hs/L en hs/(hs + p)

a fvoercoëf ficient

correctiefactor

1,04

F

-1,24

1,02

- 1,20

1,00

-1,18

hs/(hs+ p) 5 0,35

- 1,16

0,98

- 1,14

0,96

- 1,12
0,94

-1,10

0,92

- 1,08
- 1,06

0,90

- 1,04

0,88

- 1,02

0,86

0,848

- 1,00

0,84
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
hs/ L

Figuur 1.1.38b. Relatie tussen afvoercoëfficiënt Cd, hs/L en correctiefactor F, indien hs/(hs + p)
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5_

0,35.

Scherpe overlaten worden gekenmerkt door een kruin waarvan de lengte in de stroomrichting slechts 1 à 2 mm bedraagt (figuur 1.1.39). De overlaat wordt meestal gemaakt
van een metalen plaat en dan bij voorkeur van roestvast staal of messing, ter voorkoming
van roestvorming.
stroomrichting
v 1 /2g
energielijn

scherpe hoek

detail van de kruin

Figuur 1.1.39. Scherpe overlaat.

De overstortende straal laat los op de scherpe bovenstroomse hoek van de kruin (zie detail figuur 1.1.39). In de ruimte onder de overstortende straal behoort de luchtdruk nagenoeg gelijk te zijn aan de atmosferische. De overstortende straal heeft de neiging lucht
uit deze ruimte mee te voeren in benedenstroomse richting. Staat deze ruimte niet in verbinding met de buitenlucht, dan zal de druk onder de straal dalen. Dit heeft een afzuigend
effect, waardoor de afvoer aanzienlijk groter wordt. Ontbreekt een spontane beluchting,
dan moet voor een kunstmatige beluchting met behulp van pijpen worden gezorgd. De
scherpe overlaat blijkt zeer gevoelig voor vervuiling.
De afvoerformule voor de scherpe rechthoekige overlaat luidt:
Q = 2/3.(2g) i/2 •Ce • b • hs312

(1.1.25)

waarin:
Ce = effectieve afvoercoëfficiënt, verkregen uit cv • cd • .5
8 contractie-coëfficiënt
Als voor

g = 9,81 m • S-2 wordt ingevuld in formule 1.1.25 dan is:
Q = 2,95•Ce -b • hs3 I2

(1.1.26)

(Working Group on Small Hydraulic Structures, 1976)
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Korte overlaten hebben een kruin die in de stroomrichting niet lang en niet scherp is.
Er is geen hydrostatische drukverdeling boven de kruin (figuur 1.1.40), zoals bij de lange overlaat.

Figuur 1.1.40. Korte overlaat.

Evenmin kan men een gedefinieerd loslaatpunt aanwijzen voor de onderkant van de
straal, zoals bij de scherpe overlaat. De stroomlijnen bij de korte overlaat zijn gekromd
en blijven de kruin volgen. In sommige gevallen is beluchting van de overstortende straal
nodig. Naarmate de kruin meer gestroomlijnd is, wordt de afvoercoëfficiënt groter.
Voor een korte rechthoekige overlaat geldt ook afvoerformule (1.1.24):
Q

= 1,7- Cv • Cd • b • hs3I2

(1.1.24)

De in deze paragraaf genoemde afvoerformules gelden voor volkomen overlaten.
Volkomen en onvolkomen overlaten

Bij een volkomen overlaat is er geen beïnvloeding door de benedenwaterstand op de in
de afvoerformule aangegeven betrekking tussen de overstorthoogte hs en het debiet Q.
Bij een onvolkomen overlaat is er vanaf een bepaalde waarde van de benedenwaterstand
wel een beïnvloeding. De mate van beïnvloeding hangt af van het type stuw en de procentuele verdrinkingsgraad s:
s = 100 h2/hs

(%)

(1.1.27)

waarin:
h2 = hoogteverschil tussen de benedenwaterstand en de kruinhoogte van de stuw
hs = overstorthoogte

In plaats van volkomen en onvolkomen spreekt men ook wel van ongestuwde en gestuwde afvoer. Een onvolkomen overlaat wordt ook wel verdronken genoemd.
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De lange overlaat wordt onvolkomen indien het water boven de kruin overgaat van schietend naar stromend water. Theoretisch is in dit geval h 2 2/3H1 (zie figuur 1.1.37).
Indien H1 gelijk gesteld wordt aan hs, dan wordt de verdrinkingsgraad in dit geval s
67 % .
Voor een korte overlaat is de overgang van volkomen naar onvolkomen weergegeven
in figuur 1.1.41.

a

b

c

Figuur 1.1.41. Overgang van volkomen naar onvolkomen afvoer bij een korte overlaat.

In figuur 1.1.41 geldt voor:
geval a: h2 is negatief en de overlaat werkt volkomen;
geval b: h2 is positief, doch boven de kruin is schietend water aanwezig;
de afvoer is volkomen;
geval c: h2 is positief zonder dat schietend water aanwezig is; de afvoer is
onvolkomen.
De overgang van volkomen naar onvolkomen afvoer ligt voor de verschillende typen
stuwen bij verschillende verdrinkingsgraden:
s = 30 á 95% voor lange overlaten
s = 0 voor scherpe overlaten
s = 20 á 70% voor korte overlaten
s = 25 á 95% voor flumes

Voor de afvoerberekening van een onvolkomen overlaat kan volgens Schmidt (1954) ervan worden uitgegaan dat de onvolkomen afvoer evenredig is aan de volkomen afvoer,
zodat gesteld kan worden dat:
Qonvolkomen = e Qvolkomen

(1.1.28)

De reductiefactor c is afhankelijk van de verdrinkingsgraad en de kruitworm. In figuur
1.1.42 is de factor c voor verschillende kruitwormen in relatie met de verdrinkingsgraad
aangegeven.
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verdrinkingsgraad s (Wo)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

reductiefactor c

Figuur 1.1.42. Relatie tussen verdrinkingsgraad s en reductiefactor c voor verschillende kruinvormen.

Formules voor het dimensioneren van stuwen in de ontwerp-praktijk

In waterbeheersingsplannen worden veel vaste (schotbalk) stuwen, klepstuwen en in
mindere mate stuwen met schuiven toegepast. Daar deze stuwen een rechthoekige doorlaatopening hebben, reageren als korte en soms lange overlaten, wordt voor de berekening van deze stuwen uitgegaan van formule 1.1.24, waarin het produkt C v Cd vervangen wordt door de coëfficiënt m. De formule wordt nu:
Q = 1,7•m• b • hs3I2

(1.1.29)

waarin:
Q = debiet over de stuw
m = coëfficiënt, o a afhankelijk van de vorm van het

stuwlichaam, aanstroomsituatie, constructie van de
stuw en eventueel klepstand
b = breedte van de stuw
hs = hoogte van de boven-waterspiegel ten opzichte
van de stuwkruin = overstorthoogte

(113 .s')

(m)
(m

)

Deze formule geldt dus alleen voor afvoeren bij beluchte straal die niet beïnvloed worden
door de benedenwaterstand (volkomen overlaat). Bij het bepalen van de dimensies van
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een stuw wordt meestal uitgegaan van een maximaal toelaatbare overstorthoogte en de
hierbij behorende breedte b berekend met:
b—

Q

1,7 m•hs 312

(1.1.30)

In de praktijk wordt vaak uitgegaan van een maximaal toelaatbare overstorthoogte van
0,30 m bij N.W.-afvoer (Qh) en van 0,50 m bij H.W.-afvoer (Qh). Hierbij is verondersteld, dat de overtollige energie in het water benedenstrooms van de stuw zodanig
vernietigd wordt door een woelbak en/of stortebed, dat de waterloop niet wordt aangetast
(voor woelbak en stortebed zie hoofdstuk V.1.3. Stuwen in waterbeheersingsplannen).
Uit experimenten is gebleken dat de waarde van de coëfficiënt m voor een belangrijk
deel bepaald wordt door de vorm van de kruin.
Kruitworm

m-waarde

Breed, scherp, loodrechte wanden

0,85-0,88

Breed, afgeronde hoeken, loodrechte wanden

0,87-0,95

Breed, geheel afgerond, gestreken klep

1,13-1,27

Scherp, goede beluchting

1,11

Afgerond, loodrechte bovenstroomse wand
en schuine benedenstroomse wand

1,30

Dakvormig, afgerond

1,37

Figuur 1.1.43. Relatie tussen kruinvormen en m-waarden bij rechthoekige stuwen.

Een goed afgeronde bovenkant, waarbij de overstortende straal het oppervlak van het
stuwlichaam blijft volgen, levert een hoge m-waarde. Ook is een goede beluchting van
belang. Om een indruk te geven van de waarde van m voor verschillende kruinvormen
bij rechthoekige stuwen, wordt verwezen naar figuur 1.1.43.
Bij klepstuwen hangt de m-waarde ook af van de stand van de klep, die aangegeven wordt
door de hoek a, (zie figuur 1.1.44). Voor de klepstuw uit figuur 1.1.44 bleek uit metingen
dat de volgende m-waarden gebruikt mogen worden voor:
83° m = 1,16
> 83° m = 1,16 — 0,034 (a — 83°)
Dus voor 83° < a < 90° varieert m tussen 1,16 en 0,92.
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Figuur 1.1.44. Klepstuw.

Bij gestuwde afvoer moet voor de bepaling van de reductiefactor c ook rekening gehouden worden met de hoek a. In figuur 1.1.45 is voor de waarde van 60° < a < 85° en
a = 90° een relatie tussen de verdrinkingsgraad s en de reductiefactor c voor de klepstuw
in figuur 1.1.44 aangegeven.

verdrinkingsgraad s (wo)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

reductiefactor c

Figuur 1.1.45. Relatie tussen verdrinkingsgraad s, reductiefactor c en klephoek a voor de klepstuw van
figuur 1.1.44.
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Voor het ontwerpen van stuwen met gestuwde afvoer kan gebruik gemaakt worden van
formule 1.1.29, waaraan de reductiefactor c is toegevoegd, zodat:
Q = 1,7 •e•m•b•hs312

(1.1.30)

c = reductiefactor bij gestuwde afvoer

Bij het ontbreken van waarden voor de reductiefactor c wordt in de ontwerppraktijk een
stuw in een gestuwde situatie wel berekend als een duiker. Hierbij wordt duikerformule
1.1.13 gebruikt (zie par. V. 1.1.6. Berekeningsmethode duikers, bruggen, onderleiders
en hevels):
Q=

/4.A

V 2.g •z

waarin:
= vaak gelijkgesteld aan m
A = b-h2
b = stuwbreedte

h2 = verschil tussen benedenwaterstand en stuwkruinhoogte
(fig. 1.1.37 en 1.1.40)
z = hs — h 2

Daar bij het ontwerpen van waterbeheersingsplannen niet exact bekend is hoe de te ontwerpen stuwen in de praktijk zullen worden gemaakt, wordt voor het ontwerp meestal
uitgegaan van een waarde van 1,1 voor de coëfficiënt m. Is voor het ontwerp de waarde
van m erg belangrijk, dan zal men deze door middel van modelonderzoek in een waterloopkundig laboratorium moeten bepalen.
De meeste stuwen worden gebouwd als regelstuwen. Wil men echter ook debietmetingen
verrichten met deze stuwen, dan zullen deze geijkt moeten worden of men zal echte
meetstuwen moeten bouwen. Voor meer informatie over meetstuwen wordt verwezen
naar Boiten (1977) en Working Group on Small Hydraulic Structures (1976).
Automatische stuwen
Voor de beschrijving van automatische stuwen wordt verwezen naar hoofdstuk V.1.3.
Stuwen in waterbeheersingsplannen. Deze stuwen worden meestal gebruikt om automatisch een bepaald bovenstrooms peil constant te houden. Dit gebeurt door middel van
twee elektroden e l en e2 (zie figuur 1.1.46), die bovenstrooms van de stuw worden gemonteerd.

Meestal wordt elektrode e l 2 cm boven de te handhaven waterstand gezet en e 2 2 cm
eronder. Men kan nu periodiek deze elektroden aftasten. In de praktijk kan deze periode
variëren tussen 1 minuut en enkele uren. Indien de waterstand boven elektrode e l stijgt,
zal de stuwklep automatisch met een zekere in te stellen afstand zakken. Deze afstand
varieert in de praktijk van enkele cm' s tot enkele decimeters. Daalt het water onder elektrode e2 , dan zal de stuwklep met een zekere afstand stijgen. In de praktijk is nu vaak
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interval periode (min)
stijg- en zaksnelheid van de kruin
van de stuw (cm)

4,55 + 1

maaiveld
min

CM

5

2
2

elektroden
4,10 +

e
3 82+

3,80+
3,62+
.0—
3,44 +
...0
.0

3,78 + te handhaven
bovenwaterstand
stuw
...
2 75+

s,
\

3,37 +
......,..."-----

---

3,00+

.., .0* .---- •
bodem waterloop

2,55 +1
1

Figuur 1.4.46. Schema van een geautomatiseerde stuw, die een bepaalde bovenwaterstand moet handhaven.

de vraag hoe lang de intervalperiode moet zijn waartussen de elektrodes moeten worden
afgetast en hoeveel cm de zakking of stijging van de klep dan moet zijn.
Om hierop een antwoord te kunnen geven, kan met behulp van een computerprogramma
dat met niet-stationaire stroming rekent, een modelberekening worden uitgevoerd (zie
par. V. 1.1.8. Berekening niet-stationaire stroming met behulp van het programma
HYDRA). In figuur 1.1.46 is een dergelijke berekende stuw weergegeven. Deze stuw
moet een bovenstroomse waterstand handhaven van 3,80 m +N.A.P., bij plotselinge
afvoeren van riooloverstorten. In eerste instantie was in het model een interval van 5
minuten ingevoerd en een zak-stijgsnelheid van 2 cm. Dus de maximum zak- of stijgsnelheid van de klep is dan 2 cm per 5 min. In dit geval kon het waterpeil van 3,80 m+
niet worden gehandhaafd, het steeg tot 4,10 m + . De klep kon niet verder dalen dan tot
3,44 m+. Door nu in de modelberekening de intervalperiode te verlagen tot 1 min., was
het wel mogelijk om een peil van 3,80 m+ te handhaven. De klep kon nu tot 3,00 m+
zakken. De automatische stuw kan nu met deze berekende gegevens worden afgesteld.
Aan de hand van de praktijkwaarnemingen wordt dan nog nagegaan of deze afstelling
goed functioneert.
Een ander probleem kan zich voordoen bij een bestaande stuw, die men wil automatiseren. Uit een modelberekening kan dan het verloop van de bovenwaterstand van de stuw
in de tijd worden bepaald bij een maximum afvoergolf. Een voorbeeld wordt gegeven
in figuur 1.1.47. In dit geval kan de klep niet ver genoeg zakken en ontstaat er een waterstandsstijging met een maximum van 0,20 m gedurende circa 45 min., wat doorgaans
acceptabel zal zijn.
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/vorm afvoergoIN

hoogte
N.A.P.

waterhoogte

4,00

stuwpeil

3,80
3,60

kruinhoogte

3,40
0

20

40

60
tijd (min)

Figuur 1.1.47. Golfafvoer via een te automatiseren stuw.

Uit het voorgaande blijkt dat voor een goed ontwerp van een geautomatiseerde stuw een
modelberekening zinvol kan zijn.

Ontwerpen van een stuw in relatie met de bovenstroomse waterloop
Bij het ontwerpen van waterbeheersingsplannen moeten stuw en bovenstroomse waterloop altijd in samenhang worden beschouwd, omdat beide het bovenstroomse peil beïnvloeden. Voor het ontwerp van een stuw moeten aannamen worden gedaan, zoals overstorthoogte, kruinhoogten bij de verschillende ontwerpafvoeren (Q n, Qh en Qm), toelaatbare waterstanden en stroomsnelheden in de waterloop en dergelijke. De meeste van
deze aannamen worden gedaan op grond van theoretische of praktische overwegingen
die niet altijd door voldoende kennis kunnen worden onderbouwd. Deze lacune wordt
in de praktijk gecompenseerd door de ervaring en intuïtie van de betrokken ontwerper
en beheerder. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld de vraag of men een vaste,
een handmatig regelbare of een geautomatiseerde stuw moet maken.
Om enig inzicht in deze ontwerpproblematiek te geven, zijn vergelijkende berekeningen
gemaakt voor het ontwerp van een stuw en een waterloop in een vlak gebied met vaste,
handmatig regelbare en automatische stuwen. Er is van uitgegaan dat het waterpeil in
de N.W.-afvoersituatie niet meer dan 0,10 m boven het polderpeil (p.p.) zou stijgen en
in de H.W.-afvoersituatie niet meer dan 0,40 m. Enige onderschrijding van het polderpeil nabij de stuw wordt toegestaan. In tabel 1.1.15 is het resultaat weergegeven van
enkele ontworpen stuwen en waterlopen in deze situatie.
Uit de tabel blijkt dat:
- in vrijwel alle gevallen met een vaste stuw kan worden volstaan, zij het dat bij
grotere debieten een verlengde kruin moet worden toegepast;

825

Tabel 1.1.15. Enkele voorbeelden van ontworpen stuwen en waterlopen in een vlak gebied

Gegevens waterloop
S

landverlies LV

= verhang

GV = grondverzet waterloop
km = 341/1/3

1

Gegevens stuw

bs

hs,, --

d

hsn = overstorthoogte bij Qh
(N.W.-afvoer) Qh = 1/2Qh
hsh = overstorthoogte bij Qh
(H.W.-afvoer) m = 1,1

"°,8°
s„

h, (H.W.)
h„ (N.W.)

bw

Geval A: debiet Qi, (H.W. - afvoer) = 0,400 m3 .s-1 ; lengte waterloop = 2.000 m
Gegevens waterlopen
S
bw
m . km-1 m

h„

Lengtedoorsnede
waterstanden
d

m

m

GV

m3 . n

LV
1

1,45

0,75

1,55

5,9

bs

hs.

hsh

m

m

m

bediening

5,0

0,08

0,12

vast

1 + 1o

1,3

0,19

0,30

handmatig

....----1 -' 's

0,5

0,36

0,57

automatisch

,, ■.. . --I + 24

m2 . m-1

.

N

\''

••- --I
2

0,035

Gegevens stuwen

000

rn

1,30

0,65

1,50

5,3

5,8

1

0,1

1,25

0,60
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5,8

•----1 ' 29

\-1 ,,

1
_ 6 L---i

PP

1

6,1

0,075

lo

1

,

, 0 12r.r..1.1C--rA

Geval B:

Qh

=

1

M3 »S-1 ;

lengte waterloop = 3500 m

Gegevens waterlopen

Lengtedoorsnede
waterstanden

bw

h.

d

GV

m • lim-' m

m

m

m3 - m'' m2 • m''

0,029

1,00

1,90

S

0,043

2,05
1,90

0,95

1,85

9,3
8,6

LV

, '

r----.. 3

7,5

1

i

, 00

"'

i

1.1.:=-- .

0 L......." .

hs.

hsh

m

m

bedie
ning
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0,12
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3,25 0,19

0,30

handmatig

1,25 0,36

0,57
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__.... .10 bs
i i 10 m

• H''
1,, ■

7,8

Gegevens stuwen

12,0

1

1, V,

, 10

---1 o o

0,057

1,85

0,90

1,80

8,2

7,3

,k ,,
_1()

1
• -.--1 '-`2
1 +,,,
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'

-

Geval C: Qi, = 2 in3 -s-1 ; lengte waterloop = 3500 m
Gegevens waterlopen
S
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m

m
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'
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r
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- het grondverzet en landverlies van de te graven waterloop afnemen bij toepassing van
achtereenvolgens vaste, handmatig regelbare en automatische stuwen;
- de klepbreedte van een handmatig regelbare stuw, door automatisering zeker kan worden gehalveerd;
- bij afvoeren tussen 0 en Q n (N.W.) veelvuldige bediening nodig is van handmatig regelbare stuwen. Dit strookt niet met een op intuïtie gebaseerd beheer, waar juist alleen
maar bij topafvoeren zal worden gereageerd.
Als algemene conclusie zou kunnen worden gesteld dat een ontwerp dat uitgaat van een
actief beheer en een goede automatisering van stuwen, kan leiden tot een besparing op
het totaal van de kosten van aanleg en bediening en tot een beter waterhuishoudkundig
beheer.
1.1.8. Berekeningstechnieken
Voor de ontwerpprocedure van waterbeheersingsplannen, zoals die momenteel veelal
worden toegepast, wordt verwezen naar figuur 1.1.48.
VERZAMELEN EN CONTROLEREN VAN BASISINFORMATIE

bestaand plan

nieuw plan

BEREKENEN VAN DIMENSIES MET
EENVOUDIGE FORMULES OP BASIS VAN
STATIONAIRE EENPARIGE STROMING

KIEZEN VAN EEN COMPUTERPROGRAMMA IN
RELATIE MET HET OPTREDENDE STROMINGS-TYPE

Stationair niet-eenparige stroming
niet-stationaire eenparige stroming
BEREKENEN VAN WATERDIEPTE EN SNELHEID IN BESTAANDE EN
(OF) NIEUW ONTWORPEN WATERLOPENPLANNEN

VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN
MET DE GESTELDE CRITERIA

niet
goed

DIMENSIES
VERANDEREN

goed

TEKENEN VAN LENGTE- EN DWARSPROFIELEN
BEREKENEN VAN GRONDONTGRAVING EN LANDVERLIES

MAKEN VAN EEN BEGROTING

Figuur 1.1.48. Ontwerpprocedure van een waterbeheersingsplan.
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Voor een globale ontwerpberekening van de afmetingen van waterlopen en kunstwerken
bij stationaire eenparige stroming (zie par. V. 1.1.3. Stromingstypen en stromingsclassificatie in open waterlopen) wordt gebruik gemaakt van grafieken, rekenlinealen
en kleine rekenmachines. Met een kleine programmeerbare rekenmachine kunnen ook
stationaire niet-eenparige berekeningen voor één waterloop worden uitgevoerd (Hartman, 1986). Met behulp van computerprogramma's wordt nu van het globale ontwerp
van het gehele waterbeheersingsplan een controleberekening uitgevoerd met stationaire
niet-eenparige stroming bij verschillende afvoersituaties (N.W., H.W. en eventueel
M.W.).
Een aantal instellingen hebben voor de controleberekening van waterbeheersingsplannen computerprogramma's ontwikkeld, waarvan in tabel 1.1.16 een overzicht van de
meest gebruikte is weergegeven.
Tabel 1.1.16. Overzicht computerprogramma's voor de berekening van waterbeheersingsplannen.
Toepassing

Rekenwijze

Benaming Naam
programma

dimensio- controsionerend lerend

stationair nietboomnetstationair structuur structuur

DIWA
HYDRA
KNOTA

-

+
+

+
+

-

+

-

+
+
+

Landinrichtingsdienst
Heidemij
Rijksdienst
Usselmeerpolders
NETFLOW Waterloopkundig
Laboratorium
NIPEST
Grontmij
RUBICON Haskoning

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

Voor de controleberekening van waterbeheersingsplannen in landinrichtingsprojecten
wordt meestal gebruik gemaakt van het door de Landinrichtingsdienst ontwikkelde programma DIWA (André en Gelok, 1976).
Berekening stationaire stroming met behulp van het programma DIWA
Het programma DIWA berekent debieten, waterstanden, stroomsnelheden en droogleggingen in een waterbeheersingsplan met boomstructuur voor stationaire eenparige- en
niet-eenparige stroming. De gebruikelijke invoergegevens voor het programma zijn:
- afmetingen en hoogteligging van de bestaande en nieuw ontworpen waterlopen en
kunstwerken;
- afwaterende onderdelen en afvoerintensiteiten;
- hydraulische parameters, zoals wandruwheidsfactoren voor waterlopen en verliescoëfficiënten voor kunstwerken.
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Het programma kan onder andere gebruikt worden voor:
- het doorrekenen van een bestaand waterbeheersingsplan om hierin de knelpunten te
vinden;
- een controleberekening met verschillende afvoersituaties van een met stationaire eenparige stroming ontworpen waterbeheersingsplan;
- het berekenen van de consequenties van wijzigingen bij de uitvoering van een plan;
- het doorrekenen van waterlopen waarvan de afmetingen niet mogen worden gewijzigd,
bijvoorbeeld vanwege landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden;
- het berekenen van een plan met verschillende afvoersituaties of k m-waarden ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer;
- het berekenen van een plan waarbij het afvoersysteem bestaat uit een combinatie van
open waterlopen en gesloten leidingen;
- het berekenen van de afmaling bij gemalen.
In tabel 1.1.17 en 1.1.18 is output van het programma DIWA weergegeven met gegevens
van berekende waterlopen van het in figuur 1.1.2 getekende poldertje. De gegevens van
de berekende kunstwerken staan in tabel 1.1.19.
Tabel 1.1.17. Output vann het programma DIWA, met gegevens van berekende waterlopen.
Landinrichtingsdienst
Afd. Waterhuishouding
Waterlopenplan

23 augustus 1988

Waterlopen Ble.WI- 1
Programma DIWA

RVK PROEFPOLDER

BD = Bestaand
1 TESTBEREXENING
Croepnummer
Plannummer
100
KM - KM-waarde 81/3/SEC. VN = Verbeteren
Gegevens WATERLOPEN bij 100 procent afvoer en een beginpeil van +50 cm t.o.v. N.A.P. V = Snelheid in CM/SEC. NW = Nieuw
8 = Waterdiepte in CM.
DY = Dummy
OP = Opschonen
Frequentie van 1.00 keer per
1 jaar.
Knooppunten
SOV

BEN

1

2

Ken Afwaterende
Afv Debiet
te- oppervlak HA L/S.
in
ken DEEL TOTAL 100HA M3/6.
6
3
5
4
7

10
10
20
30
40
40

20 bul
20
30
a
100
b
50 bul
50

50
50
60
70
80
90

80
80
70
80
90
100

100
100
100
100
100

120
120
120
120
120

100
100
100
100
110
110
110
120
130
140
150
160
160
170

1

120
120
120
120
120
120
120
160
140
150
160
170
170
180

+1080
Afvoer
+10
+8
+9100
Afvoer

1
e

+21
+63
+13

f

+5

1080 +32
0.346
10 +0.00 1: 1.5
55
van een buiten-gebied van 1080 ha.
0.357 270 +0.41 Li Re
55
1090+117
1098 +117
0.367 460 +0.26 1: 1.5
65
9100 +23
2.093
10 +0.00 1:30 20 150
van de rvk hamneb krummalo ( 9100 ha 1.

I
9121 +60
63 +23
76 +60
9197
9202 +117

1

1
g

h
1
J
k
1

+27 10327 +117

1

+29
29 +117
+8 10364 +117
21 +117
+21
+41
62 +117
+13
75 +117

+20 10459 +117
+0 10459 +117

21

32
33
35

21 86 33
18 97 34
31 130 35

1

87 32

87

-156

-156

-69

-69

A

+12

-156
-170
-99

-167
-182
-99

-70
-73
+31

-73
-76
+31

B

+19

+29
+26
+25
+25
+24
-74

+26
+24
+25
+24
+24
-76

11 11

-102
-103
-10
-25

35

33 130 35

31 132

-204

-208

155
155
155
155
155

40
40
40
40
40

35
34
35
36
36

135
137
137
135
133

40
40
40
40
40

34
33
34
35
36

-211
-214
-217
-219
-220

-214
-217
-219
-220
-222

-76
-77
-80
-84
-87

-77
-78
-81
-85
-88

Ondhpad
Ondhpad
Ondhpad
1: 1.5
1: 1.5

155
155
155
155
50
50

40
40
40
40
27
27

37
38
40
43
6
5

130
128
125
119
49
51

40
40
40
40
27
27

38 129
39 127
43 119
5 51
5 53

-222
-225
-227
-230
-158
-161

-225
-227
-230
-230
-161
-163

-92
-97
-102
-111
-109
-110

-93
-98
-103
-111
-110
-111

1: 1.5
Ondhpad
1: 1.5
1: 1.5
1: 1.5

50
175
50
50
50

27
40
25
23
26

5 52 27
38 126 40
6 40 27
22 34 22
16 45 26

38
4
31
16

54
127
49
26
47

-163
-237
-40
-100
-150

-165
-240
-50
-125
-160

-111
-111

-111
-113

-66
-105

-99
-113

250 +0.09 Ondhpad
100 +0.09 Ondhpad
100 +0.00 Ondhpad

175
175
175

40
40
40

32 145 40
33 144 40
32 146 40

32 145
32 144
32 145

-258
-260
-265

-260
-261
-265

-113
-116
-119

-115
-117
-120

100
100
50
50
50

2.527
2.527
2.527
2.527
0.034
0.034

100
50
100
10
300
200
170
160
340
350
400

150
150
50
50

35
35
24
27

+0.29 1:302015 150
+0.31
+0.31
+0.31
+0.31
+0.31

Ondhpad
Ondhpad
Ondhpad
Ondhpad
Ondhpad

+0.31
+0.31
+0.31
+0.10
+0.10

+0.10
+0.10
+0.00
+0.00

Ondhpad
Ondhpad
1: 1.5
1: 1.5

1 +0.31 1 Ondhpad

1

1

+0.10
+0.19
+0.29
+0.71
+0.25

1

137
140
138
136
134

11111
36 132

1

1

11

Kunstwerk
LET OPSTUW
HM
TER
23
22

17 94
15 106
32 130

22

-99
-102
-10
-25

2.527
2.527
2.527
2.527
2.527

2.679
2.679
2.679

1

32

Peilen in CM t.o.v N.A.P.
BODEM
WATER
Bove
Bene
Bove
Bene
18
19
20
21

33 128
33 127
4 35
4 49

300
110
1
400
0
140

0.034
2.569
0.025
0.073
0.088

1

BOVstrooma BENstrooms
XMIV
exptvle
CM/S CM
CM/S CM
12/13
14 15 16 17

32 128 35
93 128 35
4 35 24
4 50 27

2.106
2.106
0.014
0.022
2.128
2.134

1
m

Leng Vhang Talud Bodem
t
bodem helling breed
CM
Me M/KM
1: Nl
8
10
11
9

1
5

-0

-1

BD
OF
NW
24

NW

kl

+0

C

+1

Ds

+442

1
kl

VN
BD

VN
VN
DY
VN
DY
NW

+0
+28
+32
+28
+37

OP
OP
OP
OP
OP

+45
+40
+78

OP
OP
OP
OP

kl
k2

+2
+4

NW

Es

+56

k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8

1

P

+59

1

+8
kl
+24
G
H -1700

NW
NW
NW
NW
VN
NW
VN
VN
NW
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Tabel 1.1.18. Output van het programma DIWA, met gegevens over taludhellingen, onderhoudspaden,
verschil tussen gewenste en berekende waterpeilen en droogleggingen.
Landinrtchtingsdienst
Afd. Waterhuishouding
Waterlopenplan

Drooglegging

1110.017-

23 augustus 1988

1

Programma DIWA

RVK PROEFPOLDER

BD
VN
NW
DY
MP
OP
Gegevens WATERLOPEN met ONDERHOUDSPADEN , VERSCHILLENDE TALUDHELLINGEN ,
VERGELIJKING van opgegeven LANDBOUWKUNDIGE WENSPEILEN ( bij
100 procent 1 met BEREKENDE WATERPEILEN van het plan en
BEREKENDE DROOGLEGGING bij de benedenstroomse knooppunten.
Groepnummer , 1 TESTBEREKENING

Plannummer ( 100

100 procent AFVOER en een BEGINPEIL van +50 CM t.o.v. N.A.P.
Frequentie van 1.00 keer per
1 jaar.

Knooppunten
BOV BEN
1
2

10
10
20
20
20

20

30
40
40
50
60

100
50

70
80
90
100
110

Debiet
in
M3/SEC
3

30

80
70

1

80
90
100
120
120

1

Leng

M
4

TaludKnikhog Onderhoud
he ling -te CM
-pad CM
Nl N2 N3 KH1 KM2 BRED HOOG
5 6 7
8
9
10
11

Ta- Bodem
lud breed
N4
CM
12
13

Bodempeilen
CM N.A.P.
BOVE
BENE
14
15

Waterpeilen CM tov N.A.P.
GEWENSTE
BEREKENDE
BOVE
BENE
BOVE
BENE
18
19
16
17

Verschil
Ber-Wens
00V BEN
20
21

=
=
=
=
=
=

Bestaand
Verbeteren
Nieuw
Dummy
Min.profiel
Opschonen

Maai Droog BD
veld
leg of MP
CM NAP CM
KW
22
23 24 25

0.346
10 15
-156
-69
-70
55
-156
Afvoer van een buiten gebied van 1080 HA.
0.357 270 20
-70
-73
55
-156
-167
15
Talud RECHTS
De asvan de nieuwe waterloop is 4 m verschoven t.o.v. de bestaande as,
vanwege de verbreding van de weg van Hummel° naar Krummelo.

-70

-80

10

+20

+90

-80

-80

+10

+7

+35

+108

NW

0.367 460 15
65
2.093
10 30 20
65
150
Afvoer van de RVIZ HUMMELO-KRUMMELO ( 91 0 HA
2.106 410 30 20
65
125 200 10
150
0.014
1 15
50

-76
+31

-80
+25

-80
+25

+7
+6

+4
+6

+10
+130

+86
+99

VN
BD

+24
+25

+25
+40

+25
+25

+4
-15

-1
+0

+140
+135

+116
+110

VN
DY

-1

+130
+135
+20
+10
+10

+106
+111
+96
+121
+121

VN MP
DY
NW
OP
NW MP

+5
+120
+30
-5
-20

+118
+121
+129
+108
+97

NW
NW MP
VN MP
NW MP

-150

-30

I I

0.022 400
2.128 0.00
2.134 140
2.527 610
0.034 670

15

30 20
15
15
15
30 20

30 20 15
30 20
15

1

1

H 1

1

150
155
50

200 10

175
50
50
50
175

-237
-40
-100
-150
-258

200 20

175

-265

125
125

200 10

75

125

200 10

50

-99
-10
-25
-103
-204
-211
-158

65 140
75

1

120
130
140
150
160

160
140
150
160
170

2.569
0.025
0.073
0.088
2.679

170
170

180

2.679 100 30 20
75
Waterloop met kade.

160
340
350
400
350

1

-170
-99

75

125

1

1

-182
-99

-73
+31

-103
-10

+29
+25

-25
-103
-208
-230
-165

+25
+24
-74
-76
-109

-240
-50
-125
-160
-261

-111
+0
-66
-105
-113

-265

-119

111111
125

1

1

1

+24
+24
-76
-111
-111

+25
+25
-90
-90
-110

-113
-1
-99
-113
-117

-110
+1
-60
-110
-110

-120

-115

+25
+25
-90
-110
-110

1

-110
+1
-85
-110
-115

+0

1

+16
+14
+1

+14
-1
-1

-6
+5

-14
-3

-115

Berekening niet-stationaire stroming met behulp van het programma

1

1

MP

VN
NW

HYDRA
Voor het uitvoeren van berekeningen bij niet-stationaire stromingstoestand wordt evenals bij de berekening van de stationaire stromingen begonnen met het verzamelen van
de benodigde gegevens. Sommige gegevens, zoals af te voeren hoeveelheden water en
buitenwaterstanden zullen nu tijdsafhankelijk bekend moeten zijn. Voor de berekening
zal doorgaans gebruik moeten worden gemaakt van computerprogramma's. In tabel
1.1.16 is een overzicht gegeven van deze programma's. Voor niet-stationaire problemen
in waterbeheersingsplannen in landinrichtingsprojecten wordt vaak gerekend met het
door de Heidemij ontwikkelde programma HYDRA (Bouwknegt, 1978). Het meeste
werk om computerprogramma's voor de berekening van waterbeheersingsplannen te
kunnen gebruiken, is het in input-vorm gereed maken van de vaak omvangrijke hoeveelheid benodigde gegevens. Daarom is ook de input van gegevens voor het programma
HYDRA geheel afgestemd op die voor het programma DIWA, zodat gemakkelijk voor
een gebied stationaire en niet-stationaire berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Berekening van waterbeheersingsplannen met niet-stationaire stroming zal slechts toegepast
worden indien de veranderingen in afvoer, waterstanden en stroomsnelheden in een kort
tijdsbestek plaatsvinden. Hierbij zal deze methode doorgaans tot een economischer planontwerp leiden dan bij toepassing van een stationaire berekening in deze situatie. Dit
830

Tabel 1.1.19. Output van het programma DIWA, met gegevens van berekende kunstwerken.
Landinricht ingsdienst
Afd. Waterhuishouding

Kunstwerken Blz.KW-

23 augustus 1988

1

Programma DIWA
TYPE: C - ROND

Waterlopenplan

TOESTAND

RVE PROEFPOLDER
Plannummer

100

Groepnummer

E = Ellips. G = Goed
M = Matig
H = Heul.
Gegevens KUNSTWERKEN bij 100 procent afvoer en een beginpeil van +50 CM t.o.v. N.A.P. BD . Bestaand.
M = Muil.
S = Slecht
NW = Nieuw.
Y = Eivorm.
Frequentie van 1.00 keer per
1 jaar.
VN = Vervanging. R = Rechthoekig.
Knw
LET
TER
1

Knooppunten
BOY BEN
2
3

Afat
BOT
M
4

Debiet H
in
BOT
M3/S.
CM
5
6

10
20
10
10
10
20
10
30 100 460
1111
B
40
50
10
kl
50
80 300
C
60
70
1
60
Ds
.80
90
0

Soort Ma- T Bre Hoog Lengte
en
teri a edte te
in
Type
aal 1 CM
CM
M
7 8
9 10 11
12
13

A

0.346

A

0.346 60 Duik C Beton 1
0.367 106
11111
2.093 130 Duik M Staal 1
2.106 128 BRUG
Beton
0.014 35 Duik C Beton 1

72 Duik M Beton 1

2.128

STUW

Beton 1

Ds

80
90
0
2.128 127 STUW Beton
80
Stuw met VERDIEPING
kl 100 120 100
2.527 137 BRUG
Beton
k2 100 120 200
2.527 140 Duik M Staal
k3 100 120 250
2.527 138 Duik M Staal
1111
11111
k4 100 120 300
2.527 136 Duik M Staal
k5 100 120 350
2.527 134 Duik M Staal
k6 100 120 450
2.527 132 BRUG
Beton
k7 100 120 500
2.527 129 Duik K Staal
kg 100 120 600
2.527 127 Duik M Staal
kl
kl
k2

110
110
110
110
110

k2
Es
F
F
kl

1

120
120
120

1

140
88
22.0
Bovenstrooms
60
60
20.0

1 TESTBEREKENING

Bodem1Kruin
hoogte
CM tov NAP.
14
15

Aant CM
LU GRO
CHT ND
16
17

Weerstands verliezen
WRIJVING UITINTREE KM KSIN TREE
18
19 20
21

MU
of
M
22

-161
-141
-130

-3
+16

0.95 62 0.00 0.23
59
Bestaand en Opruimen.

0.00

+1.2

0.80

0.00

+1.9
+0.0
+0.1

1.10

+44.2

VN

BD G
65 Mi
69 NW

I

I
232
25.0 -114
Onderkant dek . +100
50
50
15.0
-15
Bovenstrooms
-10
100 met VASTE kruin.
+30
360

1
+89 +15
+74
+10 +5
+15 +5

1

1

1

1

1 1

-

1

0.95

1
39

0.49

0.11

0.95 64 0.00 0.31
64
Bestaand en Opruimen.

38 VN
43
BD S
1
1
49 NW
BD G
9 NW
11
BD S

I

350
550

REGELBAAR.

1
1

310
285

224
236

10.0
10.0

-260
-260

1
1
1
1
1

328
302
200
288
289

220
205
150
273
254

10.0
10.0
15.0
10.0
10.0

-260
-260
-230
-260
-260

-20
+10

1

I

I

1.10
+44 +45
+60 +41
I
+47 +40
+37 +38
+17 +0
+115 +33
+105 +60

300
0.034 45 Duik C Beton 1
60
60
20.0 -155
+15
300
0.034 51 Vonder Hout
L= 1.0 Onderkant dek ;
-10
500
0.034 53 SYPH C Beton 1
60
60
30.0
Van deze syfon bedragen de verliezen van
4 BOCHTEN OF KNIKKEN
120 500
0.034 52 Vaste dam

1

+5
+5

V BD
Druk hoogte CM/ of o
in CM
S. NW e
23
24 2526

-6

0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.90
0.90

45
45

1

40
39
70
39
42

1

0.17
0.17

0.22
0.24

0.88
0.87

+0.0
+2.8
+3.2

0.22
0.25
0.13
0.21
0.25

0.20
0.24
0.36
0.23
0.33

0.81
0.85
1.01
0.86
0.82

+2.8
+3.7
+4.5
+4.0
+7.8

0.68

+0.2

0.44

+0.4

1.10

+5.6

0.65
1.24

+5.9
+0.8

NV
BD S
71 BD M
50 BD G

0.89

+2.4
70.0

61 BD G
NW

1___1

1

0.95 70 0.78 0.42
Bestaand en Opruimen.
0.95 70 1.46 0.34

65
72
95
76
102

I1

NW
NW
BD G
MW
MW

1-1-

15 VN
BD S
12 VN

2.4

1

130 140 340
0.025 49 STIJN Beton 1 100 AUTOMATISCH
140 150 350
0.073 26
Hout
Bodemval
140 150 350
0.073 26 Duik C Beton 1
60
60
15.0 -130
+35 +5
160 170 250
2.679 145 BRUG
Beton 1 400 300
10.0 -260
+156 +0
160
Bodembreedte waterloop onder kunstwerk =
175
Talud = 1: 3.0
160
De bovenkant van de houten pas fundering ligt op -240 CM tov N.A.P.
1111
11111
1
I
I
G 160 170 350
2.679 144 Duik B Beton 2 200 150
27.0 -301
-32 +40
H 170 180 100
2.679
GEMAAL
MAALPEIL - -120
170
Vijzelgemaal met een opvoerhoogte van 170 CM .

BD G

Bestaand en Opruimen.

I

I

I

I

Bestaand en Opruimen.
0.95 62 1.24 0.14
0.50 70 0.03 0.13

I
0.50

I

I
64

0.52

0.23

komt doordat bij stationaire stroming geen rekening wordt gehouden met traagheid en
berging. Bovendien is het in verband met de korte duur van de top van golfvormige afvoeren dikwijls mogelijk een onderschrijding van de gewenste drooglegging te accepteren.
Naast de afvoerberekeningen zijn er nog tal van problemen waarvan de oplossing met
een niet-stationair model kan worden verkregen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
- het bepalen van de variatie in debieten, waterstanden en stroomsnelheden in een waterbeheersingsplan ten gevolge van de afvoer van een groot areaal glastuinbouw of van
verharde oppervlakten van stedelijke gebieden, riooloverstorten, bergingsvij vers en
dergelijke en van de zeer snel op neerslag reagerende gebieden (bijvoorbeeld ten gevolge van oppervlakte-afvoer of smeltende sneeuw). Sommige waterlopen of beken kunnen daarbij kortdurende topafvoeren te verwerken krijgen;
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- het vaststellen van de optimale plaats, capaciteit en bediening van een gemaal of uitwateringssluis. De capaciteit van een gemaal of sluis hangt nauw samen met de bergingscapaciteit in de waterlopen. Tevens kan er een goed inzicht verkregen worden in het
afmalen en in het af- en aanslaan van een gemaal. Bij een uitwateringssluis kan de invloed van eb en vloed worden gesimuleerd;
- het berekenen van een waterlopen- of kanalenstelsel, wanneer een verandering in de
open bergingscapaciteit wordt voorzien;
- het opzetten van een beheersmodel voor de waterhuishouding van een gebied. Met zo'n
beheersmodel kunnen bijvoorbeeld optimale besturingsprogramma's voor automatische stuwen worden opgesteld. Ook kunnen snel de consequenties van eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld door aanleg van nieuwe duikers en waterlopen) in het systeem
worden bepaald;
- het onderzoeken van de te verwachten gevolgen bij een kadebreuk;
- het kwantificeren van kwaliteitsproblemen, met name die het gevolg zijn van afvalwater- of koelwaterlozingen, zoals het bepalen van het verloop van de concentratie van
in het water opgeloste stoffen of van het temperatuurverloop;
het berekenen van de invloed van de wind op de waterstanden in een waterbeheersingsplan.
Is de ontwerpberekening van een waterbeheersingsplan gereed, dan worden de hoeveelheden landverlies en grondverzet berekend en een begroting van het plan gemaakt (zie
hoofdstuk V.3.2. Begrotingen). Voor de uitvoering van aLdeze werkzaamheden maakt
de Landinrichtingsdienst gebruik van de in figuur 1.1.49 vermelde computerprogramma's (Doedens e.a., 1986). Wordt het plan goedgekeurd, dan kan het door middel van
bestekken (zie hoofdstuk V.3.1 Bestekken) worden uitgevoerd.
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Gecontroleerde gegmens
uil bestaande ets ontworpen
kunstwerken en ontworpen

Opnamegegeven
beslaande waterlopen en kunstwerken

waterlopen hydraulische
coëfficiënten

Gegevens nodig voor
ontwerpen van waterlopen ets kunstwerken
Gegevens ontworpen waterlopen en kun nwerken

Tijdsafhankelijke gegevens nodig koor nietstationaire berekeningen
Gegevens afmetingen
en hoogteligging
van waterlopen en
kunstwerken t.b.v.
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een waterbeheersingsplan

nauwkeurige begroting
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waterbeheersingsplan

Figuur 1.1.49. Schema van computerprogramma's die gebruikt worden bij de voorbereiding, uitvoering en
beheer van waterbeheersingsplannen in Landinrichtingsprojecten.
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1.2. Gemalen
1.2.1. Algemeen
Doel

Een gemaal dient om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen. De noodzaak
hiertoe kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het
gebied aan de hoge kant (aanvoer).
Er kunnen vele redenen zijn om een gemaal te vervangen of te renoveren zoals: gewijzigde
eisen bij de peilbeheersing, toename van wateraf-/aanvoerbehoefte, maaivelddaling etc.
Terminologie
Nr. Term

Omschrijving

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

1

energiegebruik

De verbruikte hoeveelheid
energie over een bepaalde tijd.

kWh of kl

2

garantiegrafieken

De gedeelten van de pompkarakteristiek
en verbruikskromme die tussen vastgestelde grenzen door de leverancier
van de pompen gegarandeerd moeten
worden.

3

capaciteit

De per tijdseenheid verpompte
hoeveelheid water.

ML2 T-2

E

m3 min"
of m3 . s'

Q

4 opvoerhoogte

m

H

4a manometrische Het verschil in energieniveau tussen
opvoerhoogte zuig- en perszijde van een pompwaaier in mwk.

m

Hman

4b statische
opvoerhoogte

Het verschil tussen binnen- en buitenwaterstand gemeten vóór het krooshek
en voorbij de terugslapklep.

5 pompkarakteristieken

De grafieken die het verband weergeven
tussen Q en Hman, Q en Hstat, Q en
n (rendement), Q en P (vermogen),
Q en E.

6 vermogen
6a opgenomen
vermogen

De verbruikte arbeid per seconde, voor
elektromotoren in kW, voor dieselmotoren in kJ • s". In formule voor
elektromotoren (drie fasen):
P V • I• ■/-3 • coscp (kW)

m

L

Hstat

kW of
kJ•s-1

ML2 T-3

P

kW of
• •s"

ML2 T'

Po
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Nr. Term

Omschrijving

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid

waarin:
V
= netspanning in volt
/
= stroomsterkte in ampère
coscp = arbeidsfactor - het deel van de
stroom dat 'in fase' is met de
spanning en arbeid kan leveren
= de hoek van faseverschuiving
(P
tussen spanning en stroom

6b blindvermogen
(blindstroom)

Het deel van de totale stroom, dat 90° uit kW
fase is met de spanning en daardoor geen
arbeid kan verrichten (coscp = 0).
Meestal wordt ook alleen over blindstroom
gesproken. Vermogen suggereert immers
dat er arbeid zou kunnen worden verricht.
Echter het net wordt wel met deze stroom
belast en moet dus a.h.w. overgedimensioneerd worden. Bovendien treden in iedere
stroomvoerende geleider (warmte)-verliezen
op, hetgeen een vorm van verrichte arbeid
is en waarvoor in de centrale dus brandstof
gestookt moet worden. Om deze redenen
stelt het stroomleverend bedrijf eisen aan
de arbeidsfactor (coscp) van installaties.
Bij de nominale belasting moet coscp in
het algemeen groter dan 0,8 zijn.

ML2 T-3

pb

6c nominaal
De maximale continu leverbare arbeid per kW
vermogen seconde aan de uitgaande as van een motor.
Dit vermogen staat op het motortypeplaatje
vermeld evenals de bijbehorende spanning,
stroomsterkte (Inom) en toerental (n..).

ML2 T-3

Pnom

7 rendement

De verhouding tussen afgegeven energie en
opgenomen energie (bv. in %). Ieder onderdeel van de installatie heeft zijn eigen
rendement, afhankelijk van de belastingtoestand. Dus n vkize l, npompi
7/mechanische overbrenging' nmotor

7a. motorrendement
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De verhouding tussen het aan de as
geleverde vermogen Pnom en het opgenomen
(elektrisch) vermogen. rI mcor = Pnom1P0
Effecten bij lagere belasting dan nominaal:
- de faseverschuiving cp neemt toe, zodat
coscp meer naar nul gaat. Bij een onbelaste motor kan coscp circa 0,3 zijn;
- het motorrendement % mor neemt af,
zodat per geleverde kW meer energie
verbruikt wordt (hoger specifiek energieverbruik).

',motor

Nr. Term

Omschrijving

7b totaal
rendement
van de
installatie

De verhouding tussen de energie van de
verplaatste hoeveelheid water over hoogte
listat , ten opzichte van het energieverbruik.
Hierin zijn dus behalve de rendementen
van de onderdelen, ook de hydraulische
verliezen verwerkt van bv. in- en uitstroming,
wrijving, krooshek, terugslagklep etc.

8 vermogensmeting

De door de elektriciteits-(kWh)meter
geregistreerde vermogensafname stelt het
opgenomen vermogen (P.) voor over een
bepaalde tijd. Indien het stroomleverend
bedrijf twijfelt aan de coscp van de
installatie, kan het besluiten ook een
kVAh-meter te plaatsen. De gemiddelde
coscp kan dan berekend worden uit: coscp
= kWh-verbruik/kVAh-verbruik. Ook kan
men er bij grote installaties toe overgaan
om continu de coscp te registreren. Naar
aanleiding van deze metingen kan bijbetaling geëist worden.

9 toerental

Het aantal omwentelingen per minuut
van bv. motor-, pomp- of vijzelas

Gangbare Dimensie Symbool
eenheid
rhotaal

-

omw. • min'

n

Plaatskeuze
De volgende factoren zullen de plaatskeuze van een gemaal sterk beïnvloeden:
- hoogte van het maaiveld en de hellingsrichting daarvan;
- mogelijkheden voor een goede toevoerwaterloop; dat wil zeggen bij pompgemalen over
75 - 200 m voor de instroomopening een rechte waterloop zonder zijwaterlopen;
- bereikbaarheid in verband met bediening en onderhoud;
- draagkracht ondergrond in verband met fundatiekosten;
- afstand tot punt van waar elektrische energie geleverd kan worden;
- de aanwezigheid van nog bruikbare constructies zoals bijvoorbeeld een fundering of een
uitlaat duiker/spuisluis voor gedeeltelijk natuurlijke lozing, of als doorvoer voor een
persleiding;
- de hoogte van het buitenpeil;
- hinderweteisen;
- landschap en natuur.
1.2.2. Keuze vijzelgemaal of pompgemaal

Om de volgende voordelen die een vijzel biedt ten opzichte van pompgemalen zal men
een vijzel als opvoerwerktuig prefereren:
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- robuuste bouw, laag toerental, weinig slijtage;
- makkelijk inspecteerbaar, weinig hinder van vuil;
- geen leidingverliezen, waardoor vooral bij lage opvoerhoogten (tot ca. 3 m) een hoog
totaalrendement te halen is;
- bij lage debieten, veroorzaakt door gedeeltelijke vulling, toch een hoog rendement;
- het rendement wordt niet beïnvloed door een turbulente aanvoer;
- geen schade bij drooglopen;
- ondiepe bouwput mogelijk;
- tamelijk geruisloos.
Nadelen van een vijzel zijn echter:

- de buitenwaterstand mag slechts binnen nauwe grenzen variëren. Onder de ondergrens
ontstaat daling van het totale rendement, boven de bovengrens eveneens, maar bovendien een hogere mechanische belasting en capaciteitsdaling;
- het binnenpeil heeft eveneens een beperking in variatie. Beneden het zogenaamde "vulpunt" daalt de capaciteit en er boven daalt het rendement;
- geen persleiding mogelijk;
- opvoerhoogte beperkt door de doorbuiging van de vijzel;
- elektro-mechanische investering hoger dan bij andere bemalingsinstallaties;
- hoge aanloopstroomsterkte;
- vastvriezen is mogelijk.
1.2.3. Vijzelgemaal
Definities en begrippen
Begrip/Symbool

D
d

a
S
L

Tastpunt
Vulpunt
Opleider
Stortpunt
Tegenmaalpunt
Overstortende
straal
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Omschrijving

Buitendiameter.
Balkdiameter.
: Aantal gangen.
: Spoed, afstand tussen twee "golftoppen" van eenzelfde gang.
: Lengte.
: Opstellingshoek.
: Laagste punt van de beschoeping.
: Benedenstrooms peil waarbij de vijzel zijn maximale vulling bereikt.
: Goot waardoor het water naar boven geschroefd wordt.
: Bovenste punt van de opleider, peil tot waar de vijzel waterkerend is.
: Bovenstrooms peil waarbij het rendement van de vijzel maximaal is (mits ook de
vulling optimaal is). Wordt het bovenpeil hoger, dan begint er water terug te
stromen (ofwel: het debiet neemt af).
: De fictieve hoogte van het overstortende water gemeten boven het stortpunt.
Theoretisch wordt 0,15 D aangehouden als minimum. Indien het bovenpeil onder
dit niveau daalt, neemt het totaalrendement van de vijzel af.
:
:

Figuur 1.2.1. Definities en begrippen vijzelgemaal
tegenm.lpunt

stortpunt

Driegangige vijzel
(t1 = 3)
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Vijzelkarakteristieken
Figuur 1.2.2 geeft enige karakteristieken van de vijzel weer. Opmerkelijk hierbij is:
- het constante debiet bij een aanvoerniveau boven het vulpunt;
- maximaal rendement op het vulpunt;
- een tamelijk vlakke, redelijk hoge vijzelrendementskromme, gezien de lage opvoerhoogte;
- de grafieken gelden voor één buitenwaterpeil, meestal wordt hiervoor het tegenmaalpunt genomen;
- de elektrische en mechanische verliezen zijn aanmerkelijk (ca. 20%), zie het verschil
tussen vijzelrendement en totaalrendement.
t7

80 -

Figuur 1.2.2. Vijzelkarakteristieken
Vijzelrendement, totaal rendement,
capaciteit en opgenomen vermogen in
afhankelijkheid van het aanvoerniveau
bij een buiten-waterpeil: 0,15m
5% afwijking voorbehouden.
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Verstelbare opleider

Om het nadeel van rendementsverlies bij variërende buitenwaterstand op te heffen, is er
een mogelijkheid om het stortpunt te variëren door middel van:
- een klepconstructie waardoor er twee stortpunten ingesteld kunnen worden (zie figuur
1.2.3);
- een verschuifbaar bovenstuk aan de opleider waarmee tussen bepaalde grenzen het optimale stortpunt kan worden ingesteld.
Deze constructies zijn echter duur en maken de van origine robuuste vijzel veel kwetsbaarder

Figuur 1.2.3. Vijzel met verstelbare opleider door middel van klep (patent Spaans).

Ontwerp en berekeningen

Het debiet van een 3-gangige vijzel kan berekend worden met de formule van Muysken:
Q=E•q•n•D3

waarin:
Q = debiet
q = theoretische inhoudsfactor afhankelijk van fl, D, d en S.
n = toerental
D = buitendiameter
E = correctie factor omdat de gemeten vulling hoger ligt dan de

theoretische factor tussen 1,10 en 1,30. Gemiddeld veilige
aanname 1,15.
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(m3 min-1 ).
(m3)

(omw • min-1).
(m)
(-)

De waarden van q staan in de volgende tabel vermeld.

d/D

S=D

0,3
0,4
0,5
0,6

0,288
0,304
0,300
0,274

fl = 30°

fl = 26°

= 22°
S= 1,2 D
0,291
0,329
0,330
0,305

S = 0,8 D

S=D

0,238
0,248
0,244
-

0,250
0,276
0,276
0,258

S= 1,2 D
0,249
0,281
0,298
0,284

S = 0,8 D

S=D

0,214
0,228
0,227

0,213
0,236
0,250
0,237

Ook kan snel een indruk verkregen worden van de benodigde vijzel met behulp van figuur
1.2.4. Nadat Q bepaald is kan een keus gemaakt worden uit diverse mogelijkheden van
0, D, d en S.
Voorbeeld:
een vijzel met een D van 90 cm waarbij een toerental hoort van circa 54 omwentelingen per minuut geeft circa
10 m3 .min-1 indien de opstellingshoek 30° is, de spoed ook 90 cm is (S = 1D) en de balkdiameter 0,4 x 90
cm = 36 cm.

Wat betreft opbrengst zijn de minder hellende vijzels het voordeligst. Echter de langere
vijzel veroorzaakt een langere bouwkundige constructie en dergelijke Ook de doorbuiging wordt groter. Daarentegen heeft een steilere vijzel een grotere diameter nodig en
dus een bredere constructie.
- De grafieken en formules gelden indien de speling (Sp) tussen vijzel en opleider kleiner
is dan:
Sp = 0,0045 J D (D en Sp in m)
- Het benedenpeil moet circa 10 cm boven het vulpunt liggen.
- Het buitenpeil mag boven het stortpunt maximaal een waarde hebben welke uit de volgende tabel is af te leiden als fractie van D.

fl = 22°
d/D

S=D

0,3
0,4
0,5
0,6

0,39
0,42
0.47
0,50

fl = 30°

fl = 26°
S = 1,2 D
0,33
0,36
0,40
0,43

$ = 0,8 D

S=D

0,39
0,43
0,47
-

0,32
0,36
0,40
0,43

S= 1,2 D
0,26
0,29
0,33
0,36

S = 0,8 D

S=D

0,35
0,37
0,40
-

0,27
0,30
0,33
0,37
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Figuur 1.2.4. Selectie-nomogram voor voorlopige afinetingsbepalingen. Pompcapaciteiten in m3 .min-1. Alleen geldig voor 3-gangige vijzels.
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- Indien een ander aantal gangen 1 t/m 4 wordt toegepast verhouden de debieten zich als
volgt:
Q1: Q2: Q3: Q4 = 0,64: 0,8 : 1 : 1,25
- Het maximale (tevens optimale) toerental wordt berekend met:
ninax —

50
,‘y1

2

- Bij hogere toerentallen treedt rendementsverlies op. Bij lagere toerentallen blijft het rendement tot circa 70% van nmax nagenoeg gelijk, maar neemt Q proportioneel af.
- Daar elektromotoren meestal een hoger toerental hebben dan de vijzel is een reductie
nodig. De te gebruiken tandwielkast moet geschikt zijn voor gebruik onder helling en
voorzien zijn van een terugloopsper. Tussen motor en tandwielkast kan een V-snaaraandrijving aangebracht worden als transmissieschokbreker. Ook zijn dan redelijk simpel toerental-wijzigingen aan te brengen.
- Zie voor berekening van verliezen door krooshek en terugslagklep, par. V. 1.2.4.,
Pompgemalen.
- Indien het buitenpeil beneden het stortpunt +0,15 D ligt, moet voor de berekening van
de statische opvoerhoogte Hstat een punt genomen worden dat 0,15 D boven het stortpunt ligt.
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1.2.4. Pompgemalen
Definities en begrippen
Begrip

Omschrijving

Antirotatieschot

Vlakke plaat in of voor de zuigmond van een pomp, evenwijdig aan de stroomrichting.
Heeft tot doel te voorkomen dat het instromende water reeds wervelt bij het binnenstromen van de waaier. Dit veroorzaakt rendementsverlies en verhoogt de kans op lucht
aanzuigen.

Dompeldiepte

Afstand tussen binnenwaterpeil en onderkant van een verticale zuigtrechter. Deze maat
is afhankelijk van instroomsnelheid en hydraulische vormgeving en moet per situatie
bepaald worden ter voorkoming van lucht aanzuigen.

Kavitatie

Het imploderen van dampbellen die door zeer plaatselijke onderdrukken zijn ontstaan.
Hierbij kan materiaal uit waaier en pomphuis geërodeerd worden. Er treedt rendementsverlies op en in heviger vorm is kavitatie hoorbaar als ruis tot zelfs een knetterend
geluid.

NPSH

Net Positive Suction Head. Het verschil tussen het absolute energieniveau aan de zuigzijde van een pomp en de dampspanning van de verpompte vloeistof. De pompfabrikant
geeft de kavitatie-eigenschappen van een pomp in de vorm van een grafiek die het verband tussen Q en de benodigde NPSH weergeeft. Indien de beschikbare NPSH groter
is dan de benodigde, zal geen "ontoelaatbare kavitatie" optreden.

Slakkehuis
of pomphuis

Het metalen of betonnen omhulsel dat de ruimte omsluit waarin de waaier draait.

Vacuüminstallatie

De installatie die nodig is om de lucht uit een hooggelegen leidingdeel of pomphuis
te zuigen en door water te vervangen, zodat hevelwerking wordt verkregen en/of de
pomp gestart kan worden.

Waaier

Het ronddraaiende deel van de pomp dat de energie van de as overbrengt op het water.

Zuigkast

De gestroomlijnde toestroombak onder de zuigopening van de pomp ter verbetering
van het rendement van de pomp.

Onderverdeling pomptypen
Naar richting waarin het water de waaier verlaat ten opzichte van de pompas wordt de
volgende grove indeling gemaakt in:

- schroef- of axiaal pompen;
schroefcentrifugaal- of halfaxiaalpompen;
- centrifugaal- of radiaalpompen.
De keuze van de te gebruiken pomp hangt vooral af van het te verwachten werkgebied
van debiet en opvoerhoogte.

846

waaiervorm
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Figuur 1.2.5. Pomptypen - pompkrommes.

Figuur 1.2.5 geeft een idee van waaiervorm, de vorm van enige karakteristieken en het
gebruiksgebied. Vooral het bij een installatie behorende totaalrendement zal de voorkeur
voor een pomptype bepalen. Bij de minst gecompliceerde installaties (vijzel, schroefpomp) zal dit relatief hoog zijn bij lage opvoerhoogten. Schroefcentrifugaalpompen en
vooral centrifugaalpompen hebben het hoogste rendement bij grotere opvoerhoogten.
De Q-H-kromme van axiaalpompen verloopt relatief steil zodat bij variërende buitenwaterstanden het debiet constanter is dan bij de andere pompen. Echter bij de laatste is de
mogelijke variatie in H groter, zodat ze geschikter zijn voor grote variaties in H stat. Het
benodigde vermogen is bij de schroefcentrifugaalpomp het meest stabiel, zodat de gekozen motor in een groot werkgebied goed benut wordt.
De kavitatiegevoeligheid neemt toe van radiaal naar axiaal. Een eenmaal geplaatste axiaalpomp zal dus niet makkelijk gewijzigd kunnen worden door bijvoorbeeld toerentalverhoging, aanstroomtoestand of iets dergelijks. De gevoeligheid voor verstopping neemt in
principe toe van axiaal naar radiaal. Wanneer er echter bij een schroefpomp leidschoepen
worden toegepast is ook deze pomp gevoelig.
De noodzaak van toerentalreductie neemt toe naar radiaal.
In de praktijk komt de centrifugaalpomp (radiaal) nauwelijks meer voor in grote gemalen.
Bij zeer kleine debieten van bijvoorbeeld onderbemalingen, wordt dit type wel toegepast.
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Opstelling van de pomp in het gemaal
De volgende opstellingen zijn mogelijk:

: dat wil zeggen zonder of met persleiding.
of Gesloten
- Open
- Verticaal of Horizontaal : wat betreft stand van de pompas.
: plaats van de motor met pomp boven of onder water.
- Droog of Nat
De eerstgenoemde mogelijkheden zijn eenvoudiger van aard.
Open schroefpomp

De verticale open schroefpomp is de eenvoudigste vorm van een gemaalpomp (zie figuur
1.2.6). Deze vorm wordt ook in prefab toegepast.
Orde van grootte: tot circa 100 m 3 • min'.
Figuur 1.2.6.
Open schroefpomp
weerstand
terugslagklep

to

INE
wzgematreaLEFF—m,
h

1

1.w.

MgMENIZENEME~SEE

Over het algemeen zal het totaalrendement van een open (ook genoemd: vrij opgehangen)
pomp lager zijn dan dat van de gesloten uitvoering. Maar vanwege de eenvoudige constructie kan het een financieel aantrekkelijke oplossing zijn. Dit vooral bij bijvoorbeeld
weinig maaluren en lage debieten.
Gesloten schroefpomp

De afvoer van pomp naar buitenwater geschiedt in dit geval via een persleiding. De uitmonding zal uit rendementsoverwegingen onder het buitenwateroppervlak uitkomen zodat de Hstat zo klein mogelijk is (zie figuur 1.2.7).

848

Figuur 1.2.7
Verticale gesloten schroefpomp.

Om terugstromen te voorkomen, is een terugslagklep nodig en bij belangrijke waterkeringen ook nog een extra afsluiter in de vorm van een vlinderklep of schuif.
Open/gesloten schroefcentrifugaalpomp

Ook bij de halfaxiaalpomp komt men de term open en gesloten tegen. Aangezien deze
pompen alleen noodzakelijk zijn bij grotere Hman , en meestal dus voorzien zijn van een
persleiding, slaat het open of gesloten op de waaiervorm. Het gesloten type heeft net als
de centrifugaalpomp al echte kanalen in de waaier, terwijl het open type meer op een
schroef lijkt. Het open type (zie figuur 1.2.8) wordt gemaakt voor een Hman tot circa 30
mwk, het gesloten type (zie figuur 1.2.9) gaat tot circa 50 mwk.
Figuur 1.2.8.
Open waaier in betonnen slakkehuis (Stork).
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Het in dit geval betonnen slakkehuis kan geheel ter plaatse gestort worden of gedeeltelijk
prefab worden geleverd door de pompleverancier.

Figuur 1.2.9.
Gesloten schroefcentrifugaalpomp, waarbij het
water axiaal verder stroomt (Stork).

Horizontale opstelling

In principe kan van alle pomptypen de as horizontaal en verticaal geplaatst worden. De
goedkoopste oplossing is verticaal. Een pomp werd vroeger wel horizontaal geplaatst indien een dijk niet doorgraven mocht worden (figuur 1.2.10).
Figuur 1.2.10.
Horizontale opstelling.

850

Overigens worden tegenwoordig hooggeplaatste pompen nauwelijks meer toegepast, daar
er dan meer kans op kavitatie is.
Tegenwoordig worden alleen nog horizontale opstellingen gemaakt indien de totale
constructiehoogte beperkt moet blijven. Veelal wordt dan tevens een onderwatermotor
toegepast.
Natte opstelling van de motor

Het is te verwachten dat een droge motoropstelling goedkoper is dan plaatsing onder water. Toch blijkt dat een oplossing van pomp met motor onder water aantrekkelijk kan zijn,
vooral door de compacte bouw.

Figuur 1.2.11.
Onderwaterpomp; verticale opstelling (KSB).

Als nadeel wordt vaak de moeilijke inspecteerbaarheid gezien en ook de grotere kans op
kortsluiting. Bij sommige fabrikanten kan de pomp met motor boven water gehesen worden zonder dat de hele kelder drooggezet behoeft te worden. Dit stelt wel de nodige eisen
aan de hijsinstallatie. In de figuren 1.2.11 en 1.2.12 zijn enkele voorbeelden van dit pomptype weergegeven.

Figuur 1.2.12. Onderwaterpomp: horizontale opstelling (Pleuger).
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Hydraulische verliezen
In deze paragraaf wordt aangegeven welke invloed de constructie heeft op de hydraulische
verliezen, die met de statische opvoerhoogte de uiteindelijke manometrische opvoerhoogte bepalen.
Alle verliezen zijn te schrijven in de volgende formulevorm:
W=E • 12

-

2g

waarin:
W = weerstand in m.waterkolom.
= (ksi) weerstandscoëfficiënt.
v = gemiddelde stroomsnelheid (m•s -1).
g = 9,81 m•s-2 - zwaartekrachtversnelling.

In en uitstroomvoorzieningen
-

Om drukverliezen zoveel mogelijk te beperken moet er aan de in- en uitstroomgeleiding
van het water de nodige aandacht worden besteed. In het algemeen geldt dat hoe geleidelijker de vernauwingen en verwijdingen van leidingen geschieden, hoe lager het drukverlies en dus hoe hoger het totaalrendement van de installatie.

Rechte toevoerwaterloop
Om het water met zo weinig mogelijk turbulentie bij het gemaal te laten komen wordt
vaak aangehouden dat de toevoerwaterloop voor het gemaal over minimaal 75 m en bij
voorkeur 200 m recht moet zijn en zonder zijwaterlopen.

Krooshek
Er zijn enige variabelen in het ontwerp van een krooshek. Zo zal bijvoorbeeld de opening
tussen de spijlen afhankelijk zijn van:
- de ontvangende waterbeheerder die eisen stelt aan hoeveelheid en/of afmetingen van
door te laten vuil;
- gevoeligheid van het opvoerwerktuig (pomp of vijzel);
- de reinigingsmethode;
- het te verwachten vuil.

Figuur 1.2.13
Hydraulische verliezen van het krooshek.
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De hydraulische verliezen van het krooshek kunnen worden berekend met de roosterformule van Kirschmer:
t

WR = ‘12

V2
2g

waarin:
1,33

en:
a = hellingshoek van de staven, (zie figuur 1.2.13).

b = staafdikte (meestal 16 mm).
a = dagmaat tussen de staven.
lj

= coëfficiënt afhankelijk van vorm en afmeting van de staven.

Voor a kan worden genomen bijvoorbeeld:
voor pompen
: 7 - 10 cm;
: 10 - 20 cm.
vijzels

Hieronder volgen enige waarden voor fl voor de door Kirschmer onderzochte staven (zie
figuur 1.2.14).
Figuur 1.2.14.
(3-waarden voor verschillende
vormen van krooshekstaven.

/3 = 1,79

r = 1,5

5

= 0,76

/3 = 0,92

= 1,03

r = 5

= 1,67

= 1,83

= 2,42

Bij handreiniging wordt vaak een stroomsnelheid toegelaten tussen de spijlen van 0,3
m • s-1. Bij mechanische reiniging kunnen veel hogere waarden worden aangehouden,
maar dan wordt eventuele handreiniging in noodgevallen ernstig bemoeilijkt.
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Overgang waterloop-instroomkoker

De hier optredende energieverliezen worden weergegeven door de formule:

Figuur 1.2.15.
Energieverlies op de overgang
van waterloop en instroomkoker.

2

= = (1 — 1) •
dus:

A=

= contractie aan intree opening)

2g

1 — 1) 2

Figuur 1.2.16.
Waarden voor de contractie
coëfficiënt p i en intree
weerstandscoëfficiënt (E i)
bij verschillende vormen
van de instroomkoker.
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0,5 + 0,3 ces a + 0,2 cos-oe

Hierbij vindt een verlies aan energiehoogte plaats ten gevolge van een verwijding van het
gecontraheerde profiel pi A2 naar A2.
Hierin stelt p dus voor de contractiecoëfficiënt van de opening. Waarden hiervoor zijn
er in overvloed in de literatuur te vinden. Ook figuur 1.2.16 geeft een overzicht.
Zuigkelder

Door een juiste vormgeving van de zuigkelder kan er doorgaans aanzienlijk in ruimte en
materiaal bespaard worden (zie figuur 1.2.17). De gegevens zijn ontleend aan StorkPompen te Hengelo en zijn indicatief. Bij schroefpompen en schroefcentrifugaalpompen
is een antirotatieschot onontbeerlijk.
Uitstroomzijde

Ook aan de uitstroomkant van het gemaal treden verliezen op. Zo zal er afhankelijk van
de situatie sprake zijn van verliezen door een persleiding, afsluiters en terugslagklep. Ook
een open kelder met overstort veroorzaakt energieverlies. Ten slotte kan er nog een
stroomspreider noodzakelijk zijn.
Persleiding

Verliezen in leidingen kunnen berekend worden met de formules die in par. V. 1.1.6. over
duikers en onderleiders zijn vermeld.
Afsluiters en terugslagkleppen

Globaal kan er voor een vlinderklep een -waarde worden aangehouden van 0,3. Voor
terugslagkleppen geven de volgende -waarden enig houvast.
0,2 : voor een doosklep met dubbel scharnier; te gebruiken bij kleine gemalen;
0,4 : voor een doosklep met enkel scharnier;
0,5 : voor een houten klep.
Overgang naar de waterloop

Afhankelijk van de vorm van de uitstroomopening treedt hier een verlies op dat te berekenen is met de formules voor duikers. Over het algemeen is de snelheidsafname zo abrupt
dat vrijwel de gehele snelheidsenergiehoogte verloren gaat, zodat:
uittree = 1 .

Open kelder

De verliezen in een open kelder zijn ongeveer gelijk aan de snelheidshoogte ter plaatse
van de waaier. Indien geen terugslagklep wordt toegepast moet bovendien rekening worden gehouden met de hoogte van de overstortende straal boven de overstortrand. Deze
is te berekenen met de stuwformules.
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OPEN ZUIGKELDER

ZUIGKAST

2,5D

anti-rotatieschotten

besparing in breedte

02
Zuigverlies (ca): 0,15

0,10. —
2g

2g

D

LLW

I,8D
minder graafwerk

4D

Figuur 1.2.17. Vormgeving zuigkelder.
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Uitstroomvoorziening

Ten behoeve van scheepvaart of ter bescherming van bodem en oevers van het bovenpand
kan het noodzakelijk zijn een voorziening te treffen die de uitstroomsnelheid reduceert
en spreidt tot circa 25 cm • s -1. Het energieverlies kan weer berekend worden met de
krooshekformules gecombineerd met die voor knikverliezen. Meestal blijft het verlies
beperkt tot 2 á 3 cm.
Totale verliezen

Het totale energieverlies kan berekend worden door de afzonderlijke verliezen op te tellen, dus:
2g

1.2.5. Capaciteit
Capaciteitsbepaling
De capaciteit van een gemaal wordt bepaald door:
- de te bemalen oppervlakte;
- de afvoerfactoren in samenhang met de toe te laten peilstijging en de daarbij behorende
kans van optreden;
- de grootte van het gebied en de openwaterberging;
- reserve (bijvoorbeeld 10%) voor toekomstige ontwikkelingen en te verwachten slijtage;
- spertijd, dat wil zeggen perioden van een etmaal dat niet gemalen mag/kan worden;
- maalstops ten gevolge van te hoog buitenwater.
Capaciteitsverdeling
Aangezien het vrijwel nooit voorkomt dat de aangevoerde hoeveelheid water gelijk is aan
de gemaalcapaciteit, zal het peil in de polder variëren door het aan- en afslaan van de
pompen. Het is om de volgende redenen wenselijk de gemaalcapaciteit te verdelen of regelbaar te maken:
- de fluctuaties in peil blijven dan beperkt zowel in grootte als in aantal;
- grotere bedrijfszekerheid;
- het aantal keren in- en uitschakelen van elektromotoren is om thermische redenen
beperkt.

Een nadeel is dat de investering in de meeste gevallen groter wordt.
Het verdelen en/of regelen van de gemaalcapaciteit kan op de volgende manieren geschieden:
a. meerdere pomp-motorcombinaties, eventueel met verschillende capaciteiten;
b. regelbaar toerental (in trappen of continu);
c. verstelbare schoepen in een schroefpomp.
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ad a. De duurste mogelijkheid, zowel bouwkundig als mechanisch Echter iedere pomp
draait met een goed rendement en bij uitval van één eenheid kan toch nog gemalen
worden.

ad b. en c. Deze zijn wat betreft investering lager dan a. , maar vragen een ingewikkelder
regelinstallatie. Vooral bij b. is de kans dat de pomp met een lager rendement draait groter. c. is werktuigkundig ingewikkelder en kwetsbaarder en wordt daarom in de gemalenbouw nauwelijks toegepast.

1.2.6. Opvoerhoogte
De bepaling van de statische opvoerhoogte waarbij een bepaalde capaciteit moet worden
gehaald, hangt af van:
- de variatie van binnenpeil tussen aan- en afslagpeil;
- de variatie van de buitenwaterstand en de frequentie van voorkomen;
- het aantal maaluren bij de diverse opvoerhoogten;
- mogelijke toekomstige peilwijzigingen.
Een ontwerp wordt als optimaal beschouwd wanneer de totale jaarlijkse kosten met inbegrip van eventuele schade door tijdelijk te hoge peilen, het laagst zijn. Voor dit onderdeel
van het ontwerpproces is, met name bij wisselende buitenwaterstanden, een vrij uitvoerige studie vereist. Zie hiervoor ook de par. V. 1.2.11. Ontwerpberekeningen.

1.2.7. Aandrijving
Voor de aandrijving van nieuw te bouwen gemalen kan gekozen worden uit elektrisch
of diesel gedreven motoren. Voor kleine gemalen worden incidenteel ook windmolens
gebruikt.
Voordelen elektrische aandrijving:
- lage investering (afhankelijk van kabellengte);
- lange afschrijvingstermijn (40 jaar);
- weinig onderhoud en bediening;
- compact;
- weinig lawaai.
Voordelen dieselmotoren:
- lagere brandstofkosten;
- regelbaar toerental;
- eigen brandstofvoorraad.
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Nadelen dieselmotoren:
- zwaardere bouwkundige constructies vereist;
- duur in aanschaf;
- afschrijving 25 jaar.
- meer lawaai.
Voordelen windmolens:
- geen energiekosten.
Nadelen windmolens:
- niet te voorspellen peilbeheer;
- kortere levensduur;
- veel aandacht nodig voor veiligheidsaspecten.
1.2.8. BWO: Wet bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd
Deze wet stelt nog enige aanvullende eisen aan bemaling. Daarbij wordt gestreefd naar
zodanige maatregelen dat er in tijden zonder elektriciteitsvoorziening toch bemalen kan
worden. In deze maatregelen past bijvoorbeeld het installeren van noodstroomaggregaten, de koppeling van elektrisch bemalen gebieden aan dieselgemalen in andere gebieden
en ook de inschakeling van windmolens.
Daarbij wordt van de volgende globale normstelling uitgegaan:
ha-1)
: 3,5 m3 • min-1 • 100 ha-1 (0,6 1afvoerfactor
drooglegging : circa 20 cm
: voorraad voor 1 jaar
brandstof
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet ligt bij Gedeputeerde Staten.
De waterschappen dragen zorg voor het onderhoud der installaties. De kosten worden
voor 75 % gedragen door het Rijk en voor 25 % door de provincie, zowel wat betreft investering als ook onderhoud van de installaties.
1.2.9. Bediening
Het in- en uitschakelen van een gemaal kan op verschillende manieren geregeld zijn. Indien hierbij van een microprocessor gebruik wordt gemaakt, zijn zeer complexe regelingen mogelijk. Vroeger was het doel een optimale peilregeling, maar tegenwoordig is automatisering mede gericht op minimalisering van energiekosten.
Enige regelbare grootheden zijn:
- in- en uitschakelpeil;
- maalstop bij te hoog buitenpeil;
- volgorde van te schakelen pompen;
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- minimale draaitijd na inschakelen;
- maximaal aantal keren inschakelen per tijdseenheid;
- aparte regeling gedurende tijd met laag stroomtarief;
- capaciteitsregeling afhankelijk van peilverloop.
Automatisering maakt tevens de permanente aanwezigheid van een machinist overbodig.
Dit maakt echter een signaleringssysteem noodzakelijk. Er zijn vele onderdelen van een
gemaal die een storing kunnen veroorzaken. Deze storingen kunnen bij kleine gemaaltjes
gesignaleerd worden door een rode lamp aan de buitenkant, die door waterschapstechnici
opgemerkt wordt tijdens een inspectieronde.
Grotere gemalen worden voorzien van een automatische storingsmelder. Er zijn enige
mogelijkheden:
- met eigen lijn, via telefoon of draadloos;
- boodschap in pieptonencode of van cassetteband;
- alternatieve meldplaatsen (nummers);
- urgente en minder urgente storingen melden op verschillende tijdstippen.

1.2.10. Prefab-gemalen
Hiermee worden bemalingsinstallaties aangeduid, waarbij het mechanische en bouwkundige onderdeel voor het merendeel vooraf in een fabriek worden gemaakt. Daarna kan
het gemaal op de bouwplaats worden samengebouwd. Fundatie en damwandschermen
worden wel ter plekke gemaakt.
Deze gemalen zijn verkrijgbaar tot capaciteiten van circa 120 m 3 min-3 (zie figuur 1.2.18
t/m 1.2.23).
Meestal bestaat de bovenbouw uit een plaatstalen kast. Bij zeer lichte typen is de damwand tevens fundering. Er zijn ook hier verschillende vormen van automatisering
mogelijk.

Figuur 1.2.18.
Prefab vijzelgemaal (Spaans).
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Figuur 1.2.19.
Prefab gemaaltje, systeem Van Voorden
(Type Vopo).

Figuur 1.2.20
Bemalingsinstallatie met prefab
onderbouw (Bosman).
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Figuur 1.2.21
Prefab gemaal open schroefpomp
(type Landustrie).

Figuur 1.2.22
Prefab gemaaltje (type Hertog).
L

J
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Figuur 1.2.23.
Dompelpomp (Flygt).

1.2.11. Ontwerpberekeningen
Zoals al in de par. V. 1.2.6. Opvoerhoogte werd gezegd, is de berekening van met name
de energiekosten belangrijk bij de keuze van een pomp(set) voor een gemaal. Hiervoor
moet het volgende worden geanalyseerd:
- capaciteit met bijbehorende statische opvoerhoogte ter bepaling van het werkgebied van
de pomp;
- een berekening van de verliezen afhankelijk van het debiet door de installatie;
- selectie van een aantal geschikte pompen uit gegevens van pompfabrikanten;
- schattingen van verliezen in een eventuele tandwielkast en in de motor.
Een voorbeeld van een dergelijke berekening is weergegeven in figuur 1.2.24. Het betreft
de vergelijking van een schroefpomp en een schroefcentrifugaalpomp voor een situatie
waarin op een tijrivier wordt uitgemalen. In de onderste grafiek worden eerst de lijnen
voor Hman (van pompfabriek) en de berekende verliezen tegen Q uitgezet.
Vervolgens wordt voor iedere Q het verlies van Hman afgetrokken zodat een lijn ontstaat
die het verband tussen Q en Hstat weergeeft. Op de H-as kan nu aangegeven worden waar
de Hstat ligt voor maximum en minimum buitenpeil, en vooral bij GHW en GLW. Er kan
nu gecontroleerd worden wat het debiet van de pomp is bij deze H stat .
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Figuur 1.2.24. Voorbeeld ontwerpberekening voor een schroefpomp en een schroef-centrifugaalpomp.

Vooral het gebied tussen GLW en GHW is erg belangrijk omdat daar de meeste maaluren
verwacht kunnen worden. Het blijkt dat de pompen in dit opzicht gelijkwaardig zijn.
De rendementskrommen van de pompen zijn door de pompfabriek opgegeven.
Indien globaal van een motorrendement van circa 90% en een overbrengingsrendement
van circa 95 % wordt uitgegaan zijn nu voldoende gegevens bekend om het verbruik te
berekenen volgens:
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Po —

Q • Hm" • g

(kW)

r/pomp • ijmech • rhnotor

waarin:
P,

= opgenomen vermogen van pomp, overbrengingsmechanisme en

motor
= debiet
Q
Hman = manometrische opvoerhoogte
= zwaartekrachtversnelling = 9,81
g
= rendementen van de onderdelen
/7

(kW)
(m3 • s- ')
(mwk)
(m • s')
(-)

Doordat het soortelijk gewicht (van water = 1000 kg • m') niet is vermeld heeft P meteen
de eenheid kW.
Voor het hele gebied tussen min. en max. kan P worden berekend en worden uitgezet
in de bovenste grafiek van figuur 1.2.24.
Totaal rendement
Het totaal rendement van de installatie (rh otaat) wordt nu berekend met de formule:
qtotaal —

Q

• Hstat

Po

Dit totaalrendement wordt in de middelste grafiek getekend. De installatie kan nu in energietechnisch opzicht beoordeeld worden.
Opvallend is:
- de schroefpomp verbruikt in het belangrijkste werkgebied minder energie dan de
andere pomp;
- de schroefcentrifugaalpomp daarentegen heeft een lichtere motor nodig die gelijkmatig belast wordt over het hele werkgebied;
- beide pompen draaien niet of nauwelijks in het maximaal rendementsgebied. Het is
de vraag of er niet een pomp gevonden kan worden die dit wel doet;
- de schroefpomp blijft bij stijgend buitenpeil dichter bij het ontwerpdebiet (hier 5,6
m3 . s-1) dan de schroefcentrifugaalpomp.
Energiekosten
Nadat het opgenomen vermogen met de bijbehorende maaluren berekend/geschat zijn,
kunnen de energiekosten berekend worden. Ingeval van elektrische bemaling door vermenigvuldiging met de kWh-prijs.
Bij dieselaandrijving moet de rhootor uit de formule ter berekening van opgenomen vermogen worden weggelaten zodat een as-vermogen berekend wordt. Daarna kan voor een
as-kWh gerekend worden op een verbruik van 225 gram dieselbrandstof. Beter is om aan
de motorfabrikant een verbruiksgrafiek te vragen.
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1.2.12. Garantiebepalingen en beproeving
Het meten van debiet en energieverbruik van gemalen wordt bij nieuwe gemalen gedaan
om de prestaties te vergelijken met de door de leverancier gegarandeerde specificaties.
Garanties dienen te worden gegeven door de pompleverancier in de vorm van een grafische weergave van de relatie Q - 1-4,2 en het bijbehorende energieverbruik. Rendement
en specifiek verbruik kunnen dan daaruit worden berekend. Oude gemalen worden gemeten om een indruk te krijgen van de capaciteit en de eventueel opgetreden slijtage. De
metingen aan op te leveren gemalen (garantie-metingen) gebeuren in het algemeen aan
de complete installatie en op basis van Hstat, waarin dus alle verliezen van het gehele
bouwwerk zijn verdisconteerd. Proefstandmetingen zijn alleen acceptabel bij kleine
prefab-gemaaltjes of wanneer een praktijkmeting niet goed mogelijk is. Voor de meetprocedure kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van richtlijnen genoemd in ISO-norm
748.
Voor installaties waarbij in de kosten door de Landinrichtingsdienst wordt bijgedragen,
gelden toleranties die genoemd worden in het bestek. De toelaatbare speling in debiet
en energieverbruik bedraagt dan doorgaans 5 % in positieve en negatieve zin. Voor het
debiet van installaties kleiner dan 1 m 3 kan een tolerantie van 8% worden aangehouden. Bij grotere afwijkingen kan de pompleverancier tot aanpassing worden verplicht of
in geval van te laag rendement kan er een boete voor het hogere energieverbruik worden
toegepast.
1.2.13. Krooshekreinigers
Algemeen

Om pompen van gemalen te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke, teneinde te voorkomen dat vervuiling dan wel beschadiging van de pomp optreedt, worden krooshekken
geplaatst.
Het drijvend vuil waarvan de samenstelling en hoeveelheid sterk afhankelijk is van het
soort gebied, dient regelmatig verwijderd te worden. Dit verwijderen wordt veelal in
handkracht uitgevoerd. Teneinde deze arbeidsintensieve en onaangename werkzaamheden te mechaniseren en vervolgens te automatiseren, worden sinds een aantal jaren krooshekreinigers geïnstalleerd met name bij volautomatische gemalen, waarbij opgemerkt
wordt dat pompgemalen in het algemeen gevoeliger zijn voor verontreinigingen dan vijzelgemalen.
Typen krooshekreinigers

De meest gangbare krooshekreinigers kunnen naar de wijze waarop zij het "kroos" uit
het water halen en transporteren naar de stortplaats, worden ondergebracht in de drie navolgende typen, werkend volgens:
a. het grijperprincipe (figuur 1.2.25);
b. het harkprincipe (figuur 1.2.26);
c. het vingerbalkprincipe (figuur 1.2.27).
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Korte omschrijving van de werking
Grijperreinigers
De grijperkrooshekreiniger (figuur 1.2.25) bestaat uit een aan portalen bevestigde rijbaan, waarlangs de rijwagen met grijper zich kan bewegen. De wagen is voorzien van
een rijmotor en hijsinrichting voor de grijper. De werking is als volgt:
De geopende grijper zakt door eigen gewicht langs het krooshek naar beneden en neemt
daarbij het hoos mee. Onderaan het krooshek sluit de grijper zich. Vervolgens wordt
de gevulde grijper opgehaald middels een in de rijwagen bevestigde hijsinrichting. De
rijwagen brengt de grijper langs de rijbaan naar de stortplaats. Hier wordt de grijper geopend. Vervolgens rijdt de rijwagen met de grijper terug en wordt de cyclus weer herhaald
voor het volgende deel van het krooshek.

Figuur 1.2.25. Grijperreiniger (Landustrie).
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De grijperreiniger heeft de navolgende voordelen:
- alle onderdelen van de reiniger bevinden zich boven water;
- bij brede en/of meerdere krooshekken is slechts één grijper nodig;
- het vuil wordt direct op de juiste plaats gestort en kan eventueel op meerdere plaatsen
worden gestort;
- het kroosbordes blijft onbezet; eventueel kan nog met de hand worden gehoosd.
Als nadelen kunnen worden aangehaald:
- esthetisch gezien is deze reiniger in het nadeel ten opzichte van sommige vingerbalkreinigers;
- de installatie is windgevoelig;
- de besturing is relatief gecompliceerd;
- voor reiniging van een breder krooshek zijn meerdere reinigingsgangen nodig.
Harkreinigers

De harkkrooshekreiniger (figuur 1.2.26) brengt een hark middels een stangenmechanisme en hydraulische cilinders onder in het krooshek, waarna deze wordt opgehaald.
Boven water gekomen wordt de hark van het krooshek gelost. De hark wordt met een
rijwagen over een rijbaan naar de stortplaats gereden en aldaar geledigd.
Bij een andere uitvoering wordt de hark middels een draaiconstructie van het krooshek
weg gedraaid naar een stortplaats.

Figuur 1.2.26. Harkreiniger (Spaans).
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De voor- en nadelen van dit type reiniger zijn in het algemeen dezelfde als bij de grijperkrooshekreiniger. De constructie en de werking is ingewikkelder dan bij de grijperreiniger.
Vingerbalkreiniger

De diverse fabrikaten die zich in hoofdzaak onderscheiden van elkaar door hun wijze van
aandrijving, hebben met elkaar gemeen dat een draaibare balk met vingers zich over de
volle breedte van het krooshek in op- of neerwaartse richting beweegt (figuur 1.2.27).
De vingers worden vanaf de pompzijde door het krooshek gestoken. Tijdens de opwaartse
gang van de cyclus maken de vingers een hoek van circa 85° met het krooshek, terwijl
ze zich tijdens de neerwaartse gang aan de pompzijde in een vlak evenwijdig aan het
krooshek bevinden. Bovenaan het krooshek gekomen maakt de vingerbalk een kantelbeweging, waardoor het "hoos" langs de neerwaarts gebogen krooshekstaven naar de
kroosvloer c.q. een op de kroosvloer opgestelde transportinrichting wordt geduwd. Geleidingen zorgen ervoor, dat de vingerbalk met de vingers in de gewenste stand achter het
krooshek komt.

Figuur 1.2.27 Vingerbalkreiniger (Bosman).
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Daar het vuil direct naast het krooshek op de kroosvloer wordt gestort, zal - ter vermijding
van een opeenhoping van vuil - horizontaal transport voor de afvoer van het kroos noodzakelijk zijn. In het algemeen wordt hiervoor een transportband, dan wel een spoelgoot met
ontvangput gebruikt.
De voordelen van dit type reiniger moeten worden gezocht in:
- de eenvoud van constructie en wijze van werken;
- de min of meer continue reiniging van het krooshek over de volle breedte.
Enkele nadelen zijn:
- het hoos kan tijdens de kantelbeweging van de vingerbalk op het hoogste punt aan de
krooshekstaven blijven kleven en zodoende storingen veroorzaken;
- er bevinden zich meer of minder belangijke delen onder water;
- bij defect zijn van de reiniger is krozen met de hand moeilijk door aanwezigheid van
een transportband en een hoog krooshek;
- de toelaatbare hoogte van het krooshek wordt beperkt doordat de krooshekstaven onderling niet kunnen worden verbonden, waardoor een slappe constructie zou ontstaan;
- maximale breedte van het krooshek bedraagt circa 4 meter;
- grote voorwerpen zullen door de beperkte lengte van de vingers buiten het krooshek
niet worden verwijderd.
Automatisering
Een aantal factoren bepalen de noodzaak of wens tot automatisering Enkele daarvan zijn:
- de aard en hoeveelheid van het aangevoerde hoos;
- de plaats van het gemaal;
- de beschikbaarheid van bedienend personeel;
- de grootte van het gemaal;
- het al dan niet automatisch zijn van het gemaal;
- de meerkosten voor het automatiseren;
- de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde reiniger.

Het verdient aanbeveling de automatisering niet verder door te voeren dan de situatie
vraagt.
Voor het automatisch in bedrijf komen van een krooshekreiniger wordt van de volgende
startimpulsen gebruik gemaakt.
a. Een startknop in of nabij het gemaal.
Hierbij wordt het gehele krooshek volledig gereinigd en de reiniger keert terug in
ruststand of stopt na een vast ingestelde tijd, of bij het weer omdraaien van de startknop.
b. Niveauschakelapparatuur.
Hierbij treedt de krooshekreiniger in werking nadat door een bepaalde vervuiling van
het krooshek een ingesteld niveauverschil over het krooshek wordt bereikt. De reiniger stopt na een volledige reinigingsgang of na een bepaalde tijd.
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c. Een programmaschakeling.
Onafhankelijk van de aangevoerde krooshoeveelheid komt de reiniger in werking middels een schakelklok. Een andere mogelijkheid is de reiniger synchroon met de pompen te laten werken.
Samenvatting
- Voor een gemaal met instroomkanalen die vier meter of breder zijn, of bij gemalen met
meer dan twee brede instroomkanalen, is een grijperreiniger technisch en financieel
gezien een optimale oplossing.

- Voor gemalen met twee instroomkanalen van middelmatige breedte (2 tot 4 meter) komen zowel de vingerbalkreinigers als de grijperreinigers in aanmerking. De wijze van
kroosafvoer (al of niet met transportband) is een belangrijk aspect voor de kostprijs van
een vingerbalkinstallatie.
- Voor gemalen met één, niet al te breed instroomkanaal, komen zowel de vingerbalkreinigers als de harkreinigers met vaste opstelling in aanmerking.
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1.3. Stuwen in waterbeheersingsplannen
1.3.1. Onderverdeling van stuwen naar functie
Een van de vele manieren om de stuwen in groepen in te delen, is de indeling naar de
functie. Naar dat aspect ingedeeld kunnen de volgende stuwtypen worden onderscheiden.
Technische stuw
Er is sprake van een technische stuw als deze noodzakelijk is om ongewenste hoge
stroomsnelheden in de waterloop te voorkomen. Voor kritische stroomsnelheden van verschillende grondsoorten in Nederland kan worden verwezen naar par. V. 1.1.4. Door de
bouw van een stuw wordt het waterverhang kleiner, waardoor de stroomsnelheid
afneemt.
Indien er geen behoefte bestaat om water op een hoog peil vast te houden, kan volstaan
worden met het bouwen van vaste stuwen c.q. bodemvallen (fig. 1.3.1 en 1.3.2).

Figuur 1.3.1. Vaste stuwen.

1
Figuur 1.3.2. Bodemvallen.
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Zoals uit de schetstekeningen blijkt, kan bij de bouw van bodemvallen, vooral bij kleine
waterdiepten, de kritische stroomsnelheid bovenstrooms van de bodemval worden overschreden, waardoor bodemerosie kan optreden.
Landbouwkundige stuw
Indien er behoefte bestaat om de waterstand in de waterloop ten behoeve van de landbouw
op een bepaald peil te houden, kan een stuw daarvoor het aangewezen middel zijn. We
spreken dan van een landbouwkundige stuw. Omdat in de zomerperiode vaak een ander
peil wordt gewenst dan in de winterperiode, zullen de meeste landbouwkundige stuwen
regelbaar moeten zijn. Veelal zal aan een technische stuw tevens een landbouwkundige
functie worden gegeven (fig. 1.3.3).

zomersituatie
— — wintersituatie

Figuur 1.3.3. Landbouwkundige stuw

Meetstuwen
Bij het transport en de verdeling van water is de hoeveelheidsmeting een belangrijk
aspect. Een van de middelen om debieten te meten in open waterlopen is de meetstuw.
Meetstuwen worden onderscheiden in niet-gestandaardiseerde stuwen en gestandaardiseerde stuwen. De relatie tussen de hoogte van de overstortende straal en de afvoer van
de eerste categorie wordt verkregen door ijking in het veld of door middel van modelonderzoek. De gestandaardiseerde stuwen hebben een bekende afvoerrelatie. De bekendste
typen zijn de Romijn-Vlugter-, de Thomson-, de Bos-, de Cipoletti-(fig. 1.3.4, 1.3.5 en
1.3.6) en de Hobrad-stuw. Deze meetstuwen kunnen zowel met een vaste als met een beweegbare kruin worden uitgevoerd. Voor wat betreft de hydraulische aspecten van
meetstuwen wordt verwezen naar par. V. 1.1.7.
De Romijn-overlaat

Deze regelbare meetstuw werd door Romijn ontwikkeld en verbeterd door Vlugter. Een
voorbeeld van een brede overlaat, rechthoekig van vorm en geen zijdelingse contractie.
De afvoerformule luidt bij benadering:
Q = 1,71 b•hs3 /2
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Figuur 1.3.4. Principe Romijnstuw.

Het Cipoletti meetschot

De zijkanten van de opening hellen naar buiten onder 4 (verticaal) op 1 (horizontaal).
Hierdoor neemt de waterspiegelbreedte toe bij groter wordende overstorthoogte. De bedoeling van Cipoletti was om hiermede de tegelijkertijd toenemende zijdelingse contractie te compenseren, zodat voor dit type geldt (bij benadering):
Q = 1,86 b•hs3I2

p

2h

Figuur 1.3.5. Principe Cipoletti meetschot.
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Het Thomson meetschot

De opening is een gelijkbenige driehoek waarvan de waterspiegel de basis vormt. Dit
meetschot is zeer geschikt wanneer men ook kleine debieten met goede nauwkeurigheid
wil meten en wanneer men een voldoende verval beschikbaar heeft. Het meetschot is een
scherpe overlaat met zijdelingse contractie. Voor dit type stuw geldt bij benadering:
Q=

1,38 hs2,48 voor a = 90.

hs

\/

Figuur 1.3.6. Principe Thomson meetshow

1.3.2. Onderverdeling van stuwen naar kruinvorm
Naar de kruinvorm, gezien in de lengterichting van de waterloop, kunnen de volgende
stuwtypen worden onderscheiden.
De lange overlaat

Bij lange overlaten is de lengte van de kruin L ten minste 1,75 x de maximale overstorthoogte H1 (fig. 1.3.7).

g i 'í 2g

energielijn
v, 2 /2g

H,

kruin

Figuur 1.3.7 Lange overlaat.
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De scherpe overlaat

Bij scherpe overlaten is de kruin slechts 1 á 2 mm lang. De onderkant van de straal laat
los op de kruin. De overstortende straal moet worden belucht (fig. 1.3.8).
v 1 2 /2g
beluchten

Figuur 1.3.8. Scherpe overlaat.

De korte overlaat

De korte overlaten liggen in het overgangsgebied tussen de lange en de scherpe overlaten.
De meeste moeten worden belucht (fig. 1.3.9)
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3H1 max

\\y\\\NN\\\\N\

—

kruin

Figuur 1.3.9. Korte overlaat.

In de praktijk is er bij klepstuwen sprake van een lange overlaat als de klep min of meer
horizontaal ligt, overgaand in een korte overlaat bij een maximale klepstand van 60° met
de horizontaal. Bij stuwen met een schuif of bij vaste stuwen is er meestal sprake van
een korte overlaat.
Het onderscheid tussen bovengenoemde kruinvormen is van belang vanwege de toepassing van verschillende afvoercoëfficiënten en de mate waarin er sprake is van beïnvloeding van de bovenwaterstand door de benedenwaterstand (zie par. V. 1.1.7).
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1.3.3. Indeling van de meest voorkomende typen stuwen naar constructietype

a. Vaste stuwen
- rechte kruin
- andere kruinvormen
b. Regelbare stuwen
- schotbalkstuw
- stuw met schuif
- stuw met klep
c. Bijzondere stuwen (vast en regelbaar)
- segmentstuw
- cascadestuw
- hevelstuw
- stuw met contra-gewicht
- inlaat-, aflaatstuw
Vaste stuwen

De meeste technische stuwen kunnen worden uitgevoerd als vaste stuwen met een rechte
kruin (fig. 1.3.10).
De overstortende straaldikte is afhankelijk van de stuwbreedte en het debiet en bepaalt
de hoogte van het bovenstrooms waterpeil. Is een grote peilfluctuatie niet gewenst, dan
zal een grotere stuwbreedte moeten worden gekozen. De stuwbreedte kan eventueel trapsgewijs vergroot worden (fig. 1.3.11).
De overstortende straaldikte kan daardoor dusdanig worden bepaald dat het bovenstroomse stuwpeil bij een bepaald debiet correspondeert met de evenwichtsdiepte in de toevoerwaterloop. Daardoor kunnen stuw- resp. valkrommen in de waterloop worden voorkomen.
Enkele voorbeelden van vaste stuwen.
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Figuur 1.3.10. Vaste stuw met plaatselijk verlaagde kruin.
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Figuur 1.3.11.
Vaste stuw met getrapte kruin ter
voorkoming van stuw- resp. valkrommen.
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Figuur 1.3.12.
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Vaste stuwen met vergrote overstortbreedte om bij kleine slootbreedte peilschommelingen te
beperken.

Regelbare stuwen
Algemeen

De meeste landbouwkundige stuwen zullen worden uitgevoerd als regelbare stuw. Hierdoor is het mogelijk gedurende verschillende perioden van het groeiseizoen de meest
wenselijke slootpeilen in te stellen. Bij waterinlaat of bij aanwezigheid van een voldoende
basisafvoer kan door middel van een regelbare stuw een hoog zomerpeil worden ingesteld.
Hoewel schotbalkstuwen nog wel voorkomen, zullen de meeste stuwen toch worden uitgevoerd met een schuif of met een klep. De woelbaklengte L (fig. 1.3.23) van een stuw
met schuif kan korter zijn dan van een stuw met een klep.
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Bij kleine bodemsprongen en een grote stuwhoogte vormt de schuifberging vaak een probleem. Soms zal het nodig zijn de woelbak te verdiepen of over te gaan tot toepassing
van een dubbele schuif (zie fig. 1.3.13). De schuif of klep kan worden opgehangen aan
kabels, heugelstangen, spindels of hydraulische cilinders en handmatig dan wel door middel van een motor worden bediend. Vanwege de vaak grote krachten die nodig zijn om
het gewicht van de klep of schuif en de wrijving ten gevolge van de schuif- c.q. draaibeweging te overwinnen, is een tandwiel of wormwieloverbrenging gewenst om de benodigde
kracht te reduceren. Bij toepassing van een klep moeten het ophang- en bewegingsmechanisme in de regel zwaarder worden uitgevoerd dan bij een schuif, omdat de waterdruk
die boven de klep aanwezig is, moet worden overwonnen.
Verhoogde drempel

De schuif- respectievelijk kleplengte kan worden beperkt door toepassing van een verhoogde vaste drempel. Bij een schuifconstructie heeft toepassing van een verhoogde vaste
drempel tevens het voordeel dat het probleem van de schuifbeweging wordt vereenvoudigd.
In theorie kan de vaste drempel worden toegepast tot de laagste waarde van de volgende
twee berekeningen:
Normaalwaterlijn (NW) - overstortende straalhoogte bij Q n (= 1/2 Qn)
- overstortende straalhoogte bij Qh
Hoogwaterlijn (HW)
Qh is de ontwerpafvoer die gemiddeld 1 dag per jaar wordt overschreden (zie par.
V. 1.1.2).

Bij klepstuwen met een verhoogde vaste drempel kan de woelbaklengte korter zijn.De
aanwezigheid van een permanente waterschijf in het bovenstrooms gelegen pand van de
waterloop als gevolg van de vaste drempel, kan een belemmering zijn bij het goed onderhouden van de bodem en taluds.
Klep- en schuiflengte

De klep- resp. schuiflengte wordt bepaald door het hoogteverschil tussen het maximale
gewenste stuwpeil en de hoogte van de vaste drempel (bij een schuif) of van het draaipunt
van de klep. In zijn maximale stand vormt de klep een hoek van circa 60° met de horizontaal.

Figuur 1.3.13. Werking van een dubbele schuif
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Enkele voorbeelden van regelbare stuwen.
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doorsnede stuwbak

Ter weerszijden van de stuwbak dient een houten schermwand te worden aangebracht.
doorstroombreedte
stuwbakhoogie H

1,00, 1,50 en 2,00 m
1,40, 1,55, 1,70, 1,85, 2,00 en 2,20 m

/7
20

15

15

15

detail verhoogde drempel

Figuur 1.3.14. Geprefabriceerde stuwbakken type (Dijkstra).
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Figuur 1.3.15. Geprefabriceerde klepstuw type (Romijn).
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LENGTE DOORSNEDE

De bekisting van deze in het werk gestorte stuw bestaat uit een stalen mal (eigendom LD).
De frontmuren worden eveneens met de stalen mal in het werk eestort.
Doorstroombreedte van 0,50 t/m 6,00 m (met intervallen van 0,50 m).
Stuwbakhoogte tot 3,00 m.

Figuur 1.3.16. (Stalen mal)-stuw met schuif

Bijzondere stuwen
Segmentstuw
Deze stuw bestaat uit een segmentvormig stuwlichaam. De stuw is geschikt voor verwerking van grote afvoeren. Door een hefboom kan de segmentschuif van de aanslag worden
getrokken, waardoor deze minder wrijving ondervindt bij schuifstandverandering.
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Figuur 1.3.17 Segmentstuw.

Cascadestuw

Een cascadestuw is een verzameling van losse elementen die zodanig worden samengesteld dat bovenstrooms geen stuw- of valkromme optreedt en optimale energievernietiging en waterbeluchting kan plaatsvinden. Door de helling van de constructie in langsrichting zijn geen of nauwelijks voorzieningen nodig ter voorkoming van onder- en achterloopsheid. De stuw is zeer geschikt als vistrap.
Waterconservering is niet mogelijk.
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Hevelstuw

Een hevelstuw heeft de eigenschap een grote afvoercapaciteit te koppelen aan een geringe
overstortbreedte. De capaciteit wordt bepaald door het peilverschil tussen boven- en benedenwaterstand waar dat bij een gewone stuw wordt bepaald door het peilverschil tussen
bovenwaterstand en kruin. Bij verschil tussen zomer- en winterpeil kan de hevel in hoogte
versteld worden. De stuw kan worden geautomatiseerd door middel van een vacuumpomp, gestuurd door elektroden of door middel van een met een schuif te regelen luchtinlaat.
nok
max. stuwpeil

Figuur 1.3.19. Hevelstuw

min. stuwpeil
min. winterpeil
_ondr[cant
60°
regelopening voor
instellen van peil

APIVAA
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Stuw met contra-gewicht

De stuw met contra-gewicht is een automatisch werkende klepstuw die de bovenwaterstand reguleert door middel van de hoogte-instelling van een inlaatkoker (of schuif),
waardoor meer of minder water in een afzonderlijke ruimte stroomt waarin een contragewicht de klep met de daarop werkende waterdruk in evenwicht houdt.
2

1 klep
2 metalen drempel
3 wringvaste buis
4 zijstuk (vlakke zijplaat)
5 betonnen tegengewicht
6 schijvenas
7 tegengewichtskabels
8 klepkabel
9 tegengewichtskamer
10 overloop
11 voorkamer
12 bediening van de stroomopwaartse
ingangsklep
13 rooster
14 klep en stroomafwaartse uitgangsbuis
15 golfbreker

Figuur 1.3.20. Stuw met contra-gewicht.
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Inlaat- c.q. aflaatstuw

Door gebruikmaking van drijvers is het mogelijk een automatisch werkende inlaat c.q.
aflaatstuw te construeren. Veelal veroorzaakt de aanwezigheid van drijvend vuil in de waterloop de nodige problemen bij de schuif- c.q. klepafdichting. Ter voorkoming daarvan
kan een krooshek worden gebouwd, al werkt dit meestal niet afdoende.

r1
stu wpe il

r

vlotte

rff#

Figuur 1.3.21. Principeschetsen inlaat-, c.q. aflaatstuw.

1.3.4. Automatiseren van stuwen
De regelbare stuwen kunnen worden onderverdeeld in handbediende stuwen en automatisch werkende stuwen.
Ten opzichte van een vaste stuw moeten de handbediende en de automatisch werkende
stuwen voorkomen dat als gevolg van fluctuaties in het wateraanbod (droogte, neerslag)
te grote peilschommelingen in de gestuwde waterloop plaatsvinden. Omdat bij handbediende stuwen niet snel genoeg gereageerd zal/kan worden op plotselinge debietveranderingen, kan het ingestelde stuwpeil over het algemeen niet zo hoog ingesteld worden als
bij automatisch werkende stuwen het geval zal zijn. Met name in de zomer kan bij de
laatsten een op de desbetreffende bodemgesteldheid aangepast optimaal peil worden ingesteld.
Om dezelfde reden kan de stuwbreedte bij automatisch werkende stuwen over het algemeen kleiner zijn dan bij handbediende stuwen die op hun beurt in de regel weer smaller
zullen zijn dan vaste overlaten. Aan de hand van berekeningen van een aantal waterlopen
met verschillende debieten en verschillend verhang zowel in vlakke poldergebieden als
in gebieden met een grote terreinhelling, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de
klepbreedte van een handbediende stuw bij automatisering kan worden gehalveerd. Wel
dient bij smalle stuwbreedten aandacht te worden geschonken aan de energievernietiging
van de grote overstortende straal.
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Het automatiseren van stuwen zal in de regel plaatsvinden door toepassing van een elektromotor die al of niet door tussenplaatsing van een overbrengingsmechanisme (tandwielkast) de schuif- c.q. klepbeweging regelt. De motor wordt gestuurd door middel van
niveau-regelapparatuur zoals elektroden, tuimelschakelaars of drukdozen. De schuif of
klep kan opgehangen worden aan kabels, heugelstangen of hydraulische cilinders.
Indien de klep c.q. schuif bevestigd is aan een hydraulische cilinder, is voor de bediening
een oliepomp nodig.
In de regel zal voor de energievoorziening aangesloten worden op het elektriciteitsnet.
Is de afstand van kunstwerk naar het openbare elektriciteitsnet erg groot, waardoor de
aansluitingskosten erg hoog zouden worden, dan kan overwogen worden gebruik te maken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie, zonneënergie en potentiële energie door waterpeilverschillen. Een voorbeeld van deze laatste categorie is weergegeven
in figuur 1.3.22.

handpomp

stuurventielen

klep

omloopriool

Figuur 1.3.22. Automatische stuw door middel van potentiële energie.
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Meestal zal een automatische stuw het bovenpeil reguleren, dat wil zeggen dat onafhankelijk van het debiet de bovenwaterstand constant wordt gehouden. Soms is het echter wenselijk te automatiseren op het benedenpeil (bijvoorbeeld bij inlaat) of op een constant
overstortend debiet.
Indien bij de stuw een netaansluiting is gerealiseerd of door middel van een alternatieve
energiebron elektriciteit beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid het kunstwerk in te richten als meetstation voor debiet- c.q. peilmeting waarvan de gegevens indien wenselijk via
een lijnverbinding naar een centraal meet- en regelcentrum gestuurd kunnen worden.
1.3.5. Woelbak

Voor de vernietiging van de energie die vrijkomt door het vallende water is een constructie
nodig die tevens voorkomt dat de benedenstrooms van de stuw gelegen bodem erodeert.
Voor de bepaling van lengte en diepte van een dergelijke constructie bestaan vele theorieën. De meest gebruikte empirisch bepaalde methode voor volkomen overlaten is weergegeven in figuur 1.3.23.
De woelbaklengte L die aldus wordt uitgerekend, moet bij toepassing van een klep worden
opgeteld bij de op het horizontale vlak geprojecteerde kleplengte.

a

x,

t ontwerp B

'0,15
b

0,15
ontwerp A

Figuur 1.3.23. Globale bepaling lengte en hoogte van een woelbak.
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De berekening gaat als volgt:

h =V (Q )2
b

g

De woelbakdiepte D = 'h h
De hoogte van de langsdrempels d = Vt D
h
volgt CL, (zie tabel 1.3.1)
K = k + D. Uit
De lengte van de woelbak L = CL,

(h • K)

Bom, = breedte op waterlijn bovenstrooms
B
Uit

W

volgt C, (zie tabel 1.3.2)

ONTWERP A

ONTWERP B

Woelbakbreedte = b

Woelbakbreedte = b + 2a (vanwege beluchting)

a=0
x = Cx - b m

a < 0,031 -b
= C- b + 3a m

Voorbeeld:
Q = 1,585 in3 - s-1

Voorbeeld:
Q = 1,585 m3 •s-1

k = 1,00 m
b = 2,00 m
a=0

k = 1,00 m
b = 1,90 m
a = 0,05 m

BW = 5,30 m

BW = 5,30 m

3
h-

3

1,585 2
2 )

1
9 81 = 0,40 in

h

= V(1,51 895 ) 2

9,81

= o 41 m

D = 1/2-0,40 = 0,20 m
d = 3/4 -0,20 = 0,15 m
K = k + D = 1,00 + 0,20 = 1,20m
h
0,40
- 0,33;
= 2,888
k
120
:

D = 1/2-0,41 = 0,21 m
d = -0,21 = 0,16 m
K = k + D = 1,00 + 0,21 = 1,21m
0,41
h
- =
- 0,34; CL = 2,902

L = 2,888 • V (0,4 - 1,20) = 2,00 m
B,
5 30
- 2,65; Cx = 0,2804
b -

L = 2,902-V (0,4.1,21) = 2,04 m

x = 0,2804.2 = 0,56 m

x, = 0,28125.1,90 + 3.0,05 = 0,68 m

1,20

k

Bw
b

=

5,30
1,90

2,79; Cx = 0,28125
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Tabel 1.3.1. Bepaling van CL uit

h
K
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24

CL

2,500
2,511
2,522
2,533
2,544
2,555
2,566
2,577
2,588
2,600
2,611
2,622
2,633
2,645
2,656
2,667
2,679
2,690
2,702
2,714
2,726
2,737
2,749
2,762
2,774

h
K
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49

h

CL

2,786
2,798
2,811
2,823
2,836
2,849
2,862
2,875
2,888
2,902
2,915
2,929
2,942
2,956
2,971
2,985
2,999
3,014
3,029
3,044
3,059
3,074
3,090
3,105
3,121

h
h 3
- + 0,7• (-) =2,5+1.
K
K

890

h
K
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74

CL

3,138
3,154
3,170
3,187
3,204
3,221
3,239
3,257
3,275
3,293
3,311
3,330
3,349
3,368
3,388
3,407
3,427
3,448
3,468
3,489
3,510
3,532
3,553
3,575
3,598

h
K
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00

CL

3,620
3,643
3,667
3,690
3,714
3,738
3,763
3,788
3,813
3,839
3,865
3,891
3,918
3,945
3,972
4,000
4,028
4,057
4,086
4,115
4,145
4,175
4,206
4,237
4,268
4,300

BW
Tabel 1.3.2. Bepaling Cx uit T;,

1,0
1,025
1,050
1,075
1,1
1,125
1,150
1,175
1,2
1,225
1,250
1,275
1,3
1,325
1,350
1,375
1,4
1,425
1,450
1,475

0
0,0725
0,10
0,12
0,13625
0,15
0,1587
0,1675
0,176
0,1840
0,190
0,1962
0,2012
0,20625
0,210
0,215
0,21875
0,22125
0,2250
0,22875

1,5
1,525
1,550
1,575
1,6
1,625
1,650
1,675
1,7
1,725
1,750
1,775
1,8
1,825
1,850
1,875
1,9
1,925
1,950
1,957

0,2325
0,2350
0,2375
0,239
0,240
0,2425
0,245
0,2462
0,24875
0,25
0,2520
0,25375
0,2550
0,25625
0,2575
0,2587
0,2600
0,26125
0,26250
0,26375

2,0
2,025
2,050
2,075
2,1
2,125
2,150
2,175
2,2
2,225
2,250
2,275
2,3
2,325
2,350
2,375
2,4
2,425
2,450
2,475

0,2650
2,5
0,26625
2,525
0,2670
2,550
2,575
0,2675
2,6
0,26875
0,27000 2,625
0,27100 2,650
0,27125
2,675
0,2725
2,7
0,2730
2,725
0,2737
2,750
0,2743
2,775
0,2748
2,8
0,275
0,2753
0,2757
0,2760
0,2762
0,2764
0,2765

0,2768
0,2772
0,2776
0,2800
0,2801
0,28025
0,28040
0,28055
0,28070
0,28085
0,28100
0,28117
0,28125

C,3 + 0,9•Cx2 = 1,108•
eby

1.3.6. Storte- en ontvangbed
Voor het reduceren van de na de woelbak resterende energie is vaak een stortebed noodzakelijk. De bepaling van de lengte van een stortebed is in de praktijk gebleken een moeilijke zaak te zijn.
De noodzakelijke lengte van de bescherming van de benedenstroomse waterloop is afhankelijk van onder meer de goede werking van een woelbak, de waterdiepte in de betreffende waterloop de bodemgesteldheid en de maximaal passerende debieten en stroomsnelheden. Het stortebed moet voldoende gewicht hebben om de bodem die als gevolg van potentiaalverschillen aan opwaartse krachten onderhevig is, op zijn plaats te houden en moet
tevens "open" zijn om het kwelwater door te laten. De oppervlakte van het stortebed moet
ruw zijn om de stroomsnelheid tot voor een onbeschermde bodem aanvaardbare proporties terug te brengen.
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In de praktijk varieert de lengte van een stortebed van circa 3 m bij kleine stuwen tot
circa 30 m bij stuwen met grote afmetingen. Als vuistregel zou kunnen worden aangehouden dat het stortebed in eerste aanleg een minimale lengte dient te hebben van 6 maal
de overstorthoogte hs. Mocht blijken dat na verloop van een bepaalde periode bodemerosie benedenstrooms van het stortebed plaatsvindt, dan kan de bodembescherming op eenvoudige wijze door bestorting worden verlengd. Het is daarbij zaak de toestand van de
bodem gedurende die bepaalde periode nauwlettend te volgen.
Door daling van de bovenstroomse waterspiegel zal even voor de overlaat een snelheidsverhoging plaatsvinden. Tevens kan door de plotselinge profielvernauwing aan de bovenstroomse zijde van de stuw neervorming (draaikolken) optreden. De snelheidsverhoging en de neervorming kunnen leiden tot aantasting van bodem en taluds van de bovenstroomse waterloop. Het is daarom wenselijk even boven de stuw een ontvangbed te
maken dat op dezelfde manier geconstrueerd kan worden als het stortebed. De lengte van
het ontvangbed varieert van minimaal 1 tot maximaal 5 m.
1.3.7. Keuze stuwbreedte

Uit de beschrijving van de hydraulische aspecten van een stuw in hfdst. V. 1.7 blijkt dat
bij een gegeven ontwerpdebiet een keuze voor de stuwbreedte moet worden gedaan, waarna de overstortende-straaldikte kan worden berekend.
Uit de formule Q = 1,7 m- b • hs312 blijkt dat een brede stuw een geringere overstorthoogte
hs oplevert dan een smalle stuw.
De bouw van een brede stuw is in de regel duurder dan die van een smalle stuw; anderzijds geeft een grote overstortende straaldikte problemen met de energievernietiging.
Voor de berekening van de stuwbreedte wordt bovengenoemde formule geschreven als:
b

—

Q
1,7 m•hs312

Voor de dikte van de overstortende straal hs kunnen de volgende waarden worden gebruikt:
- bij Qn (N.W.): hs Is 0,30 m (N.W.)
- bij Qh (H.W.): hs
0,50 m (H.W.)
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Wegen en verkeer*
2.1. Beleidskader voor plattelandswegen
Het rijksbeleid aangaande de ruimtelijke ordening is beschreven in een drietal Nota's
Ruimtelijke Ordening. Enkele onderdelen van dit beleid betreffen verkeer en vervoer alsmede de landinrichting; hiervoor zijn structuurschema's opgesteld.
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) (Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
1979) en het Structuurschema Landinrichting (SL) (Ministerie van Landbouw en Visserij,
1985) zijn de algemene doelstellingen van het beleid ten aanzien van deze sectoren weergegeven. Daarnaast is er het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP): een nadere uitwerking van het SVV op korte termijn, welke jaarlijks wordt op- c.q. bijgesteld ten aanzien
van onder andere veranderde inzichten en financiële mogelijkheden.
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt de hoofddoelstelling ten aanzien van
het verkeers- en vervoersbeleid verwoord:
"het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitsluitend
voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is':

Deze algemene hoofddoelstelling is nader uitgewerkt in een aantal richtlijnen welke
steeds tegen elkaar afgewogen dienen te worden. Volgens de regeringsverklaring van 28
mei 1981 is hierbij het uitgangspunt dat voorrang wordt gegeven aan de verbetering van
de kwaliteit van het bestaan, aan het behoud van een kwalitatief hoogwaardig milieu en
aan de verbetering van leef-, woon- en werk- omstandigheden.
Aangezien veel maatregelen in de wegen-, de verkeerssector en het vervoer zijn afgestemd
op beleidsuitgangspunten, is het waardevol in het navolgende kort samen te vatten wat
de voornoemde beleidsnota's over deze sectoren aanhalen, in het bijzonder wat daarbij
voor de meer regionale voorzieningen is opgenomen.
Ten aanzien van verkeer en vervoer in landelijke gebieden zegt deel D (de regeringsbeslissing) van het SVV onder andere het volgende ten aanzien van het beleid:
a. "Een uitgangspunt voor het verkeers- en vervoersbeleid in de landelijke gebieden die voor ongeveer 80% in agrarisch gebruik zijn is, dat de fiets, de bromfiets en de auto het meest in aanmerking komen als vervoermiddelen voor het overgrote deel van de bevolking. Ook het goederenvervoer is veelal aangewezen op de weg. Bij de aanleg van wegen, parkeeraccomodatie en
openbaar vervoervoorzieningen en het gebruik daarvan zal het agrarisch aspect en het behoud
* De tekst van dit hoofdstuk is integraal overgenomen uit de "Technische Vraagbaak voor Plattelandswegen",
samengesteld door de gelijknamige werkgroep en uitgegeven door de Landinrichtingsdienst, 1988. Vanuit
het in hoofdstuk V. 2.1 omschreven beleidskader zijn in deze vraagbaak aanbevelingen gedaan voor uitgangspunten bij het ontwerpen van plannen tot aanleg of verbetering van plattelandswegen. Uitdrukkelijk
zij vermeld dat deze aanbevelingen slechts een adviserend en geen dwingend karakter hebben.
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van het landschap en het natuurlijk milieu zorgvuldig in de afweging worden betrokken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inrichting van gebieden ten behoeve van onder meer de recreatie.
b. In de kernen staan veiligheid en een goed leefmilieu voorop. In de buurt van steden zullen impulsen voor ontwikkelingen van forensengemeenten worden tegengegaan.
c. Op het gebied van de ruimtelijke ordening is een wederzijdse afstemming van kernenpatroon
en verkeer en vervoer noodzakelijk. Uitgangspunten zijn daarbij dat de regionale wegen een
samenhangend en functioneel opgebouwd geheel vormen met de hoofdwegen en de stedelijke
wegen.
De functies van het regionale wegenstelsel zijn ontsluiting van het platteland en de onderlinge
verbinding van kernen. Ook bij het vaststellen van het lijnenpatroon van het streekvervoer wordt
rekening gehouden met de kernen hiërarchie. Voor het verkeer en vervoer op plattelandswegen
(niet-planwegen) wordt verwezen naar het Structuurschema voor de Landinrichting.
d. Aard en tracering van regionale wegen dienen in overeenstemming te zijn met agrarische eisen
en eisen van behoud en ontsluiting van waardevolle landschappen en natuurlijke milieus, waarbij zal worden nagestreefd, dat in voorkomende gevallen een gecoërdineerde uitvoering in de
vorm van landinrichting plaatsvindt. De inrichting van het regionale wegennet dient de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling en landinrichting te ondersteunen. Op doorgaande wegen door dorpskommen en dergelijke prevaleert de erffunctie. Snelheid en wegontwerp dienen daarbij aangepast te worden. Nadruk zal liggen op het aanleggen van afzonderlijke (brom)fietspaden in de
landelijke gebieden. In het bijzonder geldt de noodzaak van dergelijke paden langs een aantal
regionale wegen."

In het MPP 1980-1984 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1979) worden deze 4 beleidspunten nader uitgewerkt. Ten aanzien van het personenvervoer in landelijke gebieden wordt het volgende opgemerkt:
"De bebouwing in de landelijke gebieden is verspreid en de afstanden zijn mede daardoor
meestal vrij groot. De auto vervult er daardoor een onmisbare rol, ook voor de leefbaarheid.
Het beleid is er dan ook veelal op gericht aan de vraag naar particulier vervoer te voldoen. Dat
kan verbetering van het wegennet betekenen waarbij de verkeersveiligheid een belangrijk criterium is. In bepaalde gevallen kan het ook in landelijke gebieden wenselijk zijn in te grijpen
in de verkeerscirculatie met het doel sluipverkeer tegen te gaan Problemen waardoor het gewenst zou zijn de keuze van vervoermiddel te beïnvloeden levert het autoverkeer in landelijke
gebieden doorgaans niet op, althans niet voor wat betreft het aan die gebieden gebonden verkeer,
omdat dat dunne verkeersstromen zijn.
In landelijke gebieden vormt ook de fiets een belangrijk element van het vervoerssysteem. Aanpassingen aan de infrastructuur die met name de veiligheid voor fietsers vergroten worden gestimuleerd, onder andere door middel van subsidieregelingen.
Het openbaar vervoer vervult in landelijke gebieden een aanvullende rol omdat de vervoersstromen er zo klein zijn, dat doorgaans geen goed alternatief voor de auto en soms ook niet voor
de fiets kan worden geboden."

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hieraan aandacht besteed in een beleidsnota waarin de rol en de plaats van het openbaar vervoer in rurale gebieden centraal staat.
Het Structuurschema Landinrichting geeft de hoofdlijnen en beginselen van het nationaal
landinrichtingsbeleid en geeft in het bijzonder inzicht in de ruimtelijke aspecten van dat
beleid. De hoofddoelstelling van het nationaal landinrichtingsbeleid is:
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"Het binnen het kader van het totale overheidsbeleid inrichten van delen van het landelijk
gebied overeenkomstig de daaraan toegekende functies en hun onderlinge samenhang op
een zodanige wijze, dat de maatschappelijke betekenis van dat gebied zo goed mogelijk
tot zijn recht kan komen'

Ten aanzien van het verkeers en vervoersaspect streeft deze hoofddoelstelling naar:
-

"Het tot stand brengen van een doelmatige en veilige ontsluiting in het landelijk gebied
afgestemd op de te vervullen functies, alsmede de onderlinge aanpassing van de aanleg
en verbetering van infrastructurele voorzieningen en de inrichting van het landelijk gebied."

In het SL wordt aangesloten op de algemene uitgangspunten van het verkeers- en vervoersbeleid in de landelijke gebieden, zoals die in het SVV zijn verwoord; daarnaast omvat het te voeren beleid:
- met betrekking tot de plattelandsontsluiting wordt een veilige en doelmatige ontsluiting
van het landelijk gebied nagestreefd. Vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid kan in
bepaalde situaties voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs plattelandswegen
worden gekozen in plaats van wegverbreding;
- de verbetering van de ontsluiting voor de land- en tuinbouw is gericht op een goede
bereikbaarheid van bedrijfsgebouwen en gronden ten behoeve van de aan- en afvoer van
produkten met vrachtwagens;
- de aanleg van recreatieve fiets- en voetpaden, alsmede van ruiterpaden vindt in landinrichtingsprojecten plaats indien vanuit het oogpunt van recreatiebeleid daaraan prioriteit wordt toegekend;
- binnen het kader van een doelmatige en veilige ontsluiting zal bij de wijze waarop tot
handhaving, verbetering of aanleg van (on)verharde wegen wordt overgegaan, rekening
worden gehouden met aspecten van natuurwetenschappelijke en landschappelijke aard.
Een nadere uitwerking van het te voeren beleid ten aanzien van de inrichtingsfactor ontsluiting, is in het SL als volgt geformuleerd:
"Het beleid met betrekking tot de plattelandsontsluiting bezien vanuit overwegingen van algemeen maatschappelijk belang is primair gericht op het bevorderen van een doelmatige en veilige
ontsluiting van het landelijk gebied, afgestemd op de functies die in het kader van de ruimtelijke
ordening aan dat gebied zijn toegekend. Het verharde plattelandswegennet is voor het grootste
deel van het landelijk gebied zodanig ontwikkeld, dat de oplossing van de problemen die veroorzaakt worden door de snelle groei van het doorgaande verkeer, het woon en werkverkeer, het
recreatieverkeer en het verzorgingsverkeer in de eerste plaats gezocht dient te worden in een
efficiënter en veiliger gebruik van het reeds bestaande wegennet. In het algemeen zullen ten
behoeve van het maatschappelijk verkeer geen nieuwe plattelandswegen worden aangelegd. Het
beleid is erop gericht door aanpassing en verbetering van het bestaande plattelandswegennet
een zodanige geleiding van het verkeer te bewerkstellingen dat er een duidelijker ordening naar
verkeerssoorten optreedt, zoals een scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Voorts zal ernaar worden gestreefd een scheiding van het snelle verkeer en het langzame
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verkeer te bewerkstellingen en sluipverkeer tegen te gaan. Teneinde dit te bereiken zal bevorderd
worden dat bestaande mogelijkheden in de sfeer van verkeersgeleiding intensiever worden gebruikt.
Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het afsluiten van wegen en het geleiden van recreatieverkeer. Het wegontwerp zal duidelijk moeten worden gekoppeld aan de specifieke functie van
een plattelandsweg. Om een nuttiger en veiliger gebruik van het bestaande wegennet mogelijk
te maken, kan in gevallen van overbelasting en ernstige beschadiging van het wegdek reconstructie dan wel verbreding van wegen noodzakelijk zijn."

2.2. Verkeersonderzoek en normering
2.2.1. Inleiding

Het vervoer van personen en goederen over de weg is veelal geen doel op zich maar een
middel om de essentiële activiteiten van ons bestaan mogelijk te maken. Hierbij kan men
onder meer denken aan wonen, werken en recreëren. Om genoemde activiteiten te kunnen verrichten is een aantal verschillende infrastructuren nodig. Het wegennet is er
slechts één van. Uit oogpunt van verkeersbelang zou men ernaar kunnen streven dat een
ieder zich op veilige en snelle wijze kan verplaatsen met het vervoermiddel van zijn keuze
naar elke willekeurige plaats op het door hem gekozen tijdstip. Indien dit de enige of overwegende criteria zijn voor het opstellen van een verkeersplan, dan kan dit leiden tot een
te fors wegennet en/of een te grote lengte aan wegen, hetgeen schade kan toebrengen aan
de belangen van andere beleidssectoren zoals landbouw, natuur, milieu, recreatie en landschap. Voor de planvorming is het derhalve noodzakelijk dat men weet welke sectoren
naast de verkeerssector een rol spelen en tevens dat bekend is wat de invloed is van verkeersmaatregelen op de overige sectoren.
Verkeersplannen ondersteunen nog te vaak een vraagvolgend verkeersbeleid. Dit wil zeggen dat de afmetingen en de constructie van het wegennet worden afgestemd op wat er
aan ontwikkelingen wordt verwacht zonder dat aandacht wordt besteed aan de wenselijkheid ervan. Een confrontatie van de verwachte ontwikkeling met een gewenste ontwikkeling leidt ertoe dat bij de planvorming sterker wordt aangesloten bij de vanuit het beleid
geformuleerde functies van het wegennet. Hierdoor wordt een verschuiving mogelijk van
een vraagvolgend naar een sturend verkeersbeleid.
Om voornoemde redenen kan het opstellen van een interdisciplinair verkeersplan als
wenselijk worden beschouwd. De inhoud van zo'n plan dient de volgende elementen te
bevatten:
- doelstellingen zoals verwoord in de beleidsnota's als SVV en SL;
- relatie met overige planologische ontwikkelingen;
- randvoorwaarden zoals die door de overige beleidssectoren zijn geformuleerd (bijvoorbeeld natuur, milieu, recreatie, landschap en landbouw);
- beschrijving weg- en verkeerskenmerken in huidige situatie;
- toetsing van kenmerken aan normen voor de bepaling van knelpunten;
- opstellen variantoplossingen
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- consequenties van de varianten in de toekomstige situaties voor verkeersaspecten en andere beleidssectoren, een en ander door toetsing aan normen en criteria;
- variantenonderzoek;
- variantenkeuze toetsen aan doelstellingen;
- conclusies en aanbevelingen.
Voor het opstellen van een verkeersplan met deze elementen dient kennis aanwezig te zijn
van de relevante verkeersgegevens, rekenmethodieken, normen en criteria.
Na verzamelen van de betreffende verkeersgegevens door middel van een verkeersonderzoek dient een rekenmethodiek voorhanden te zijn om deze gegevens te kunnen verwerken tot informatie waarmee toetsing aan normen en criteria kan plaatsvinden, op grond
waarvan conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan kunnen worden ten behoeve van
de planvorming.
2.2.2. Verkeersonderzoek
In het onderstaande worden in het kort enkele methodieken beschreven welke gebruikt
worden voor het verzamelen van gegevens over het verkeer.
Mechanische verkeerstelling

Met behulp van een op de weg geplaatste luchtslang of in de weg gezaagde lus, welke
gekoppeld is aan een registratie-apparaat wordt het aantal passerende assenparen, c.q.
het aantal voertuigen geregistreerd. Registratie met de luchtslang vindt plaats doordat elke aspassage een luchtpuls aan het registratie-apparaat doorgeeft.
Registratie door middel van een lus geschiedt doordat passage van een voertuig een inductiestroom in de lus veroorzaakt welke in het registratie-apparaat wordt opgenomen.
Eén- of tweemaal per dag op vaste tijdstippen wordt door een waarnemer de stand van
het telmechanisme afgelezen. De waarnemingsperiode dient om statistische redenen minimaal 2 weken te bedragen. Voor de bepaling van het jaarlijks etmaalgemiddelde dient
zowel in het voorjaar als in het najaar te worden geteld.
Voor de bepaling van het aantal voertuigen dient het aantal assenparen te worden gereduceerd. De reductie wordt bepaald door de assencoëfficiënten van de voorkomende voertuigcategorieën, immers er passeren naast 2-assers dikwijls meerassige voertuigen.
De telresultaten geven een inzicht in de etmaalintensiteiten en het verloop van de verkeersintensiteiten naar dagsoort. Indien zeer lange perioden wordt geteld is het mogelijk
het verloop van de verkeersintensiteiten naar week- en maandsoort te bepalen, alsmede
de seizoensinvloed.
Visuele verkeerstelling

Visuele tellingen leveren informatie welke door persoonlijke waarneming wordt verkregen. In verband met de menselijke beperkingen en de relatief hoge kosten wordt op een
beperkt aantal dagen gedurende 12 uur, doorgaans van 7.00 tot 19.00 uur, het verkeer waargenomen en genoteerd. Het aantal waarnemingsdagen (minimaal 4) wordt over de waarnemingsperioden in voor- en najaar en over de week, de zaterdag en de zondag verdeeld.
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De visuele telling geeft inzicht in de aard en omvang van het verkeer. Met behulp van
de resultaten kunnen de assencoëfficiënten van de onderscheiden voertuigcategorieën
worden bepaald. Door koppeling van de visuele en de mechanische telling wordt voor
de mechanische telling de verdeling van de voertuigcategorieën bepaald. In geval van koppeling moeten beide waarnemingen in dezelfde periode plaatsvinden. Een visuele telling
uitgevoerd op een kruispunt geeft naast inzicht in de verkeersstromen op het kruispunt
ook inzicht in de aard en omvang van het verkeer op de aansluitende wegvakken.
Kentekenwaarnemingen
Kentekenwaarnemingen worden verricht om van een weg of gebied de verhouding tussen
weg- of gebiedgebonden verkeer en doorgaand verkeer te bepalen.
Op geselecteerde wegvakken worden de kentekens van personenauto's en vrachtauto's of
bussen per richting genoteerd. Het is belangrijk dat, afhankelijk van de vraagstelling,
de waarnemingspunten weloverwogen worden gekozen. De waarnemingsresultaten geven
inzicht in de relaties tussen de onderscheiden waarnemingspunten. Indien de gezochte
relaties via meer waarnemingspunten gaan, kan tevens de routekeuze worden bepaald.
Binnen het onderzochte gebied kunnen de herkomsten en bestemmingen van externe en
interne ritten worden bepaald. Met behulp van de resultaten kan de mate van oneigenlijk
gebruik van het bestaande wegennet worden vastgesteld en kan op basis van de huidige
relaties de verkeersintensiteit op aan te leggen wegen worden bepaald. Indien het aantal
waarnemingspunten gering is, kan verwerking van de resultaten handmatig geschieden.
Bij meer dan 2 waarnemingspunten of langdurige waarnemingsperioden verdient het aanbeveling om de gezochte relaties met behulp van de computer te bepalen. (Regterschot
en Moret, 1984.)
Weg enquête
Bij deze methode worden de verkeersdeelnemers aangehouden en ondervraagd. Met behulp van de resultaten kan inzicht worden verkregen in de herkomsten en bestemmingen
van de ritten en de aldaar verrichte activiteiten. Ten opzichte van de kentekenwaarneming
kan men tevens de effecten van de maatregelen voor de onderscheiden ritmotieven
bepalen.
Het waarnemingspunt moet hiervoor worden ingericht met hekwerken en verkeersborden. Tevens is het noodzakelijk dat politietoezicht aanwezig is voor een ordelijk verloop
van de enquête. De vragen aan de weggebruikers hebben betrekking op de herkomst en
bestemming, de aldaar (te) verrichte(n) activiteiten, de frequentie van de rit, aantal inzittenden, voertuigsoort, routekeuze en dergelijke.
Afhankelijk van de omvang van de vragenlijst en de verkeersintensiteit kan de bezetting
van het waarnemingspunt worden bepaald.
-

Snelheidsmeting
Met behulp van radarapparatuur kan de snelheid van het verkeer worden gemeten.
Een onopvallende opstelling van de apparatuur is hierbij noodzakelijk om een reëel beeld
van de snelheidsverdeling te krijgen.
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Met behulp van de resultaten kan worden vastgesteld of de snelheden en snelheidsverschillen van de diverse voertuigcategorieën, gelet op de aanwezige wegen verkeerskenmerken, toelaatbaar zijn. Voorts kunnen de gevonden snelheden een maat zijn voor de
kwaliteit van de verkeersafwikkeling.
2.2.3. Normen

Capaciteit van plattelandswegen
Het door de Landinrichtingsdienst gehanteerde criterium voor de capaciteit van plattelandswegen is de mate van bermbeschadiging ten gevolge van het berijden van de bermen
door het verkeer. Dit criterium wordt gehanteerd om de volgende redenen:

- een vlakke berm is uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst; het berijden van
een zwaar beschadigde berm welke veelal ongelijk ten opzichte van de verharding ligt,
kan met name voor het langzame verkeer onveilig zijn;
- een zwaar beschadigde berm kan de wegconstructie aantasten, door afkalving en indringing van water;
- een berm welke frequent zwaar beschadigd wordt leidt tot forse overschrijding van de
redelijke onderhoudskosten van de weg.
Uit een in 1980 gehouden empirisch onderzoek (Mooij, 1981) op 480 wegvakken van plattelandswegen is een relatie gevonden tussen de verhardingsbreedte, de grondsoort, de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer en het percentage vracht- en landbouwverkeer.
De resultaten van het onderzoek zijn in de figuren 2.2.1 en 2.2.2 door middel van nomogrammen weergegeven. Bij een gemiddeld percentage vracht- en landbouwverkeer van
12-13 % kunnen de volgende capaciteitsgrenzen worden aangehouden.
Tabel 2.2.1. Capaciteit van wegen (mvt per etmaal, jaaretmaalgemiddelde)*

Grondsoort
Wegbreedte
(m)

zand
(mvt • d-1)

klei/veen
(mvt • d')

3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

350
400
575
1.000
1.400

300
350
500
800
1.150

* Hierbij is als criterium de mate van bermbeschadiging gehanteerd.
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Ingeval van afwijkende percentages vracht- en landbouwverkeer kunnen de nomogrammen worden gehanteerd in figuren 2.2.1 en 2.2.2.
Voor 5,50 m brede wegen is de mate van bermbeschadiging geen goed criterium meer
voor de bepaling van de capaciteit van de weg. Bijna alle passages van motorvoertuigen
kunnen immers op de verharding worden afgewikkeld. Voor deze wegen kan beter de
methode uit de Highway Capacity Manual (HCM) worden gehanteerd.
Bij de bepaling van de capaciteit wordt hierbij een norm gehanteerd waarbij op de weg
een bepaalde rijsnelheid kan worden aangehouden en waarbij de wens om in te halen,
kan worden gehonoreerd. Bij een als redelijk te aanvaarden verkeersdrukte is voor deze
wegbreedtecategorie de capaciteit 6.500 pae • d -1 (= 5.500 mvt • d-').
Ingeval van geringe wegbreedten (3,50 m) en de afwezigheid van bermen kan de aanleg
van passeerkommen de capaciteit verhogen. Afhankelijk van de zichtlengte en de daarvan weer afhankelijke hart op hart afstand van de passeerkommen, kan de capaciteit op
1.000-1.500 mvt d- ' worden gesteld, welke overeenkomt met die voor de 4,50 en
5,00 m brede wegen met bermen uit tabel 2.2.1. Hierbij moet wel worden bedacht dat
de gemiddelde snelheid (van circa 30 km • h -1) welke gereden kan worden relatief laag
is ten gevolge van het veelvuldig remmen, wachten en optrekken.
percentage vrachten landbouwverkeer
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Figuur 2.2.1.
Capaciteit van wegen op klei- en veengronden

overbelasting

intensiteit
(mvt•d 1 (J.E.G.))

grondsoort: zand

Figuur 2.2.2.
Capaciteit van wegen op zandgronden.

Verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling op een weg is de mate waarin stromen voertuigen zich onafhankelijk van elkaar kunnen voortbewegen. Als criterium voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is de kruissnelheid gehanteerd (Oenema, 1981). De door de HCM bij de
verkeersafwikkeling gehanteerde verhouding intensiteit/ capaciteit is voor plattelandswegen niet geschikt omdat het begrip capaciteit volgens de HCM niet overeenkomt met
het op plattelandswegen gehanteerde begrip capaciteit (zie voorgaande paragraaf). De
kruissnelheid als kwaliteit van de verkeersafwikkeling is bepaald voor personenauto's
en vrachtauto's. De snelheden van de overige voertuigcategorieën zijn zo laag dat geen
of nauwelijks beïnvloeding op hun snelheid wordt geacht plaats te vinden.
De factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen, te weten: wegkenmerken en verkeerskenmerken.

De wegkenmerken zijn nader te verdelen in:
- verhardingsbreedte;
- vrije baanbreedte;
- zicht langs de wegas.
De verkeerskenmerken zijn nader te verdelen in:
- personenauto ' s;
- vrachtauto 's/bussen;
- landbouwvoertuigen.
Met gebruik van de bovengenoemde weg- en verkeerskenmerken is een aantal nomogrammen (figuren 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5) ontwikkeld waaruit afgelezen kan worden in
welke mate de kruissnelheid van een personen- of vrachtauto zich wijzigt onder invloed
van de op een weg aanwezige weg- en verkeerskenmerken. In de nomogrammen zijn
de verkeerskenmerken weergegeven door middel van de intensiteit (mvt • d -1). De drie
genoemde verkeerskenmerken zijn gesommeerd weergegeven in het aantal mvt • d -1 .
De onder ideale omstandigheden optredende kruissnelheid (als zodanig de wenssnelheid, vw), dat wil zeggen bij een zichtlengte 400 m, vrije baanbreedte 30 m, wegbreedte
5,50 m en zeer geringe verkeersintensiteit, is voor personenauto's 88 km • h -1 en voor
vrachtauto's 77 km h -1 . Met behulp van de nomogrammen kan voor een bestaande situatie de kruissnelheid worden bepaald.
In figuur 2.2.3.A is een voorbeeld uitgewerkt met de volgende gegevens:
- personenauto;
- zichtlengte (Zw) is 250 m;
- vrije baanbreedte (Bb) is 10 m;
- verhardingsbreedte (Bv) is 3,50 m;
- intensiteit (1) is 400 mvt • d-1 .
De kruissnelheid (v) in dit voorbeeld bedraagt 70 km • h -1
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Figuur 2.2.3. Nomogram voor het bepalen van de kruissnelheid (v) van personenauto's (A) en van vrachtauto's (B) op plattelandswegen type 3.
(vw = wenssnelheid, Zw = zicht langs de wegas, Bb is vrije baanbreedte, Bv = verhardingsbreedte, I = Intensiteit)
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Figuur 2.2.4. Nomogram voor het bepalen van de kruissnelheid (v) van personenauto's (A) en van vrachtauto's (B) op plattelandswegen type 4.
(vw = wenssnelheid, Zw = zicht langs de wegas, Bb is vrije baanbreedte, Bv = verhardingsbreedte, I = Intensiteit)

vw ( km •h

v (km.h

1)

v (km•h

90

90

90

70

70

70

50

50

30

30

500

300

100

-------....\
:::7:.\\

50

30
30

Zw (m)

25

2b

15

lO

5

Bb (m)

6,00

5,50

5,00

Bv (m)

Figuur 2.2.5. Nomogram voor het bepalen van de kruissnelheid (v) van personen- en vrachtauto's op plattelandswegen type 5. (vw = wenssnelheid, Zw = zicht langs de wegas, Bb = vrije baanbreedte,
Bv = verhardingsbreedte).

Na bepaling van de kruissnelheid dient nog een kwalificatie te worden uitgevoerd. Op
basis van gegevens van vrachtvervoerders op het platteland is op bedrijfseconomische
gronden tabel 2.2.2 voor vrachtauto's opgesteld.
Tabel 2 .2 .2.

Bedrijfseconomische waardering van het rijcomfort bij diverse kruissnelheden per wegbreedte voor vrachtauto's.

Snelheid

Wegbreedte (m)

(km -h')

3,50

4,50

5,50

> 60
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
< 40

g
g
g
a
a
s

g
g
a
a
s

g
a
a
s
s
s

g = goed
a = aanvaardbaar
s = slecht

Van het kwalificatieschema voor vrachtauto's is een schema voor personenauto's afgeleid. Dit heeft geresulteerd in tabel 2.2.3.
Tabel 2.2.3.

Bedrijfseconomische waardering van het rijcomfort bij diverse kruissnelheden per wegbreedte voor personenauto's.

Snelheid

Wegbreedte (m)

(km • h')

3,50

4,50

5,50

>
65 60 5550 <

g
g
g
a
a
s

g
g
a
a
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s

g
a
a
s
s
s
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70
70
65
60
55
50

g = goed
a = aanvaardbaar
s = slecht

Geluidhinder
De Wet Geluidhinder stelt onder andere eisen aan de maximale geluidbelasting aan de
gevel van woningen welke binnen een afstand van 250 m van de weg zijn gelegen. De
wet is van toepassing indien de intensiteit thans of binnen 10 jaar hoger is of zal worden
dan 2.450 mvt per etmaal. De gestelde grenswaarde voor de situatie waarbij een weg
gereconstrueerd of aangelegd wordt, bedraagt 55 dB(A). Deze waarde is inclusief de
toegestane correctiefactor vanwege de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst
stiller zal worden. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties de gestelde grenswaarde voor buitenstedelijk gebied te verhogen of te verlagen
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1983-1, 1983-2; Ministerie van Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en Milieuhygiëne, 1984.)
Aanleg van fietspaden
Selectiecriteria

Door de Commissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen (RONA) zijn op basis van
literatuurstudie voorlopige criteria opgesteld voor de aanleg van vrijliggende fietspaden.
Hierbij is van de ontmoetingskans tussen fiets en auto uitgegaan.
Als grenswaarden om tot aanleg van een fietspad over te gaan is van 500 (brom-)fietsers
per etmaal of 2.000 mvt per etmaal uitgegaan. Beide waarden mogen worden onderschreden, mits het produkt van beide intensiteiten gecombineerd met een invloedsfactor
groter is dan 500.000. Ook bij onderschrijding van deze grens is het onder bepaalde
plaatselijke omstandigheden nog zeer wel mogelijk de noodzaak van de aanleg van een
fietspad te onderschrijven.
De RONA-criteria en de nog te behandelen prioriteitsbepaling voor de volgorde van aanleg van fietspaden worden door de Provinciale Waterstaten gehanteerd bij de opstelling
van plannen voor de aanleg van fietspaden langs planwegen en niet-planwegen.
Prioriteitsbepaling

De methode is gebaseerd op de ontmoetingskans tussen beide onderscheiden voertuigsoorten. Hiertoe wordt een prioriteitsgetal bepaald en wel door vermenigvuldiging van
de intensiteit (brom)fietsen met de intensiteit motorvoertuigen.
Het produkt wordt verhoogd met een invloedsfactor, welke bepaald wordt door het percentage vrachtverkeer en landbouwverkeer volgens tabel 2.2.4.
Tabel 2.2.4. Invloedsfactor prioriteitenbepaling voor aanleg van (brom-)fietspaden.

Percentage vrachtverkeer
+ landbouwverkeer (%)

Invloedsfactor

<5
5 - 10
10 - 15
> 15

1,0
1,2
1,4
1,6
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Hoewel de invloed van het percentage vracht- en landbouwverkeer geen onderwerp van
studie is geweest bij het RONA-onderzoek naar de verkeersveiligheid in relatie met
(brom)fietsers, lijkt het opnemen van deze invloedsfactor terecht. Met name de stabiliteit
en manoeuvreerbaarheid van de fietsers wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van
vrachtauto's, bussen, landbouwvoertuigen en dergelijke.
In een formule weergegeven wordt het bovenstaande:
= /mi x /fi x Fyi

(2.2.1 )

waarin:

If

Fv,

= prioriteitsgetal voor wegvak i
= maatgevende etmaalintensiteit van motorvoertuigen op wegvak i
= maatgevende etmaalintensiteit van (brom)fietsverkeer op wegvak i
= invloedsfactor voor het vrachtverkeer op wegvak i.

In bovenstaande beschouwing wordt alleen de overweging gegeven om tot een beslissing
over het al of niet aanleggen van een vrijliggend fietspad te komen zonder dat wordt ingegaan op de maatvoering ervan. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk V. 2.6.1.
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2.3. Wegontwerp (geometrie)
2.3.1. Inleiding
De weg als onderdeel van een integraal plan
Het wegontwerp maakt onderdeel uit van de ontsluiting welke te zamen met de verkaveling, de waterhuishouding en de landschapsbouw tot de inrichtingsfactoren van het landelijk gebied behoren. Bij de planvorming in landinrichtingsprojecten wordt gestreefd
naar een integratie van ontwerpelementen uit meerdere inrichtingsfactoren teneinde tot
een evenwichtig en harmonieus plan te komen.

Bij het ontwerp van een weg staat voorop een voorziening tot stand te brengen welke
gedurende de levensduur op soepele en veilige wijze aan zijn functies kan voldoen. Het
wegontwerp wordt hiervoor getoetst aan eisen van constructieve en verkeerskundige
aard, zoals onder meer sterkte, levensduur en onderhoud resp. verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en gebruik.
In het ontwerp-proces van wegen wordt vanouds reeds gebruik gemaakt van kennis, ervaring en onderzoek teneinde de beoogde functies van constructieve en verkeerskundige
aard in het wegontwerp tot uitdrukking te brengen. Vanaf het begin van de zeventiger
jaren zijn activiteiten ontplooid om meer uniformiteit en eenduidigheid te verkrijgen bij
het ontwerpen van de niet-autosnelwegen. Dit vond plaats onder verantwoordelijkheid
van de zogeheten Commissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen (1983.).
Een werkgroep binnen deze Commissie RONA is actief teneinde de bestaande kennis,
ervaring en onderzoek omtrent het ontwerpen van wegen in het landelijk gebied te bundelen en te komen tot een systematische beschrijving ervan. Dit heeft geleid tot een reeks
aanbevelingen specifiek gericht op het ontwerpen van Wegen In PlattelandsGebieden;
de zogeheten voorlopige Richtlijnen RONA-WIPG (Commissie Richtlijnen Ontwerp
Niet-Autosnelwegen, 1986). In deze vraagbaak zijn bovengenoemde aanbevelingen in
verkorte vorm verwerkt.
In de praktijk kan het bij de planvorming gebeuren dat realisering van een plan niet mogelijk is zonder af te wijken van één of meer per inrichtingsfactor geformuleerde uitgangspunten. Dit kan ertoe leiden dat deze vraagbaak niet of slechts ten dele kan worden
gevolgd.
Afmetingen en gewicht voertuigen
Bij het ontwerpen van plattelandswegen met de bijbehorende kunstwerken moet ervan
worden uitgegaan, dat er geen beperkingen worden gesteld aan de belasting en de afmetingen van de voertuigen, een en ander uiteraard binnen het raam van de wettelijke bepalingen.
Aangezien het gebruik van bepaalde voertuigen gebiedsspecifiek kan zijn, dient bij een
wegontwerp hiermee rekening te worden gehouden.
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Rijgedrag
Het rijgedrag van de mens hangt af van zijn ervaring, de aanwezige weg- en verkeerssituaties (verschijningsvorm van de weg, aard en omvang van het verkeer) en de verwachting over het voorkomen van deze situaties. Situaties die de verkeersdeelnemer dikwijls
ontmoet, leiden tot een vergroting van de ervaring en een bepaalde verwachting over
aanwezige weg- en verkeerssituaties. Een verwachting ontstaat eveneens over de wijze
van reageren van de overige verkeersdeelnemers op de aanwezige weg- en verkeerssituaties. Op het verwachte rijgedrag van de overige verkeersdeelnemers kan de betreffende
verkeersdeelnemer weer reageren, terwijl door hem slechts adequaat gereageerd kan
worden op het zichtbare rijgedrag van de overige verkeersdeelnemers. Naarmate nu het
verschil tussen verwacht en gerealiseerd rijgedrag groter is, wordt de kans op ongevallen
groter. Dit geldt ook voor een verschil tussen verwachte en aanwezige weg- en verkeerssituaties.
Inperking van het aantal situaties leidt tot een snellere herkenbaarheid en daarmee tot
minder diversiteit in rijgedrag. Hierdoor wordt een betere voorspelling van het rijgedrag
mogelijk, hetgeen naar verwachting een veiliger verkeersafwikkeling tot gevolg heeft.
Vorm en functies van plattelandswegen
Het bestaande plattelandswegennet kent ten gevolge van de lange en uiteenlopende ontstaansgeschiedenis enorme verschillen in voorkomen.
Men denke hierbij aan de holle wegen in het Zuid-Limburgse landschap, het dichte wegenstelsel op de zandgronden in Brabant en Gelderland of aan de smalle en kronkelige
dijkwegen in Friesland en Zeeland en aan de ijle wegenstructuur in en rond de veenweidegebieden in Noord- en Zuid-Holland. Deze verschillen in voorkomen leiden ertoe dat
de op het plattelandsnet aanwezige wegkenmerken een grote verscheidenheid vertonen.

Het plattelandswegennet wordt gebruikt door een groot aantal verkeersmiddelen variërend van personenauto's tot uiteenlopende landbouwvoertuigen, alsmede (brom)fietsen,
voetgangers en vee. Ten gevolge hiervan kennen deze wegen niet alleen een grote verscheidenheid aan verkeerskenmerken, doch tevens verdragen de verkeersmiddelensoorten elkaar soms moeilijk als gevolg van onderling sterk uiteenlopende rijeigenschappen.
Zo hebben fietsers, personenauto's en landbouwvoertuigen geheel verschillende mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de snelheid, het ruimtegebruik en de rijeigenschappen.
Ook heeft het plattelandswegennet nogal eens te maken met een combinatie van functies
die elkaar eveneens moeilijk verdragen.
Op een plattelandsweg waar de ontsluitingsfunctie voor de aanliggende percelen overheerst is het rijgedrag sterk plaatsgericht, waarbij gestreefd wordt naar het vlot en veilig
kunnen plaatsvinden van de verkeersbewegingen tussen weg en percelen.
Op plattelandswegen welke een taak voor doorgaand verkeer hebben en dientengevolge
meer een verkeersstroomfunctie hebben, overheerst een meer routegericht rijgedrag
waarbij gestreefd wordt naar het vlot en veilig met een bepaalde snelheid kunnen rijden.
Op basis van de in aanhef genoemde geografische verschillen is het zonder enorme ingrepen vaak niet haalbaar het aantal op plattelandswegen voorkomende wegkenmerken te
reduceren.
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Ontwerpsnelheden
Bij het toepassen van ontwerpsnelheden voor plattelandswegen moet onderscheid gemaakt worden naar de functie van de weg en daarmee naar de naar verwachting voorkomende spreiding in snelheden, welke op deze wegen gerealiseerd kunnen worden. Bij
het begrip ontwerpsnelheid wordt uitgegaan van de snelheid die maatgevend is voor de
vormgeving van de weg en de ontwerpelementen, zodat bestuurders van afzonderlijke
voertuigen, niet gehinderd door overig verkeer, bij die snelheid veilig kunnen rijden.
Als standaardconditie wordt van een nat wegdek uitgegaan.

Naarmate de spreiding in snelheden groter wordt, worden ook de verschillen in rijgedrag
groter. Het is niet zinvol bij wegen waar de ontsluitingsfunctie overheerst, uit te gaan
van een ontwerpsnelheid omdat hiermee bij de weggebruiker verwachtingen worden gewekt over een bepaald rijgedrag met bijbehorende snelheden, waarbij de spreiding in
snelheden uit het oog verloren wordt.
Bij wegen met een overwegende verkeersstroomfunctie is, alhoewel rekening moet worden gehouden met de uiteenlopende aard en diversiteit van vervoermiddelen, toch meer
eenheid in snelheden te verwachten waardoor het wel mogelijk is van ontwerpsnelheden
uit te gaan.
Voor wegen met een duidelijke stroomfunctie kan van een ontwerpsnelheid van ten
hoogste 60 km • h-1 worden uitgegaan.
2.3.2. RONA

De categorisering van plattelandswegen
In het voorgaande is reeds ingegaan op de functie en functiecombinaties die plattelandswegen vervullen. Voorop staat daarbij de functie voor het landelijk gebied.
Het plattelandswegennet vervult een taak als onderdeel van een totale wegenstructuur,
te weten de verdeel-verkeersfunctie voor kort afstandsverkeer in het landelijk gebied en
de verkeersfunctie om verkeer dat over langere afstanden afgewikkeld wordt zo snel mogelijk naar het planwegennet af te voeren en omgekeerd.
Door zijn aard en opbouw is het totale wegennet in Nederland te categoriseren en naar
rangorde in te delen.
Hiervoor zijn de betreffende activiteiten, zoals reeds is aangehaald in par. V. 2.3.1, in
RONA-verband ontplooid (Commissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen, 1983).
Het wegennet is daarbij in 4 hoofdcategorieën te onderscheiden, te weten:

categorie A, de autosnelwegen;
categorie B, de autowegen;
categorie C, de wegen met een geheel of gedeeltelijk gesloten verklaring;
categorie D, de wegen voor alle soorten verkeer.
Binnen elke hoofdcategorie is een tweedeling als onderverdeling aangebracht:
AI, All, BIB, BIV, CV, CVI, DVII en DVIII.
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De plattelandswegen vallen in een beperkt aantal gevallen onder de categorie CVI doch
voor het overgrote deel in de categorieen DVII en DVIII.
Wegen behorend tot de categorie CVI hebben een functie voor lokaal verkeer en hebben
uit dien hoofde een verkeersfunctie. Als ontwerpsnelheid wordt van 60 krn •11 -1 uitgegaan. De hoofdrijbaan van wegen behorend tot deze categorie is altijd gesloten voor
(brom)fietsers en voetgangers en soms ook voor overig langzaam verkeer.
De ontsluiting van kavels en percelen zal veelal rechtstreeks op deze categorie van wegen
plaatsvinden.
Binnen hoofdcategorie D vallen de wegen welke opengesteld zijn voor alle verkeersdeelnemers. Ten opzichte van wegen uit hoofdcategorie C is de verkeersfunctie van D-wegen
uit deze hoofdcategorie geringer en de ontsluitingsfunctie groter.
Afhankelijk van de verhouding tussen verkeersfunctie en ontsluitingsfunctie wordt onderscheid gemaakt naar categorieën VII en VIII.
Wegen uit categorie VII hebben een overwegend ontsluitende functie en een geringe verkeersfunctie. Deze wegen kunnen ook een functie voor recreatieverkeer hebben, terwijl
ook het openbaar vervoer van deze wegen gebruik kan maken. De categorie VII-weg
kenmerkt zich voorts door een verharde breedte die ontoereikend is om voor bepaalde
voertuigcategorieën passeerbewegingen op de verharding toe te laten.
De categorie VII-weg is toegankelijk voor alle verkeer en bij aanleg van nieuwe wegen
wordt van een ontwerpsnelheid uitgegaan van 60 km • h -1 of minder.
Bij reconstructies van wegen dient ten aanzien van de ontwerpsnelheid de nadruk te liggen op harmonisatie van de reeds aanwezige weg- en verkeerskenmerken. Ontsluiting
van kavels en percelen vindt rechtstreeks op deze categorie wegen plaats.
Wegen uit categorie VIII hebben louter een functie voor de ontsluiting. Voorts kenmerkt
deze weg zich door de aanwezigheid van tweerichtingsverkeer op een rijbaan, welke onvoldoende breedte heeft voor twee onderscheiden rijstroken waardoor er sterke beïnvloeding van tegemoetkomend verkeer plaatsvindt. In verband met de ontsluitingsfunctie is het snelheidsaspect ondergeschikt aan de toegankelijkheid van deze wegen, waardoor gebruik maken van ontwerpsnelheden, zoals reeds is aangegeven in par. V. 2.3.1,
niet gewenst is.
Het ontwerp van wegen in deze categorie moet zodanig zijn dat het de weggebruiker
duidelijk is dat op deze wegen de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de ontsluitingsen andere functies. Dit geldt met nadruk voor situaties waar sprake is van een overgang
van een hogere categorie naar categorie VIII.
Het onderscheid tussen de wegcategorieen VI, VII en VIII, voor de weggebruikers van
belang om hun rijgedrag te kunnen aanpassen aan de te verwachten weg- en verkeerssituaties, komt voornamelijk tot uitdrukking in de verhardingsbreedte in combinatie met de
eventueel aanwezige markering.
Voor deze drie wegcategorieën wordt als verhardingsbreedte respectievelijk 6,00 m,
4,50 in en 3,50 m aanbevolen.
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Verband tussen de RONA categorisering en de indeling plattelandswegen
Voor plattelandswegen wordt een indeling gehanteerd die gebaseerd is op het indelen
van bestaande wegen in een aantal klassen van verhardingsbreedten. Gestreefd wordt
naar een beperkt aantal verhardingsbreedten bij aanleg.
Zo worden een vijftal typen onderscheiden:

type 1 : de onverharde weg;
type 2 : de weg met een verharde breedte van 2,00 m tot 3,00 m;
type 3 : de weg met een verharde breedte van 3,00 m tot 4,00 m;
waarbij als na te streven verhardingsbreedte van 3,50 m wordt uitgegaan;
type 4 : de weg met een verharde breedte van 4,00 m tot 5,00 m;
waarbij als na te streven verhardingsbreedte van 4,50 m wordt uitgegaan;
type 5 : de weg met een verharde breedte van 5,00 m tot 5,50 m;
waarbij als na te streven verhardingsbreedte van 5,50 m wordt uitgegaan.
Type 3 komt overeen met de RONA-categorie VIII, terwijl de typen 4 en 5 onderdeel
uitmaken van de RONA-categorie VII.
De overweging om te komen tot beperking van de in de praktijk voorkomende verscheidenheid aan wegbreedten vloeit, naast bundeling van wegen naar functie, voort uit het
streven om aan de bestuurders van de verschillende categorieën voertuigen duidelijkheid
te verschaffen welk rijgedrag wel en welk rijgedrag absoluut niet mogelijk is.
In de navolgende ontwerpelementen wordt bij de gepresenteerde tabellen naast de verschillende wegtypen tussen haakjes de betreffende RONA-categorie vermeld.
2.3.3. Alignement

Het tracé en het lengteprofiel bepalen te zamen het ruimtelijk aspect van een weg. Bij
de aanleg van plattelandswegen in vlak gebied behoeft aan deze samenhang in het algemeen geen bijzondere aandacht te worden besteed. Bij wegenaanleg in geaccidenteerd
terrein verdient de ruimtelijke belijning echter nadere beschouwing om te voorkomen
dat visueel misleidende of minder fraaie oplossingen worden gekozen.
De daartoe geschikte maatregelen zijn doorgaans van eenvoudige en weinig kostbare
aard. Bestudering daarvan wordt aanbevolen voor de wegtypen 4 en 5 (cat. VII) en indien
het gaat om voor de recreatie van belang zijnde wegen in landschappelijk waardevolle
gebieden, eveneens voor het wegtype 3 (cat. VIII).
Zichtafstand
Rijzicht

Het rijzicht is de afstand die een weggebruiker in de rijrichting voor zich uit moet kunnen
overzien om het proces van waarnemen, anticiperen en reageren op de informatie als
markeringen, bebakening, verkeerstekens en dergelijke rustig en comfortabel te kunnen
voltooien. De hiervoor benodigde tijd bedraagt gemiddeld 9 seconden. Het rijzicht geeft
een zekere mate van comfort. Op wegen met een relatief belangrijke functie (doorstro911

ming) is dit comfort noodzakelijk. Op wegen van de laagste categorieën is een zekere
mate van discomfort toelaatbaar en in sommige gevallen zelfs gewenst, teneinde het gewenste rijgedrag ook in de praktijk zoveel mogelijk te benaderen.
Rijzicht voor wegen met een ontwerpsnelheid van minder dan 60 km h -1 dient alleen
te worden toegepast wanneer er sprake is van een belangrijke discontinuïteit. In het algemeen kan op dergelijke wegen met stopzicht worden volstaan. Wel dient in dat geval
het stopzicht op basis van de snelheid op het wegvak vóór de discontinuïteit te worden
toegepast.
In tabel 2.3.1 zijn de waarden voor het rijzicht met bijbehorende snelheden gegeven.
Tabel 2.3.1. Rijzicht bij verschillende snelheden.

Snelheid (bij een reactietijd
van 9 sec.) (km -11- ')
30
40
50
60
70
80

Rijzicht (m)

75
100
125
150
175
200

Stopzicht
Het stopzicht is de afstand waarover de weggebruiker de weg moet kunnen overzien om
een obstakel te kunnen waarnemen, herkennen en zijn voertuig tot stilstand te brengen
voor het obstakel (remweg). Deze afstand wordt bepaald door de tijd nodig voor het
waarnemen, de reactie en de remweg. De tijd voor het waarnemen en de reactie,
perceptie-reactietijd geheten, verschilt per individu en is afhankelijk van de weg en de
omgeving. Voor onverwachte gebeurtenissen moet voor het berekenen van het stopzicht
een perceptie-reactietijd van 2 seconden worden aangehouden. Er kunnen omstandigheden zijn waarin de weggebruiker vroegtijdig van veranderingen op de hoogte wordt gebracht door bijvoorbeeld toepassing van voorwaarschuwingen. In die gevallen kan met
een perceptie-reactietijd van 1 seconde worden volstaan. In tabel 2.3.2 worden enige
waarden voor het stopzicht bij verschillende snelheden gegeven.
Bij kruispunten waarbij de voorrang geregeld wordt, is er onderscheid naar hoofdrichting en ondergeschikte richting. Voor de hoofdrichting wordt een perceptie-reactietijd
aangehouden van 2 seconden. Voor de berekening van het stopzicht nabij kruispunten
op de ondergeschikte weg wordt ervan uitgegaan dat de snelheid van het verkeer op stopzichtafstand driekwart van de ontwerpsnelheid van het toeleidende wegvak bedraagt
(V = 3/4 Vo). Voor het vaststellen van deze stopzichtafstanden kan gebruik worden gemaakt van tabel 2.3.3.
De stopzichtafstanden met een perceptie-reactietijd van 2 seconden zijn van toepassing
bij kruisingen waar de voorrang niet met borden is geregeld.
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Tabel 2.3.2. Stopzicht bij een perceptie-reactietijd van 1 en 2 sec. bij verschillende snelheden.

Snelheid

Stopzicht (m)

km•

prt* = 1 sec.

prt* = 2 sec.

30
40
50
60
70
80

17
26
38
50
67
85

25
35
50
65
85
105

* prt = perceptie-reactietijd
Tabel 2.3.3. Stopzicht nabij kruispunten bij een perceptie-reactietijd van 1 en 2 sec. bij verschillende
snelheden.

Snelheid V.
(toeleidende wegvak)

Stopzicht (m)

(kun.h-')

Hoofdrichting
prt* = 2 sec.
V= Vo

Ondergeschikte richting
prt* = 1 sec.
V = 3/4 V.

30

25
35
50
65
85
105

11
17
24
32
41
50

40
50
60
70
80

* prt = perceptie-reactietijd

Inhaalzicht

Het inhaalzicht is de afstand waarover een weggebruiker de voor hem liggende weg moet
kunnen overzien om op veilige wijze een voertuig te kunnen inhalen.
Als maatgevende situatie voor het bepalen van het inhaalzicht op categorie VI-wegen
wordt uitgegaan van een voertuig met een snelheid van 60 km • h -1 (ontwerpsnelheid) dat
wordt ingehaald door een ander voertuig.
Met inachtneming van de lengten van de betrokken voertuigen en een zekere tussenruimte
tussen beide voertuigen op het moment waarop de inhaalmanoeuvre wordt ingezet en het
moment waarop deze wordt beëindigd, bedraagt het benodigde inhaalzicht 420 m.
De snelheid van een eventuele tegenligger, die mede bepalend is voor het benodigde inhaalzicht, is eveneens op 60 kin • h -1 gesteld.
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Op grond van de functies van de wegtypen 4 en 5 (cat. VII) zijn inhaalmogelijkheden
niet direct noodzakelijk en in een aantal gevallen, afhankelijk van voertuig en of verhardingsbreedte, niet aanwezig. Het is daarom niet direct noodzakelijk dat snelverkeer elkaar
op deze wegtypen kan inhalen.
Het verdient evenwel aanbeveling om bij het ontwerp rekening te houden met inhaalmanoeuvres van snelverkeer ten opzichte van langzaam rijdende voertuigen.
Als maatgevende situatie voor het bepalen van het inhaalzicht wordt daarom uitgegaan
van een langzaam rijdend voertuig (V = 20 km • h-1 ) dat door snelverkeer wordt ingehaald. De snelheid van een eventuele tegenligger wordt wederom gesteld op 60 km • h - '.
Het in deze situatie benodigde inhaalzicht bedraagt 350 m.
Opnjzicht
Alvorens een kruisingsvlak op te rijden moet het verkeer op de zijweg voldoende uitzicht
worden geboden om de aanwezigheid en de snelheid van het verkeer op de hoofdweg te
kunnen bepalen.
Onder oprijzicht wordt verstaan het uitzicht dat een op de zijweg wachtende bestuurder
moet hebben, om te kunnen bepalen of de door hem gewenste beweging veilig en zonder
hinder voor het verkeer op de hoofdweg kan worden uitgevoerd.
Het oprijzicht moet aanwezig zijn op minimaal 5,00 m voor de kant van de verharding
of kantstreep van de hoofdweg. In dit oprijzicht mogen geen obstakels voorkomen die
de waarneming bemoeilijken.
In tabel 2.3.4 wordt het verband gegeven tussen de naderingssnelheid van verkeer op de
hoofdweg en het minimaal benodigde oprijzicht vanaf de zijweg.
Tabel 2.3.4. Oprijzicht bij verschillende snelheden.

Snelheid
(km h')

Oprijzicht
(m)

30
40
50
60
70
80

75
75
80
100
125
150

Indien langs de weg vrijliggende fietspaden zijn gelegen, welke in de voorrangsregeling
zijn opgenomen, dient ook vanaf de zijweg voldoende uitzicht (oprijzicht) op de fietspaden te bestaan, vergelijkbaar met het hiervoor beschreven oprijzicht.
In verband met een hogere naderingssnelheid van bromfietsers dient het oprijzicht op
5,00 m voor de fietsoversteekplaats minimaal 75 m te bedragen vanaf de zijweg op het
fietspad. Bij een eenzijdig, in twee richtingen bereden fietspad moet hieraan bijzondere
aandacht worden besteed. Vandaar dat als minimum waarde in de tabel 75 m wordt aangehouden.

914

Indien de voorrang voor het langzaam verkeer op langs de categorie VI gelegen fietspaden
wordt onderbroken dient het oprijzicht voor de (brom)fietser vanaf het fietspad op de zijweg voldoende te zijn.
Rechtstanden
In zijn algemeenheid wordt ontraden rechtstanden bij een wegontwerp toe te passen. Als
gevolg van verkavelingspatronen of ligging naast watergangen of spoorlijn is het bij lagere
categorieën wegen niet te vermijden rechtstanden toe te passen. Lange rechtstanden geven
aanleiding tot hoge rijsnelheden hetgeen niet in overeenstemming is met de functie van
deze wegen. Indien lange rechtstanden onvermijdelijk zijn dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Te denken valt hierbij aan visuele vernauwingen door middel
van bermbeplanting, toepassing van bebording of gebruik maken van hoogteverschillen
in het terrein.
Hellingen
In verband met de vlakke ligging van nagenoeg geheel Nederland kunnen steile hellingen
veelal worden vermeden. In heuvelachtige delen van het land of ter plaatse van ongelijkvloerse kruisingen is dit echter uit economische en/of landschappelijke overwegingen niet
altijd mogelijk. Voor zover het agrarisch voertuigenpark in zulke gebieden, wat de verhouding motorvermogen/gewicht betreft, hieraan niet is aangepast, zal in extreme gevallen een geringere belading van de voertuigen noodzakelijk zijn.

In tabel 2.3.5 zijn maximale hellingen (S max) aangegeven voor elk van de 5 wegtypen,
afhankelijk van de geaccidenteerdheid van het terrein.
Tabel 2.3.5. Maximale hellingen (Smax) voor verschillende wegtypen in vlak terrein en in heuvelland.
Plattelandsweg
type

1*/2
3 (VIII)
4 (VII)
5 (VII)
(VI)

S

, oaX

in %

vlak terrein

heuvelland

7
7
6
5
3

8
8
7
6
6

* Bij grotere hellingen dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan de kans op uitspoeling.

Afrondingsstralen
Weggedeelten met onderling verschillende hellingen dienen te worden verbonden door
verticale bogen. Deze worden uitgevoerd als cirkelboog. De wenselijke afrondings straal
aan de top van een helling is afhankelijk van Vo en wel zodanig, dat steeds voldoende
stopzicht aanwezig moet zijn ten opzichte van stilstaande obstakels van geringe hoogte.
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Voorts dienen bestuurders van elkaar tegemoet rijdende voertuigen elkaar zo tijdig te kunnen opmerken, dat remmen en uitwijken nog mogelijk is. Dit laatste is vooral van belang
bij wegen met geringe verhardingsbreedte (wegtype 3, cat. VIII). Indien in topbogen verbredingen worden aangebracht, wordt het stopzicht ten opzichte van stilstaande voertuigen weer maatgevend.
Op inhaalzicht behoeft niet te worden gerekend. In tabel 2.3.6 zijn voor de verschillende
waarden van Vo de aanbevolen en minimumwaarden voor de straal van topafrondingen
(R,,) voor aan te leggen wegen aangegeven.
Tabel 2.3.6. Verticale afrondingsstralen aan de top van een helling bij verschillende ontwerpsnelheden.

Ontwerpsnelheid,
Vo (km

30
40
50
60
70
80

Aanbevolen verticale
afrondingsstraal,

Minimale verticale
afrondingsstraal,

(m)

(m)

200
400
800
1.500
2.500
3.500

185
375
750
1.250
2.150
3.200

De aangegeven waarden zijn aanbevolen afrondingsstralen, onderschrijding van deze
waarden om redenen van natuur, landschap en dergelijk is mogelijk.
Gezien het gestelde in het voorgaande dat voor de breedtecategorie 5,00-6,00 m (cat.
VII) een ontwerpsnelheid van 5_ 60 km • h' kan worden aangenomen, zijn de waarden
van 70 en 80 km • h-1 informatief.
De afrondingsstraal aan de voet van een helling wordt niet bepaald door zichtbaarheidseisen. Om redenen van esthetica en comfort verdient het aanbeveling deze straal ten
minste even groot te maken als aan de top van een helling, maar zo mogelijk tweemaal
zo groot.
Bogen en overgangsbogen
Bochten in plattelandswegen zullen in het algemeen worden uitgevoerd als cirkelbogen.
De minimaal toelaatbare boogstralen zijn een functie van de ontwerpsnelheid, de wrijvingseigenschappen van band en wegdek en de verkanting.
De wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van de toestand van het wegdek en van de snelheid
waarmee wordt gereden. De verkanting kan variëren tussen 2 % (minimum in verband
met de afvoer van hemelwater) en 5 % (maximum in verband met het afglijden naar de
binnenkant van de boog). Het aanbrengen van een negatieve verkanting - benedenwaartse helling naar buitenzijde van de boog gericht - wordt ontraden.
Gegeven de ontwerpsnelheid, de daarbij behorende wrijvingscoëfficiënt en de verkanting, kan de toe te passen minimum boogstraal worden berekend met behulp van de
formule:
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V2

Rh —

(2.3.1 )

(m)
3,62 g (

100

+ fz)

waarin:
Rh = boogstraal

(m)
(km•h-1)
(m•s-2)

110 = ontwerpsnelheid
g = versnelling zwaartekracht
i = verkanting
fz = wrijvingscoëfficiënt.

In tabel 2.3.7 zijn de toe te passen minimum boogstralen opgenomen voor verschillende
ontwerpsnelheden en de minimum en maximum verkanting.
Tabel 2.3.7. Minimum boogstralen, (R mid voor verschillende ontwerp snelheden, 1/0 bij de minimum en
maximum verkanting.
vo

fz

(km h-1)
30

(m)
2% verkanting

50

0,20
0,19
0,18

32
60
100

60
70
80

0,17
0,16
0,15

150
215
300

40

5% verkanting
28
52

85
130
185
250

Bij wegcategorieën VI en wegtypen 4 en 5 (cat. VII) worden overgangsbogen toegepast
bij bogen met R < 750 m. Bij de lagere wegtypen worden geen overgangsbogen toegepast. Als overgangsboog wordt in het algemeen de clothoïde toegepast.
Verkanting

Ter compensatie van de middelpuntvliedende kracht wordt in bogen met beperkte straal
een verkanting toegepast. De vereiste verkanting wordt bepaald door de ontwerpsnelheid
en de beschikbare wrijvingscoëfficiënt (f,) in dwarsrichting. In verband met de grotere
kans op vervuiling bij de wegen met geringe ontwerpsnelheid is daar een lagere waarde
voor de wrijvingscoëfficiënt aangehouden dan voor sneller te berijden wegen.
De verkanting wordt zodanig gekozen dat de bogen bij de ontwerpsnelheid zoveel mogelijk wrijvingsloos worden doorlopen. De wijze waarop de verkanting wordt vastgesteld
is weergegeven in tabel 2.3.8.
De verkanting (i) wordt uitgedrukt als de tangens van de hellinghoek a van het wegdek.
De verkanting wordt aangebracht over de volle lengte van de cirkelboog en de volle
breedte van de verharding (dus inclusief de eventuele bochtverbreding).
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Tabel 2.3.8. Verkanting, (i = tga) in relatie tot de ontwerpsnelheid (V0), de wrijvingscoëfficient (fz) en
de boogstraal (Rh).
Vo

fz

km -11-1
30
40
50
60
70
80

0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
0,2

Rh

Rh

Rh

in m

in m

in m

30
60
90
130
185
240

- 200
- 200
- 400
- 600
- 800
- 830

0,04
0,05
0,05
0,05
0,06

200
400
600
800
830

8/Rh
20/Rh
30/Rh
40/Rh
50/Rh

- 400
- 1.000
- 1.500
- 2.000
- 2.500

400
1.000
1.500
2.000
2.500

- 1.000
- 2.000
- 3.000
- 4.000
- 4.000

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

De verkanting wordt verkregen door verhoging van de buitenkantlijn van de verharding;
de binnenkantlijn wordt ten opzichte van het normale profiel niet in hoogteligging gewijzigd. Bij toepassing van overgangsbogen vindt de overgang van het normale naar het
verkante dwarsprofiel plaats over de lengte van de overgangsboog met dien verstande,
dat aan het begin van de overgangsboog de weghelft in de buitenbocht horizontaal ligt.
Indien geen overgangsbogen worden toegepast, wordt de verkanting aangebracht over
een lengte gelijk aan 200 x de verhoging van de buitenbocht p, waarin p = i(B + b)
zoals aangegeven in figuur 2.3.1.
Figuur 2.3.1.
Verloop van bochtverbreding en verkanting.
met overgangsboog
R =
x b

p -

b)

i = 1g

k- 7uitloop onder
zelfde helling

Ok

als buitenkant

ergangsboog met

osergangsverkant ing

overgangsboog
TL,,
L' =
T

zonder overgangsboog
R=

overgang met

enkelboog met

overgangs-

serkanting

verkanting
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cirkelboog met
verkanting

2.3.4. Dwarsprofiel
Normaal-dwarsprofielen
In figuur 2.3.2 zijn normaal-dwarsprofielen voor elk der 5 typen aangegeven.
De voornaamste maten zijn tevens vermeld in tabel 2.3.9. Deze profielen en maten zijn
bedoeld voor nieuw aan te leggen wegen. Er is geen rekening gehouden met ruimten
voor beplantingen en fiets- of ruiterpaden. De hiervoor te bestemmen extra breedte is
beschreven in de hierna volgende paragraaf "Ruimte voor beplantingen" en in hoofdstuk V. 2.6.

openbare wegen
type I

5,00

niet-openbare wegen
4,50
ME11111111111111111111ma

-3,50

type 2
RONA cat. VIII

type 3

6,00

~1 ~

4,00

I

min. 6,50

RONA cat. VIII

type 5
RONA cat. VII

min. 7,50-8,50

5:50

6,50

maten in m

Figuur 2.3.2. Normaal dwarsprofielen plattelandswegen (zonder beplanting en fietspaden).

Bij de verbetering van bestaande wegen dienen de aangegeven maten eveneens te worden
nagestreefd, maar het kan noodzakelijk zijn op één of meer onderdelen hiervan af te wijken. Vooral bij het handhaven van aanwezige beplantingselementen kan dit het geval
zijn. De verkeersveiligheid (bermvrees, uitzicht en dergelijke) mag hierbij echter niet
uit het oog worden verloren.
In tabel 2.3.9 wordt, zoals reeds in par. V. 2.3.2 is verwoord, de koppeling gelegd tussen
de door de Landinrichtingsdienst gehanteerde indeling van plattelandswegen en de
RONA categorieën. Volledigheidshalve is categorie VI toegevoegd alhoewel dit wegtype praktisch niet in het plattelandswegennet voorkomt.
Voorts beperkt de RONA-categorie-indeling zich tot het verharde wegennet (Commissie
Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen, 1986).
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Tabel 2.3.9. Afmetingen normaal dwarsprofiel voor aan te leggen wegen.

RONA
categorie

Plattelandstype

Verhardingsbreedte B (m)

1

D VIII

D VII

D VI

Minimale funderingsbreedte (m)

Minimale kruinbreedte (m)

3,50

5,00

2

3,00

4,00

6,00

3

3,50

4,50

6,50

4

4,50

5,50

7,50

5

5,50

6,50

8,50

6,00

7,00

9,00

Zoals reeds in de paragraaf ten aanzien van het rijgedrag werd aangegeven, wordt bij
de RONA categorie-indeling gestreefd naar inperking van het aantal wegkenmerken c.q.
het aantal voorkomende verhardingsbreedten. Dit om bij de weggebruiker de duidelijkheid en daarmee de herkenbaarheid over wat op bepaalde wegbreedten wel en niet aan
rijgedrag mogelijk is, te doen vergroten.
Zo is het voor weggebruikers duidelijk dat op wegen met een verhardingsbreedte van
5,50 m vrachtwagens elkaar op de verharding kunnen passeren terwijl het elkaar passeren van personenauto's ook mogelijk is op wegen met een verhardingsbreedte van 4,50 m.
Op wegen met een verhardingsbreedte van 3,50 m geldt, dat passeren van (brom)fietsen
door gemotoriseerd verkeer op de verharding in het algemeen goed mogelijk is, terwijl
dit met een verhardingsbreedte van 3,00 m niet meer het geval is.
Om bij aanleg of reconstructie van een weg te komen tot een keuze van een bepaald wegtype, dient de functie die de weg vervult c.q. moet gaan vervullen en de te verwachten
verkeersbelasting die zal gaan optreden in beschouwing genomen te worden. Hierbij
wordt voor wat de verkeersbelasting betreft verwezen naar par. V. 2.2.3.
Ingeval van een keuze voor cat. VIII wordt aanbevolen uit te gaan van een wegtype 3.
In situaties met geen of nauwelijks (brom)fietsverkeer kan volstaan worden met type 2.
Ingeval bij het ontwerp van cat. VII wordt uitgegaan, wordt type 4 voorgestaan. Bij een
verwachte aanwezigheid van een groot aandeel landbouw- en vrachtverkeer gecombineerd met (brom)fietsverkeer wordt voor type 5 gekozen.
De in tabel 2.3.9 aangegeven kruinbreedten zijn voor de wegtypen 1 t/m 4 bepaald door
de omvang en de frequentie van voorkomen van het vracht- en landbouwverkeer.
Voor wegtype 5 (cat. VII) zijn de aangegeven kruinbreedten bepaald op grond van wegbouwkundige overwegingen.
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De aangegeven kruinbreedten zijn minimum-afmetingen. Het kan noodzakelijk zijn deze
maten te verhogen in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen of voor de
uitvoering van onderhoud aan weg, berm en sloot, dan wel het voorkomen van beplanting.
Op verkeerskundige gronden wordt aanbevolen bij cat. VII voor type 4 resp. type 5 uit
te gaan van kruinbreedten van 8,50 m resp. 9,50 m.
In figuur 2.3.3 is aangegeven hoe de cunetbreedte en de cunetdiepte worden bepaald
door de ligging van de draagkrachtige ondergrond. Figuur 2.3.4 geeft weer hoe, uitgaande van de verhardingsbreedte, de breedte van de afzonderlijke constructielagen wordt
bepaald.
Indien de weg aan één zijde begrensd wordt door een brede waterloop, verdient het aanbeveling de berm aan die zijde ten minste 1,00 m breder te maken dan uit het voorgaande
volgt.

0,50 m
teelaarde 0,10 m

halve breedte deklaag

:41:83i
1111.°M.Stew»"7".....
":•:"~5

1.1°
419~.~5.565~~
zonodig drain
aanbrengen

and vo o

zandbed

E
o

cunetbreedte en cunetdiepte bij
draagkrachtige ondergrond op
een diepte tot 0,50 m — mv.

1:15 á 1:20
draagkrachtige ondergrond

halve breedte deklaag
cunetbreedte en cunetdiepte bij
draagkrachtige ondergrond op
een diepte van meer dan 0,50 m — mv.

cunetwand eventueel
naar buiten hellend
als ingraving te
lood onmogelijk is

draagkrachtige ondergrond

zand voor zandbed en zand voor ophoging
moeten voldoen aan de eisen Rijkswaterstaat

Figuur 2.3.3. Bepaling cunetbreedte en cunetdiepte in relatie tot de diepteligging van de draagkrachtige
ondergrond (voor detail A zie fig. 2.3.4)
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Figuur 2.3.4.
Overgangsconstructies
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Ruimte voor kabels en leidingen

De meest wenselijke situering van kabels en leidingen in wegbermen is voor normale
gevallen aangegeven in het normaalblad NEN 1738. Tenzij de plaatselijke omstandigheden zich daartegen verzetten dient de rangschikking van dit normaalblad te worden toegepast. Waar mogelijk verdient het de voorkeur de plaats van de kabels en leidingen niet
uit te zetten vanaf de kant van de verharding, doch vanaf de kant van de fundering. Indien
het leggen van kabels en leidingen aan de orde is, dient de betreffende bermbreedte op
deze voorziening te worden afgestemd.
Ruimte voor beplantingen

Het in de vorige paragraaf genoemde normaalblad NEN 1738 geeft tevens aanwijzingen
omtrent beplantingen, voor zover deze voor kabels en leidingen van belang zijn. Bij het
bepalen van de ruimte voor beplanting dient ook met andere aspecten rekening te worden
gehouden, zoals bermvrees en uitzicht, alsmede de mogelijkheid tot het goed kunnen
onderhouden van bermen en sloten. Daarnaast zijn van belang bepalingen uit het Burger922

lijk Wetboek (artikel 713), provinciale en gemeentelijke verordeningen en waterschapsreglementen.
In figuur 2.3.5 zijn enkele maten gegeven die voor de meeste gevallen kunnen worden
aangehouden. Plaatselijke verordeningen of reglementen, alsmede bijzondere terreinomstandigheden kunnen afwijkingen hiervan nodig maken. Dit geldt met name voor de
afstand tot de insteek van een openbare waterleiding.

bermsloo

bermsloot

V
bermgreppel

bermsloo

bermsloo

bermgreppel

vrijliggende

vrijliggende

plantstrook

plantstrook

grens part. eigendom
openbare waterleiding

maat

wegtype

struiken

bomen

1/2 B+ U

1
2

3,50
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,50
3,00
0,50
0,50

3,00
1,50
2,50
2,50

U

(J
U

IJ
✓
W
X

Y
Z

3
4
5
1 t/m 5
1 t/m 5
1 t/m 5
1 t/m 5
1 t/m 5

3,00
0,50
1,50
3,00
1,00
2,00 maten in m

Figuur 2.3.5. Minimum breedtematen ten behoeve van beplantingen langs aan te leggen wegen.

923

Bij niet-openbare wegen van het type 1 kan de maat 1/2B + U worden teruggebracht tot
respectievelijk 2,50 m en 2,00 m en de maat U voor type 2 tot 0,50 m en 1,00 m.
Indien geringere dan de in figuur 2.3.5 aangegeven maten worden toegepast zal, met
name bij struikbeplantingen, een frequent onderhoud noodzakelijk zijn om de ruimte
voor en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Tevens kunnen dan problemen ontstaan met betrekking tot het uitzicht (zie par. V. 2.3.3).
Ingeval van bestaande beplantingen dient veelal om redenen van natuur, milieu en landschappelijke aard, de aanwezige situatie als gegeven te worden beschouwd.
Afwatering en ontwatering

Het dwarsprofiel van de weg moet zodanig zijn uitgevoerd, dat een goede afwatering
en ontwatering onder alle omstandigheden verzekerd is. In ons land zijn daartoe vrijwel
steeds bermsloten nodig. Slechts op plaatsen waar de grondwaterstand permanent meer
dan 1,50 m beneden het maaiveld ligt, kan worden overwogen om sloten achterwege
te laten.
De wegkruin dient in zandgronden 0,80 á 1,00 m boven de regelmatig voorkomende
hoge slootwaterstanden te liggen; in kleigrond is een groter hoogteverschil (1,20 á
1,50 m) wenselijk.
Bij minder goed doorlatende gronden en toepassing van watergevoelige cunetzanden kan
een cunetdrainage wenselijk zijn.
In alle gevallen moet worden voorzien in de mogelijkheid van een snelle afvoer van het
oppervlaktewater; daartoe dienen de wegbermen een helling te hebben van 1 : 10. Indien
geen bermsloten worden toegepast, verdient het in elk geval aanbeveling zakgreppels
aan te brengen en tevens de buitenkruinlijn niet beneden maaiveldhoogte aan te leggen.
Zakgreppels kunnen in samenhangende gronden worden vervangen door bermdrainages, mits deze deugdelijk kunnen afwateren.
Indien struikbeplantingen worden toegepast, vraagt de afwatering bijzondere aandacht.
Het verdient dan aanbeveling de plantstroken ten opzichte van de wegberm te verlagen
of, indien zulks niet mogelijk is, een dwarshelling voor deze stroken van ten minste
1 : 10 aan te houden.
Indien de plantstrook breder is dan 3,00 m of als wal wordt uitgevoerd, moet één van
de onderstaande maatregelen worden toegepast:
- cunetdrainage met afvoer naar de bermsloot;
- bermdrainage aan de wegzijde van de plantstrook met afvoer naar de bermsloot;
- bermgreppel aan de wegzijde van de plantstrook met afvoer naar de bermsloot (in
gunstige gevallen, met goed doorlatende ondergrond, uit te voeren als zakgreppel).
De waterafvoer van de wegverharding wordt verkregen door toepassing van een tonrond
dwarsprofiel (typen 1 en 2) of een afgerond dakprofiel (typen 3, 4 en 5). De daarbij aan
te houden maten zijn aangegeven in figuur 2.3.6.
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Figuur 2. 3. 6.
Tonrondte en dwarshelling
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Indien slechts naar één zijde afwatering mogelijk is (bijvoorbeeld bij ligging langs een
houtwal, es, of langs de teen van een dijk) kan de wegverharding op één oor worden
gelegd onder dezelfde dwarshelling als aangegeven in figuur 2.3.6 voor de typen 3, 4
en 5. Deze oplossing komt ook in aanmerking bij verhardingen die moeilijk tonrond of
onder dakprofiel zijn aan te brengen, zoals cementbeton; wegen tot een breedte van
4,00 m worden op één oor gelegd (van de overheersende westenwind af).
In bogen dient echter een verkanting in de goede richting te worden aangebracht, waarbij
zonodig greppels, cunet- of bermdrainage de afwatering dienen te waarborgen.
Bochtverbreding
In verband met de benodigde vrije ruimte voor lange en/of brede voertuigen wordt in
bogen met beperkte straal (Rh) een bochtverbreding (b) toegepast. De verbreding wordt
aangebracht in de binnenbocht over de volledige lengte van de cirkelboog. Het verloop
van het normale naar het verbrede profiel vindt plaats over dezelfde lengte als het verloop
van de verkanting (zie par. V. 2.3.3).

De bochtverbreding wordt zowel in de verharding als in de fundering aangebracht en
zo nodig tevens in de wegkruin.
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In tabel 2.3.10 is aangegeven op welke wijze de verbreding voor de verschillende gevallen worden vastgesteld; figuur 2.3.7 geeft hetzelfde grafisch weer.
Tabel 2.3.10. Bochtverbreding, b, voor verschillende wegtypen in afhankelijkheid van de boogstraal, Rh.

Plattelandswegen
type

Rh (m)

b (m)

Rh (m)

b (m)

3 (cat. VIII)
4 (cat. VII)
5 (cat. VII)

400-40
600-40
600-40

40/R
geen
60/R

<40
<40
<40

1,00
geen
1,50

Bij type 4 wordt geen bochtverbreding toegepast aangezien ervan uitgegaan wordt dat
voertuigen gebruik maken van de totale wegbreedte in de bocht terwijl bij type 5 ervan
uitgegaan wordt dat door voertuigen in bochten uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de in eigen richting beschikbare ruimte en geen overlast voor de tegenrichting
mag worden veroorzaakt.
Indien stralen kleiner dan 20 m voorkomen, dient de vormgeving te worden ontleend
aan die van aansluitingen (zie par. V. 2.3.5).
Bochtverbredingen worden afgerond tot veelvouden van 0,10 m.

boogstraal binnenvoorwiel (m)
10

20
30

50

100

200
300
trekkers + opleggers
95 %-iel w.b. 340 — 60 + 800 cm

500

1.000
5

10

20 30

50

100

200 300

baanverbred ng (cm)

Figuur 2.3.7. Bochtverbreding in relatie tot de boogstraal bij wegtypen 3 en 5.
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Plaatselijke verbredingen
In bepaalde gevallen is het wenselijk om de wegverharding plaatselijk te verbreden. Dergelijke verbredingen worden niet alleen in de verharding, maar eveneens in de fundering
aangebracht. Een verbreding van de wegkruin dient zoveel mogelijk achterwege te blijven, teneinde een strakke begrenzing van de weg niet te onderbreken.
Verbredingen in verband met beperkt uitzicht

Indien bij wegen van de typen 2 t/m 4 plaatselijk een sterke beperking van het uitzicht
voorkomt, bijvoorbeeld in verticale of horizontale bogen, verdient het aanbeveling de
wegverharding plaatselijk te verbreden.
Deze verbreding krijgt een lengte welke gelijk is aan de lengte van de zichtbeperking.
Het verloop van het normale naar het verbrede wegprofiel wordt zodanig uitgevoerd,
dat het rechtshouden zoveel mogelijk wordt bevorderd.
Afhankelijk van de lengte van de wegverbreding kan een verhardingsbreedte van
4,00-5,50 m worden aanbevolen.
Dammen en uitritten

Indien dammen naar door de weg ontsloten percelen niet worden voorzien van een verharding, wordt ter plaatse van de dam de wegverharding over de noodzakelijk geachte
lengte verbreed met 0,25 á 0,50 m. Indien de plaats van de dam geen wijziging meer
zal ondergaan kan deze verbreding gelijk met de wegaanleg worden aangebracht met
toepassing van hetzelfde verhardingsmateriaal. Overigens kan voor dit doel ook gebruik
worden gemaakt van elementverharding.
Bermen voorkomende langs wegen van typen 2 en 3 (cat. VIII) worden aan de overzijde
van frequent gebruikte uitritten (bijvoorbeeld van boerderijen) of tegenover plaatsen
waar regelmatig voertuigen stilstaan (zoals bij dicht langs de weg gelegen woningen en
bedrijven) vaak beschadigd. Het verdient dan aanbeveling deze wegen op dergelijke
plaatsen te verbreden. Een totale verhardingsbreedte van 5,50 m is doorgaans voldoende. De lengte van de verbreding is afhankelijk van de omstandigheden. Tegenover de
uitrit van een boerderij is in het algemeen een lengte van 20 m voldoende. De overgangen
tussen het verbrede en het normale dwarsprofiel krijgen een lengte gelijk aan ten minste
5 x de verbreding.
Bij het ontwerp van uitritten naar boerderijen en veldkavels dient niet alleen rekening
te worden gehouden met voertuigen die van de weg gebruik maken, maar ook met de
voertuigen die van de betreffende uitritten gebruik zullen maken. Vooral de afrondingsbogen verdienen aandacht. Uit wegbouwtechnisch oogpunt is het van belang dat bermbeschadiging als gevolg van te kleine afrondingsstralen wordt vermeden. Dit kan echter
strijdig zijn met een verkeerstechnisch belang, namelijk dat het voor de weggebruikers
duidelijk moet zijn dat het een uitrit betreft en niet een tak van een kruispunt.
Onduidelijkheid hieromtrent kan problemen opleveren met betrekking tot het al dan niet
moeten verlenen van voorrang. Uit verkeerstechnisch oogpunt zijn derhalve krapgedimensioneerde uitritten te prefereren. Toepassing van een andere verhardingssoort
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en verticale elementen kan de duidelijkheid omtrent de aard van deze voorziening versterken.
Bij het zoeken naar een compromis zullen de plaatselijke omstandigheden en gebruik
van groot en zwaar vervoer in beschouwing moeten worden genomen. Van belang zijn
de kwaliteit van de berm in relatie tot de soort voertuigen en de frequentie van gebruik
van de uitrit, alsmede de zichtbaarheid vanaf de hoofdweg van het bedrijf waarnaar de
uitrit voert. Is dit goed zichtbaar, dan zal de uitrit eerder als zodanig worden onderkend
dan wanneer het bedrijf niet vanaf de hoofdweg is te zien of te herkennen.
In de praktijk zullen meestal afrondingsstralen worden toegepast, waarbij met name gelede vrachtwagens gedeeltelijk door de berm zullen rijden Indien dit laatste echter absoluut ontoelaatbaar is, zullen de afrondingsbogen extra ruim moeten worden gedimensioneerd. In tabel 2.3.11 worden hiervoor enkele richtwaarden gegeven per voertuigcategorie en per wegtype.
Bij het vaststellen van deze afrondingsstralen is rekening gehouden met het feit dat het
op categorie VI-wegen gewenst is dat de voertuigen bij hun afslaande manoeuvre op de
eigen weghelft blijven.
Op wegen van de categorieën VII en VIII is het acceptabel dat een voertuig bij het nemen
van een bocht van de gehele rijbaan gebruik maakt. Voor de berekening van de cijfers
is uitgegaan van een breedte van de uitrit van 3,00 m. Tevens is verondersteld dat bij
rijbanen van typen 2 en 3 (categorie VIII) tegenover de uitrit een extra verhardingsstrook
met een breedte van 1,00 m wordt aangebracht.
Tabel 2.3.11. Afrondingsbogen voor verschillende voertuigcategorieën en wegtypen.
Voertuig

Straal afrondingsboog in m bij wegtype:
Cat. VI

tractor
tractor + 1 aanhanger
tractor + 2 aanhangers
vrachtwagen
vrachtwagen + aanhanger
trekker + oplegger

Cat. VII en VIII
typen 3, 4 en 5

3
3
4

3
3
3

10
12
15

8
10
12

Opgemerkt wordt dat in principe geen grotere afrondingsstralen dan die genoemd in tabel 2 .3.11 dienen te worden toegepast.
Kleinere stralen kunnen worden toegepast bij bredere uitritten of, zoals gezegd, wanneer
wordt geaccepteerd dat incidenteel door de berm wordt gereden.
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Uitwijkplaatsen

De aanleg van uitwijkplaatsen beperkt zich in het algemeen tot de wegtypen 2 en 3 (cat.
VIII), alsmede tot die gevallen waarbij door een te geringe verhardingsbreedte passeren
onmogelijk is vanwege het ontbreken van bermen van voldoende breedte of draagkracht.
De uitwijkplaatsen dienen zodanig te worden aangebracht, dat over een lengte van
20 m een verhardingsbreedte van circa 5,50 m voor weg en uitwijkplaats te zamen aanwezig is (indien de weg gesloten is voor brede voertuigen kan een geringere breedte voldoende zijn). De overgangen tussen het verbrede en het normale dwarsprofiel worden
5 x zo lang als de verbreding.
Het aantal uitwijkplaatsen is afhankelijk van de verkeersintensiteit en het tracé van de
weg. Wat betreft de capaciteit van wegen met uitwijkplaatsen wordt verwezen naar par.
V. 2.2.3. De plaats van de uitwijkplaatsen moet zodanig zijn dat deze voor de weggebruiker tijdig zichtbaar zijn. In verband met de ervaring en de mogelijkheden van de mens
tot het schatten van de afstand tot de tegenligger en de afstanden tot de betreffende uitwijkplaatsen, kan de maximale afstand tussen twee uitwijkplaatsen op 300 m worden
gesteld. Om praktische redenen kan de ondergrens van de onderlinge afstanden op 150 m
worden gesteld.
Bij geringere afstanden kan beter tot een gehele wegverbreding worden overgegaan.
Markering van de uitwijkplaatsen met witgeverfde palen kan de zichtbaarheid verhogen.
Veelal kunnen uitwijkplaatsen samenvallen met verbredingen ten behoeve van dammen
en uitritten.
Het komt voor dat uitwijkplaatsen niet aan hun doel beantwoorden, omdat zij worden
gebruikt als parkeerplaats. Het kan dan noodzakelijk zijn het parkeren door middel van
verbodsbepalingen tegen te gaan. Daarbij moet uiteraard wel worden overwogen of in
de behoefte aan parkeergelegenheid op andere wijze kan worden voorzien.

2.3.5. Aansluitingen en kruisingen
Eisen te stellen aan aansluitingen en kruisingen
Aan het ontwerp dienen de volgende eisen te worden gesteld ten aanzien van:
- Zichtbaarheid

De aansluiting/kruising moet op ruime afstand zichtbaar zijn. Het aanbrengen van beplantingen, hekken en dergelijke kan de zichtbaarheid verbeteren. Beplantingen dienen
daarbij buiten de uitzichthoek te worden aangebracht.
- Overzichtelijkheid

De aansluiting/kruising moet overzichtelijk zijn. De weggebruiker moet goed kunnen
zien of er ander verkeer nadert. Zie hiervoor het gestelde met betrekking tot het oprijzicht in par. V. 2.3.3.
- Begrijpbaarheid

De aansluiting/kruising moet begrijpbaar zijn. Uit de situatie moet duidelijk blijken, niet
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alleen hoe de weggebruiker zelf moet rijden, maar ook hoe de baan van het overige verkeer zal zijn.
- Berijdbaarheid

De aansluiting/kruising moet goed berijdbaar zijn. De weggebruiker moet zijn weg kunnen vervolgen zonder sterk af te wijken van het normale rijgedrag.
Soorten aansluitingen en kruisingen

De figuren 2.3.8 en 2.3.9 geven in beginsel de oplossingen voor haakse aansluitingen
en kruisingen van diverse wegtypen, alsmede de bijbehorende markeringen op de aansluitingen, kruisingen en toeleidende wegvakken. Deze oplossingen zijn niet alleen toepasbaar voor haakse aansluitingen en kruisingen maar ook als de hoek tussen de aansluitende c.q. kruisende wegen groter is dan 75°.
Kleinere hoeken dienen te worden vermeden door het verleggen van de as van één van
beide wegen. (zie afbeelding 11 en 12 in figuur 2.3.9)
De oplossingen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- alle gekozen afrondingsstralen bestaan uit een cirkelboog;
- trompetvormige verbredingen en plaatselijke verbredingen van het wegdek zijn niet
toegepast;
het aanbrengen van verkeersgeleiders verdient in het algemeen slechts aanbeveling bij
voorrangskruisingen en aansluitingen. Omdat deze in plattelandswegen weinig voorkomen zijn de ontwerpen opgezet zonder verkeersgeleiders. In sommige gevallen kan
het regelen van de voorrang noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij uitzichtbelemmeringen
of slechte zichtbaarheid van een kruising of aansluiting;
de afrondingsstralen voor aansluitingen en kruisingen met wegen van het type 5 (cat.
VII) zijn zodanig gekozen, dat het maatgevende voertuig de aslijn niet behoeft te overschrijden. Om de variatie in de grootte van de afrondingsstralen beperkt te houden is
een aantal stralen naar boven afgerond.
Als de hoek tussen de kruisende wegen kleiner is dan 75 ° kan de kruising worden vervangen door twee ten opzichte van elkaar verspringende aansluitingen (bajonetaansluiting
afbeelding 11 of door een haakse kruising afbeelding 12). Een bajonetaansluiting verdient ook aanbeveling als een kruising door onopvallendheid in het terrein of door te
geringe uitzichthoeken gevaar kan opleveren voor het verkeer (zie afbeelding 13). Een
linkse bajonetaansluiting (afbeelding 10) is uit een oogpunt van verkeersveiligheid te
prefereren boven een rechtse bajonetaansluiting. Het verkeer dat de hoofdweg wil oversteken moet zich dan eventueel opstellen op de zijwegen. Om scheef oversteken te voorkomen dienen de aansluitingen op een minimale afstand van 40 á 50 m van elkaar op
de doorgaande weg uit te monden.
Bij het wijzigen van een scheve in een haakse kruising (afbeelding 12) ontstaan automatisch afrembochten, waarvan toepassing ook bij een haakse kruising aanbeveling verdient (zie afbeelding 14).
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Figuur 2.3.8. Haakse aansluitingen van diverse wegtypen.
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min. r= 50

r =50

Voorrangsregelingen
Voorrangsregelingen dienen in eerste instantie ter voorkoming van ongevallen op aansluitingen of kruisingen. Daarbij zijn de verkeersintensiteiten op de aansluitende of kruisende wegen van belang. Een slecht overzicht of slecht uitzicht ter plaatse van de aansluiting of kruising kunnen mede aanleiding zijn voor het instellen van een voorrangsregeling.
De maatregelen die hiervoor moeten worden getroffen zijn vastgelegd in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens (afgekort RVV) en de beschikking van de minister van
Verkeer en Waterstaat van 5 oktober 1977, nummer R 66505.
In het RVV wordt onder andere een overzicht gegeven van de beschikbare verkeersborden ter regulering van het verkeer, alsmede de wijze waarop tot plaatsing kan worden
overgegaan. In de beschikking staat onder andere vermeld wie bevoegd is tot plaatsing
van verkeersborden en welke procedure hierbij moet worden gevolgd.

2.3.6. Uitzicht
Uitzicht bij dammen en uitritten
Een eventuele beplanting op de bermen welke volgens figuur 2.3.6 op de juiste afstand
van de weg is geplant, dient aan weerszijden van dammen en uitritten over een lengte
van minimaal 10 m (exclusief de dambreedte) te worden onderbroken. Indien de beplanting dichter op de weg staat is uiteraard een grotere onderbreking nodig.
Uitzicht in horizontale bogen
Bij een geringere uitzichtlengte dan 300 m wordt bij wegtype 5 over een lengte van ten
minste 50 m uitsluitend een doorgetrokken streep aangebracht. De doorgetrokken streep
wordt voorafgegaan door een waarschuwingsstreep (9-3) over het wegvak waar de uitzichtlengte minder dan 500 m bedraagt. Een en ander conform de beschikking van de
minister van Verkeer en Waterstaat van 30 mei 1967, nummer R 33177.
Uitzicht in verticale bogen
Voor het vaststellen van de uitzichtlengte dient te worden uitgegaan van een zichthoogte
van ongeveer 0,90 m boven het wegdek. Bij een geringere uitzichtlengte dan 300 m bij
wegen van het type 5 dient over een lengte van ten minste 75 m uitsluitend een doorgetrokken streep te worden aangebracht. De doorgetrokken streep wordt voorafgegaan
door een waarschuwingsstreep (9-3) over het wegvak waar de uitzichtlengte minder dan
500 m bedraagt. Een en ander conform de beschikking van de minister van Verkeer en
Waterstaat van 5 oktober 1977, nummer R 66505.
Uitzicht bij spoorwegovergangen
Ten aanzien van de vrije uitzichthoeken bij spoorwegovergangen wordt verwezen naar
de betreffende artikelen in de Spoorwegwet.
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2.4. Aankleding van de weg
2.4.1. Inleiding
Aankleding van de weg in de vorm van bebakening en wegmeubilair is vooral nodig of
wenselijk ter accentuering van onderdelen in het ontwerp om de verkeersveiligheid op
plattelandswegen te bevorderen. Daarnaast heeft het de functie om beschadigingen aan
de weg te voorkomen. Hierbij dient ervan uitgegaan te worden dat de aankleding op zich
geen vergroting van de verkeersonveiligheid tot gevolg behoeft te hebben. (Veelal
"botsvriendelijk" uitvoeren van de aankleding).
Er is een drietal redenen om tot het treffen van voorzieningen over te gaan:
- voorzieningen voortvloeiend uit vergunningsvoorwaarden.

Waar nieuwe of te reconstrueren wegen aansluiten op bestaande wegen zal het nodig
zijn bij de wegbeheerder voor de werkzaamheden een vergunning aan te vragen. Aan
de in deze vergunning (in redelijkheid) gestelde voorwaarden zal moeten worden
voldaan;
- voorzieningen gebaseerd op voorschriften en/of besluiten.

Volgens het RVV mogen verkeerstekens op borden, die een gebod of verbod bevatten
(opgenomen in hoofdstuk I van bijlage II van het RVV) slechts geplaatst of verwijderd
worden krachtens een besluit van het verantwoordelijke bestuursorgaan. Dit besluit
wordt voor plattelandswegen buiten de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet
genomen door Gedeputeerde Staten. Binnen de bebouwde kom neemt de gemeenteraad
het besluit of, hiertoe gemachtigd door deze raad, het College van Burgemeester en Wethouders.
Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de volgende verkeerstekens op het wegdek: doorgetrokken strepen, voetgangersoversteekplaatsen, gele strepen en aanduidingen van rijstroken ten behoeve van autobussen.
De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens geschiedt door de zorg en op kosten
van het orgaan dat het besluit tot plaatsing of verwijdering heeft genomen. Plaatsing of
verwijdering van verkeerstekens ten behoeve van de instandhouding en bruikbaarheid
van de weg en die welke een maximum snelheid aanduiden geschiedt door de zorg en
op kosten van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg;
- overige voorzieningen.

Naast de voorzieningen als gevolg van vergunningsvoorwaarden, voorschriften en/of
besluiten kunnen er in het belang van de verkeersveiligheid of ter bescherming van de
wegconstructie aanvullende voorzieningen nodig zijn. Om het nuttig effect zo groot
mogelijk te doen zijn is beperking ervan in aantal een eerste vereiste.
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2.4.2. Voorzieningen

Voorzieningen op of in het wegdek
In het RVV worden voorschriften gegeven over plaatsing, inrichting, kleur, afmetingen
en materiaal van verkeerstekens op borden en op het wegdek.
- As- en kantstrepen

Voor het aanbrengen van asmarkeringen is de minimum rijbaanbreedte 5,10 m; voor
as- en kantmarkeringen 5,80 m. Op plattelandswegen met een breedte van 5,00-6,00 m
komen derhalve asstrepen.
Voor smallere wegen dan type 5 kunnen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij wegen
op dijken) kantstrepen worden aangebracht.
- Wegdek-reflectoren

Wegdek-reflectoren (katte-ogen) dienen in het algemeen slechts toegepast te worden bij
wegen met een breedte van 5,00-6,00 m in bochten met kleine stralen of beperkte zichtlengte.
Voorzieningen naast het wegdek
- Reflectorpalen

Bij wegen langs kanalen of watergangen en op dijkwegen kunnen reflectorpalen worden
toegepast, vooral wanneer de bermen smal zijn. De reflectorpalen dienen op ten minste
0,50 m en zo mogelijk op 1,25 m uit de kant van de verharding te worden geplaatst met
de rode reflectoren rechts en de witte links gezien in de rijrichting. De onderlinge afstand
bedraagt 40 m.
Op wegen van de typen 4 en 5 (cat. VII) worden in elke bocht met een straal kleiner
dan 600 m in de buitenbogen, witte reflectorpalen geplaatst. Waar de situatie en de verkeersintensiteit daartoe aanleiding geven, worden ook in de bochten van andere typen
wegen reflectorpalen aangebracht.
Ook een beplanting kan deze geleidende functie vervullen. Overigens wordt verwezen
naar de "Richtlijnen voor de bebakening en markeringen van wegen" van Rijkswaterstaat.
- Schampblokken

In bochten en bij aansluitingen is het soms wenselijk schampblokken te plaatsen. Daarbij
is een gering aantal (1 á 2 stuks) mits goed geplaatst op korte afstand van de verharding
veelal voldoende. Deze schampblokken mogen echter geen gevaarlijke objecten worden;
daartoe dienen de boven de grond uitstekende en naar het verkeer gerichte delen goed
afgerond te zijn. Bovendien moeten zij helder wit geschilderd zijn.
- Schrikhekken

Op plaatsen waar de verkeerssituatie ten gevolge van abrupte veranderingen in de rijrichting onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk kan zijn, is het noodzakelijk schrikhekken
te plaatsen. Hierbij wordt gedacht aan een wegaansluiting (vooral wanneer de doorgaan937

de weg langs het water of over een dijk loopt), een haakse bocht in een doorgaande weg
of het einde van een doodlopende weg. Deze rood en wit geschilderde hekwerken kunnen
worden uitgevoerd overeenkomstig de bijlage van het Wegenverkeersreglement (afgekort WVR). Zo mogelijk moet dit soort voorzieningen een tijdelijk karakter hebben. In
gevallen waarbij de verkeersveiligheid dit toelaat kan het schrikhek vervangen worden
door een beplanting. Ook kan gedacht worden aan een combinatie van schrikhek met
beplanting als achtergrond.
- Verkeersborden
Naast verkeersborden die moeten worden geplaatst op grond van vergunningsvoorwaarden, voorschriften en/of besluiten (zie het gestelde bij Voorrangsregelingen in par.
V. 2.3.5) kan in het belang van de verkeersveiligheid worden overwogen nog andere
borden te plaatsen. Bijvoorbeeld het bord "gevaarlijke kruising", het bord "algemeen
gevaarteken" (waarbij op een onderbord de aard van het gevaar kan worden aangegeven), het bord "doodlopende weg" en borden ter aanduiding van spoorweg- en tramwegovergangen.
Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage I van het RVV.
- Bewegwijzering
De plattelandswegen van nu hebben zoals reeds gememoreerd in par. V. 2.3.1. een verscheidenheid aan functies ten behoeve van een diversiteit aan verkeersdeelnemers. Het
zal daarom nodig zijn in verschillende gevallen een bewegwijzering aan te brengen. Om
deze bewegwijzering zo uniform en dus zo effectief mogelijk te doen zijn, wordt de wegbeheerder geadviseerd in deze overleg te plegen met de ANWB.
Met de bewegwijzering wordt beoogd het aangeven van plaatsnamen en in mindere mate
ook van bijzondere aanduidingen als "zwembad", "hunebed" en dergelijke.
Doorgaande routes (veelal langs de wegtypen 4 en 5 cat. VII) en enkele markante punten
in gebieden met toeristisch verkeer komen in het algemeen in aanmerking om van een
bewegwijzering te worden voorzien. Zulke markante punten zijn bijvoorbeeld de aansluitingen van wegen, welke uit een dergelijk gebied komen op een bewegwijzerde route.
- Verlichting
De verlichting van plattelandswegen beperkt zich veelal tot de verlichting van bijzondere
punten waarop het rijgedrag van de weggebruiker moet worden gericht, zoals belangrijke kruispunten. Het is overigens denkbaar dat ook andere van dergelijke punten zoals
spoorwegovergangen en wegvernauwingen bij bruggen van een verlichting worden
voorzien. In verband met de hoge investeringskosten en de jaarlijkse exploitatielast is
het niet doenlijk om gehele wegvakken te verlichten en zal ook de verlichting van de
bovengenoemde bijzondere punten geval voor geval moeten worden bekeken. Een verlichtingsplan moet worden gebaseerd op een goed doordacht ontwerp waarbij aandacht
geschonken is aan de invloed die de verlichting als optische geleiding uitoefent op het
wegbeeld.
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- Beplanting

Beplanting langs plattelandswegen kan om verschillende redenen worden aangebracht.
Veelal gebeurt het uit esthetische overwegingen zoals het aankleden van de weg, het verfraaien van het landschap en het markeren van bepaalde lijnen in dat landschap.
Daarnaast kan beplanting worden aangebracht ter bevordering van de verkeersveiligheid. Een tot zekere hoogte opgegroeide beplanting kan een markerende functie hebben
bijvoorbeeld als geleiding in buitenbochten, als veiligheidsstrook langs kanalen en watergangen, als lichtscherm bij parallelwegen of spoorbanen, als geleiding op aansluitingen en kruisingen en als afscherming langs fiets-, voet- of ruiterpaden. Daarbij mag een
beplanting nimmer een belemmering vormen voor het vrije uitzicht in binnenbochten,
bij aansluitingen en kruisingen, alsmede bij dammen en uitritten.
Zo mogelijk dienen wegbeplantingen niet op de bermen te worden aangebracht, maar
op vrijliggende plantstroken langs de weg. Daarnaast kunnen geheel buiten de weg aan
te brengen beplantingselementen aanbeveling verdienen.
Bij beplanting op de bermen moet de plantafstand tot de verharding zo ruim mogelijk
worden genomen conform figuur 2.3.5. De boomafstand in de rij dient tenminste
10 á 12 m te zijn. Om bij wegkruisingen en aansluitende wegen de voornaamste weg
te markeren kan worden overwogen de boombeplanting op deze weg te laten doorlopen,
maar de afstand in de rij over het traject van vrij uitzicht regelmatig te vergroten.
Speciale aandacht moet worden besteed aan bestaande wegbeplantingen langs te reconstrueren wegen. De landschappelijke waarde van deze beplantingen kan zodanig zijn
dat handhaving ervan onder alle omstandigheden moet worden gewaarborgd. Als de te
handhaven beplanting, ook na de reconstructie en eventuele verbreding van de weg, op
voldoende afstand van de verharding staat (zie figuur 2.3.5) levert dit in het algemeen
geen problemen op. Mogelijk kan de keuze van het verhardingstype in verband met de
levenskansen van de wegplantingen daarbij van belang zijn.
Als de in figuur 2.3.5 gegeven afstandsmaten echter worden onderschreden kunnen problemen optreden zowel voor de levenskansen van de te handhaven beplantingen, als de
veiligheid van de weggebruiker en de doelmatigheid van het wegonderhoud.
Bepaalde typen hoogopgaande beplantingen veroorzaken een dusdanige verandering in
de waterhuishouding van de bodem dat hierdoor droogtescheuren in de bodem ontstaan,
welke ook veelal schade aan de langsgelegen wegen met zich meebrengt. Is bij het hanteren van objectieve criteria de conclusie dat een fraaie beplanting zonder meer behouden
moet blijven, dan dienen de technische belangen daarvoor te wijken. Dit houdt eveneens
in dat daarmee een verhoogd wegonderhoud moet worden geaccepteerd.
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2.5. Bruggen en duikers
2.5.1. Brug of duiker
Bruggen en duikers zijn relatief dure bouwwerken. Bij de keuze tussen toepassing van
een brug of duiker spelen technische, economische en landschappelijke overwegingen
een belangrijke rol. Op grond van economische overwegingen zal vaak de voorkeur worden gegeven aan de toepassing van een duiker. Om enig inzicht te geven in het verschil
in aanlegkosten is door middel van een aantal berekeningen in 1982 een globaal verband
bepaald tussen de aanlegkosten van duikers en bruggen van gewapend beton. Dit globale
verband is weergegeven in figuur 2.5.1.
Figuur 2.5.1.
Globaal verband tussen aanlegkosten
van duikers en bruggen van gewapend
beton (prijspeil 1982).
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Met nadruk wordt erop gewezen dat figuur 2.5.1 slechts een indicatie geeft. Ook het verschil tussen bijvoorbeeld ter plaatse gestorte dan wel geprefabriceerde bruggen kan mede
bepalend zijn voor de te kiezen constructie. Om tot een verantwoorde keuze te komen
zal de ontwerper alle belangen tegen elkaar af moeten wegen.
2.5.2. Duikers
Materialen ten behoeve van duikers

Duikers kunnen van onder andere de volgende materialen zijn samengesteld:
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- beton: ongewapend, gewapend en voorgespannen;
- staal: . gegolfd plaatstaal: spiraal gefelst, meerplatig gebout;
. vlakstaal : gietijzer;
- asbestcement;
- polyvinylchloride (pvc): massief al dan niet geprofileerd of met holle ruimten;
- gewapend polyester;
- polyethyleen.
Ten aanzien van de duurzaamheid van deze materialen behoeft, onder normale omstandigheden, geen onderscheid te worden gemaakt. Wel moeten stalen duikers zijn verzinkt
en van een goede coating voorzien zijn. Onder sterk agressieve omstandigheden kan de
voorkeur uitgaan naar duikers van bijvoorbeeld pvc of gewapend polyester, dan wel naar
speciaal gecoate buizen van andere materialen.
Bij toepassing van plaatstaal dient bij de uitvoering bijzondere zorg te worden besteed
aan de aanvulling naast en boven de duiker en de verdichting ervan.
Voor het leggen van duikers zijn Nederlandse Praktijkrichtlijnen opgesteld door KOMO
en NNI-commissies (Nederlands Normalisatie Instituut, 1983).
Afmetingen van duikers

De afmetingen van een duiker worden in eerste instantie bepaald door de hoeveelheid
water welke per tijdseenheid de duiker moet passeren en de toe te laten snelheid van het
water. Daarnaast kunnen praktische overwegingen zoals bijvoorbeeld de bevaarbaarheid
van de duiker of overdiepte als opvang voor toekomstige peilverlagingen een rol spelen
bij het vaststellen van het profiel. De lengte van de duiker wordt veelal bepaald door het
dwarsprofiel van het weglichaam waarin de duiker is gelegen.
Uit een oogpunt van continuiteit en veiligheid verdient het bij niet te dure duikers aanbeveling het volledige wegprofiel (verharding met bermen) over de duiker door te voeren.
De duiker wordt dan niet als obstakel ervaren en leuningen kunnen achterwege blijven.
Bij toepassing van grote duikers en/of bij aanwezigheid van brede bermen (bijvoorbeeld
plantstroken) kan, om de bouwkosten te beperken, worden overwogen het weglichaam
ter plaatse van de duiker te versmallen.
Hierbij moeten de minimum afmetingen aangehouden worden zoals die bij de bruggen
in par. V. 2.5.3 staan beschreven.
Constructieve aspecten van duikers
Optredende belastingen

Een in de grond gelegde duiker wordt belast door:
- het eigen gewicht van de duiker;
- het gewicht van de watervulling van de duiker, indien deze boven de grondwaterspiegel
is gelegen;
- het verkeer;
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- het gewicht van het grondpakket boven de duiker;
- de afschuivingskrachten van de grond naast de duiker.
De duiker moet zodanig sterk zijn dat de erop werkende krachten kunnen worden opgenomen. Uit veiligheidsoverwegingen mag de duiker pas bezwijken als de erop werkende
krachten een bepaalde overwaarde overschrijden. Deze overwaarde wordt veiligheidsfactor genoemd en kan als volgt worden weergegeven:
bezwijkgrens constructie
> veiligheidsfactor
eigen gewicht + gewicht watervulling + verkeer + grondbelasting factor

De veiligheidsfactor is minimaal 1,7 voor hoofdwegen en minimaal 1,5 voor plattelandswegen.
De belasting op een in de grond gelegde duiker zal radiaal aangrijpen; voor de berekening
van de optredende krachten wordt het belastingspatroon onderverdeeld in horizontale en
verticale krachten. In figuur 2.5.2 is dit schematisch weergegeven.

111111111111111111111111111

A. Geschematiseerde radiaal
aangrijpende belasting

B. Geschematiseerde vertikaal en
horizontaal aangrijpende belasting

Figuur 2.5.2. Geschematiseerde belastingspatronen duikers.

In het navolgende zal nader op de verschillende belastingcomponenten worden ingegaan.
EIGEN GEWICHT DUIKERS

De invloed van het eigen gewicht op de berekening van de duiker is in veel gevallen relatief klein. Hierbij kan worden gedacht aan de situaties waarin kunststof, plaatstalen en
betonprofielen met een doorsnede kleiner dan ca. 1.250 mm worden verwerkt. Behoudens in extreme gevallen kan het eigen gewicht van de duiker buiten beschouwing worden
gelaten.

942

GEWICHT WATERVULLING

Het gewicht van de watervulling is voor de berekening alleen van belang als de duiker
boven de grondwaterspiegel is gelegen. Duikers worden als regel beneden de grondwaterspiegel gelegd zodat bij de berekening van een duikerprofiel het vullingsgewicht niet
relevant is.
VERKEERSBELASTING

De grootte van deze belasting op de duiker kan groot zijn en is vaak een punt van discussie.
Veelal komen de volgende punten aan de orde:
- de grootte van de verkeersbelasting op het maaiveld;
- de invloed van de bandenspanning;
- de aard en de dikte van de verhardingsconstructie;
- de hoogte en soort van het grondpakket boven de kruin van de buis;
- de rekenmethode voor de bepaling van de verkeersbelasting op de buis.
Het effect van de verkeersbelasting zal door de aanvulling boven de duiker gespreid worden en afnemen naarmate de gronddekking toeneemt.
Voor het berekenen van de belastingspreiding van lastenstelsels bestaan meerdere methoden. De meest bekende is de theorie van Boussinesq. Hierbij gaat men ervan uit dat de
elasticiteitsmodules van de grond constant is en in alle richtingen gelijk.
Volgens Boussinesq geldt voor een wiellast:
Pv =

3P cos 33

27rR2

of Pv —

3P cos 56

27r112

(2.5.1 )

waarin:
Pv = de resultante van de wiellast op de duiker
P
= de wiellast (volgens de VOSB 1963)
R
= de afstand tussen de aangrijppunten van de krachten Pv en P
h
= de gronddekking boven de kruin van de duiker
= de hoek waaronder de wiellast aangrijpt op de duiker
/5'

(kN)
(kN)
(m)
(m)
(°)

In figuur 2.5.3 is dit schematisch weergegeven.
Bij een gronddekking < 1,00 m zal het gewicht van het lastenstelsel maatgevend zijn onder de punten B, C en D, (zie waarde qvk figuur 2.5.3) terwijl bij gronddekking > 1,00
m het lastenstelsel onder A maatgevend is voor de berekening.
In figuur 2.5.3 is voor een vijftal belastingklassen van de VOSB 1963 de belasting qvk
op de duiker in kN • m-2 weergegeven bij een variabele gronddekking h.
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verkeersbelasting
q, (kg-m -2 )

Wiellast P

V.O.S.B.-

aslasten

wiellasten

lengte wiel-

klasse

in kN

in kN

afdruk in m
breedte = 0,25 m

100 60
45
30
18
12

9080-

200
150
100
60
40

0,32
0,24
0,16
0,11
0,07

50
37,5
25
15
10

70-

2,50

P, =

60

31'

2irR

cos',3

4 x11).,20.5 ''',40' X '(1,20

50
12 ig

050C

40

:''`E

g

g

10,50
0,75
0,5 0

30

Bij een gronddekking g1,00 m: verkeersbelasting onder de
punten F3, C en D maatgevend

20

Bij een gronddekking >1,00 m: verkeersbelasting onder
punt A maatgevend

10
0
0,7

7
gronddekking h boven de
kruin van de duiker (m)

Figuur 2.5.3. Grafiek voor de bepaling van de verkeersbelasting op duikers volgens Boussinesq en de VOSB
1963.

De aard en dikte van de verhardingsconstructie zal de verticale drukspanning, welke als
gevolg van de verkeersbelasting zal optreden, sterk verminderen, zoals blijkt uit de vergelijkingen van Burmister (zie figuur 2.5.4). Op grond hiervan kan voor de bepaling van
de belasting op de duiker een grotere equivalente dekkingshoogte worden aangenomen.
De mate waarin is afhankelijk van de verhouding: E-verharding/E-ondergrond.
De minimale dekking dient echter 0,70 m te bedragen; bij kleinere dekkingen is overleg
met de fabrikant of constructeur vereist.
Indien er bijvoorbeeld een verhouding van 2 is tussen de elasticiteitsmoduli van verharding en ondergrond dan vermindert op een diepte van 2a onder het aangrijppunt van de
27 naar 23 van de oorspronkelijke spanning mo ten
drukkracht de drukspanning oopzichte van een verhouding van 1.
Anderzijds moet men zich realiseren dat tijdens de bouwperiode van de duiker, de duiker
zwaar kan worden belast door het bouwverkeer dat de soms nog niet op juiste hoogte
aangevulde duikersleuf kruist.
Naast de statische verkeersbelasting alsmede de spreiding ten gevolge van de verhardingsdikte en -soort, moet bij het berekenen van de verkeersbelasting rekening worden gehouden met het dynamische of stooteffect van het verkeer. De invloed hiervan wordt uitgedrukt in de zogenaamde stootcoëfficiënt (s). Voor deze coëfficiënt wordt in Nederland
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voor plaatstalen duikers vaak de volgende relatie met de dekking op de duiker (h) aangenomen:
s = 1,4 — 0,1

Figuur 2.5.4.
Spanningsreductie
volgens Burmister.
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Voor betonnen duikers bij plattelandswegen of stadsstraten is s afhankelijk van de verkeersbelasting (tabel 2.5.1).
Tabel 2.5.1.

Verkeersklasse

30
45
60

Stootcoëfficiënten bij starre duikers in relatie tot de verkeersklasse.
(Stichting CUR-VB, 1985).
Stootcoëfficiënt, s

1,4
1,3
1,2
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De totale verkeersbelasting kan worden berekend volgens:
Qvk = qvk •

(2.5.2 )

S

waarin:
Qvk = belasting op de duiker
qvk = gespreide belasting (zie

(kN m-2)
(cN . m-2)

figuur 2.5.3)

s = stootcoëfficiënt.

(-)

VERTICALE GRONDBELASTING

Voor starre duikers wordt de verticale grondbelasting bepaald met de theorie van
Marston-Roske of van Leonhardt (zie hiervoor Stichting CUR-VB, 1985). De theorie van
Marston-Roske is in hoofdzaak gebaseerd op de volgende aannamen:
- de gronddruk is gelijk aan het gewicht van de grond boven de kruin van de buis, vermeerderd met de wrijvingskrachten langs de sleufwanden;
- de grootte van de belasting is in sterke mate afhankelijk van het inklinken van de aanvulgrond.
Voor flexibele duikerberekeningen wordt hier verwezen naar de verschillende handboeken van de fabrikanten (pvc: van de Bossen; plaatstaal: Kloppel-Glock).
Figuur 2.5.5.
Schema verticale grondbelasting
op duiker.

H

De grootte van de belasting kan worden berekend met de formule:
qGV = Ad

• H• P

(kN . m-2)

waarin:
qGv = verticale gronddruk
(kN• m-2)
factor voor de grondbelasting
H = hoogte aanvulling boven de kruin van de duiker (m)
p = volumegewicht van de grond
(kN • nr3 )

Ad =
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(2.5.3 )

In formule 2.5.3 is Ad een factor welke vooral van belang is bij de bepaling van de gronddruk op ronde duikerprofielen. Het is een getal bepaald door de verhouding tussen grondaanvulling en breedte van de duiker enerzijds en het produkt van het zettingsdoorbuigingsgetal (RSD) en de beddingsfactor (a) anderzijds.
Het zettingsdoorbuigingsgetal (RSD) kan gedefinieerd worden als de zetting (doorbuiging) van het duikerprofiel ten opzichte van die van de grond ernaast. Voor starre buizen
kunnen waarden tussen 0 en 1,0 worden aangehouden.
De waarden van Ad kan worden bepaald met behulp van de grafiek van figuur 2.5.6.
Figuur 2.5.6.
Grafische weergave horizontale
belasting op ronde duiker.
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De beddingsfactor (a) wordt bepaald door de verhouding tussen de afstand kruin duiker
en ongeroerde grond van de sleufbodem en de totale hoogte van de duiker.
Een en ander is weergegeven in figuur 2.5.7.
Figuur 2.5.7.
Beddingsfactor a.

a=
du

Uit figuur 2.5.7 blijkt dat de beddingsfactor a mede afhankelijk is van de breedte waarover
de buis is opgelegd, hetgeen uitgedrukt wordt in de aanvangsopleghoek a. In tabel 2.5.2
is voor verschillende aanvangsopleghoeken de berekende beddingsfactor a gegeven.
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Tabel 2.5.2. Beddingsfactor a in relatie tot de aanvangsopleghoek a.
a

90°

75°

60°

45°

30°

factor a

0,85

0,90

0,93

0,96

0,98

HORIZONTALE GRONDDRUK

In het algemeen kan worden gesteld dat horizontale gronddrukken passief optreden en
daardoor de buisconstructie ontlasten. Bij toepassing van flexibele buizen zoals plaatstaal
of p.v.c. wordt de passieve horizontale gronddruk als een essentieel onderdeel in de sterkteberekening van de buis opgenomen.
Eventuele horizontale vervormingen als gevolg van verticale belastingen worden tegengegaan door de dan optredende passieve horizontale gronddruk.
De grootte van de belasting kan uit figuur 2.5.8. worden bepaald door:
QH

= G1 + G2 = (H +

D• p -tg2(45° — 0,50)

(2.5.4 )

waarin:
p = volumegewicht van de aanvulgrond
0

= wrijvingshoek van de aanvulgrond.

Figuur 2.5.8.
Schematische weergave horizontale
belasting op ronde duiker.

átálik

Uitgaande van de berekende belastingen op het duikerelement en de aangrijpingspunten
van deze belastingen kunnen de krachten en momenten in de buisdoorsnede worden berekend.
Op de sterkteberekening van de duikerconstructie zal, gezien de gecompliceerdheid van
de materie, in dit kader niet worden ingegaan maar wordt verwezen naar bestaande rekenmethoden (bijv. Stichting CUR-VB, 1985). Voor uitvoeringseisen en voorschriften wordt
verwezen naar Nederlandse Praktijkrichtlijnen (Nederlands Normalisatie Instituut, 1983
en 1984).
Bij normale toepassing van "starre" duikerconstructies (beton, gewapend of ongewapend) is het voor de ontwerper meestal niet noodzakelijk de duikerconstructie te bereke948

nen. De voor deze duikers voorgeschreven kwaliteitseisen zijn gestandaardiseerd en afgestemd op normale werkomstandigheden en belastingen.
Wel is het noodzakelijk dat de ontwerper de berekende belastingen toetst aan de voor het
gekozen duikertype voorgeschreven kwaliteitseisen (minimale breukbelasting) en de veiligheidsfactor.
In bijzondere gevallen is het maken van een sterkteberekening noodzakelijk, bijvoorbeeld
bij fundatie op palen of gronddekkingen kleiner dan 0,70 m en groter dan 4,00 m.
Bij gebruik van kleine flexibele buisconstructies in lichtbelaste situaties, zoals in toegangsdammen en dergelijke is het uitvoeren van sterkteberekeningen weinig zinvol. Wel
moeten, omdat de aanaarding en fundering bij dit buistype deel uitmaakt van de constructie, de door de fabrikant opgestelde uitvoeringsvoorwaarden nauwkeurig worden gevolgd.
Indien dit duikertype wordt toegepast onder wegen, dijken en dergelijke is het gewenst
de vereiste duikersterkte middels een berekening vast te stellen. Voor het berekenen en
op de goede wijze leggen van plaatstalen duikers wordt verwezen naar de Nederlandse
Praktijkrichtlijnen (Nederlands Normalisatie Instituut, 1983).
Fundering duikers
Algemeen

Bij het ontwerpen van duikers is het van groot belang een goed inzicht te hebben in het
dragend vermogen van de ondergrond alsmede in de mogelijkheden van het ontwerp en
de uitvoeringsmethodiek. Zo stellen bijvoorbeeld starre duikerconstructies van beton geheel andere eisen aan een fundering dan zogenaamde flexibele duikerconstructies van
plaatstaal. Het is daarom noodzakelijk dat de ontwerper, bij de keuze van het duikertype
en de wijze van funderen, de door de fabrikant verstrekte informaties betreffende de
sterkte-eigenschappen van het duikermateriaal toetst aan de onderhavige situatie.
In het algemeen kan worden gesteld dat zolang het gewicht van de duiker (inclusief vulling) lager is dan het gewicht van de vervangende grond er in principe geen extra voorzieningen voor fundatie nodig zijn. Men spreekt dan van "fundatie op staal".
Is de duiker zwaarder dan de vervangende grond en/of worden er bijzondere eisen gesteld
aan de hoogteligging, bijvoorbeeld in het geval van bevaarbaarheid van het kunstwerk,
dan zal gefundeerd moeten worden op de vaste grondslag. Is die diep gelegen dan zal
de afstand tussen de duiker en die ondergrond met palen moeten worden overbrugd.
Voor het funderen van duikers kunnen aldus de volgende mogelijkheden worden onderscheiden:
a. op staal funderen

- direct op de sleufbodem
- sleufbodem voorbewerken
- grondverbetering
- houten roosterwerk
- betonsloof of -plaat

b. palen (hout of beton)

- kespen
- betonsloof of -plaat.
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In het navolgende zal op deze funderingsmethodieken een korte toelichting worden gegeven, waarna de aandacht zal worden gevestigd op een zeer belangrijk aspect bij fundatie
van duikers: het aanvullen van de sleuf.
Fundering op staal

Bij het funderen op staal is het voor de sterkte van de duiker van belang dat de oplegreactie
over een zo'n groot mogelijk oppervlak wordt overgebracht op de sleufbodem. Dit betekent dat voor toepassing van buizen met een vlakke voet of bodemvlak bijvoorbeeld rechthoekige of muilprofielen, de sleufbodem zodanig moet worden afgewerkt dat de gewichtsoverdracht over het gehele bodemoppervlak kan plaatsvinden. Bij het gebruik van
ronde of ovaal gevormde buizen moet een gunstige opleghoek worden gecreëerd. Wordt
de buis direct op de bodem gelegd van een sleuf welke is gegraven in een weinig samendrukbare grond zoals bijvoorbeeld zand of vaste klei, dan zal het spanningsverloop in
de buisdoorsnede, bij een gelijkblijvende belasting, ongunstiger verlopen dan de situatie
waar men voor de duiker de sleufbodem heeft voorgevormd en daarmee de opleghoek
heeft vergroot. In figuur 2.5.9 is dit weergegeven.
Figuur 2.5.9.
Schematische weergave verschil in oplegdruk door vergroten van de opleghoek a..

Is het voorvormen van de sleufbodem, door bijvoorbeeld de samenstelling van de grondslag, niet mogelijk dan kan het uitvoeren van een grondverbetering worden overwogen.
Een grondverbetering bestaat als regel uit het vervangen van ± 0,30 m bestaande grondslag door zand of een ander stabiliserend materiaal zoals zand-cementmengsel, slakkenzand en dergelijke. Bij het gebruik van plaatstalenduikers moet indien de duiker op een
grondverbetering wordt gelegd, de voorkeur worden gegeven aan zand als vervangende
grond. Het zal duidelijk zijn dat bij toepassing van de zogenaamde flexibele duikerconstructie het bereiken van een gunstige opleghoek essentieel is. Wordt de duiker gelegd
in een heterogene grondslag en/of wordt de duiker in de lengterichting wisselend belast,
dan kunnen ongelijke zettingen van de duikerelementen onderling plaatsvinden. Om de
belasting dan gelijkmatig op de ondergrond over te brengen kan de duiker worden gefundeerd op een houten roosterwerk (A) of een gewapend betonnen sloof (B) volgens figuur
2.5.10. Voor het funderen van rechthoekige duikers worden ook de zogenaamde gewapende betononderslagbalken geleverd. Rechthoekige duikers met een breedte van meer dan
2,50 m moeten in verband met de handelbaarheid tijdens het stellen van de elementen
altijd op een stelvloer worden geplaatst van bijvoorbeeld gewapend beton of hoogovenslakken. Ook is het mogelijk rechthoekige duikers te koppelen waardoor een stijve
ligger wordt verkregen. De beoogde koppeling wordt verkregen door de duiker na het
stellen van de elementen voor te spannen met hoogwaardige staaldraden welke in de lengterichting van de duiker worden ingevoerd.
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Figuur 2.5.9.
Fundatie ronde duiker door middel van houten
roosterwerk (A) of gewapend betonnen sloof (B).
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Fundering op palen

Indien men door eerdergenoemde omstandigheden genoodzaakt is een duiker op palen
te funderen, dan zijn er, afhankelijk van het toe te passen duikertype, verschillende
constructies mogelijk. Hierbij wordt het aantal en de lengte van de palen bepaald door
de grondslag en de berekende belasting op de duiker.
In figuur 2.5.11 is een constructie weergegeven voor het funderen van een normaal gewapende, ronde betonnen buis met mof- en spieverbinding. De duiker wordt opgelegd op
een onderheide houten kesp.

verankering tegen opdrijven

houten
klos

Figuur 2.5.11. Fundatie op palen van normaal gewapende duiker.
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Teneinde een gunstige opleghoek te verkrijgen, worden op de kespen houten klossen bevestigd. Per buislengte worden minimaal 2 paaljukken toegepast, ook indien dit voor de
optredende bovenbelasting niet noodzakelijk is. Hierbij is het noodzakelijk dat de jukken
op exacte hoogte worden gemaakt. Dit om te vermijden dat de mof- en spieverbinding
dwarskrachten moeten opnemen. Bij het bezwijken van een buisverbinding zou een kettingreactie de standzekerheid van de buis ernstig kunnen verstoren.
Een mogelijkheid voor het funderen van ronde ongewapende duikers is weergegeven in
figuur 2.5.12. De buizen worden gesteld op een doorgaande, onderheide betonsloof. Na
het stellen van de buis wordt, ten behoeve van de goede opleghoek, de buis in lengterichting aangestort met betonspecie. De betonnen sloof kan zowel in het werk worden gestort
als in delen worden geprefabriceerd.
Figuur 2.5.12.
Voorbeeld fundatie van ronde ongewapende duiker.

betonspecie
houten stelslof
'apend-betonsloof

houten palen

Tussen de constructies van de figuren 2.5.11 en 2.5.12 is een fundamenteel verschil.
Bij de fundering met paaljukken wordt de buis, na aanvulling van de sleuf, op buiging
belast. Bij de constructie met de doorgaande onderheide gewapend betonplaat daarentegen worden de belastingen door deze plaat opgenomen: er is een scheiding van transporten draagfunctie. Bovendien wordt in het laatste geval het aantal paaljukken niet bepaald
door de lengte van de duikerelementen.
Naast bovengenoemde constructies is er nog de mogelijkheid gebruik te maken van extra
gewapende betonbuizen die geschikt zijn een balkfunctie te vervullen. De extra wapening
ligt vooral in de mof, die in staat is dwarskrachten op te nemen in de lengterichting van
de buis en ter plaatse van het juk. Uiteraard kan hierbij ook gebruik gemaakt worden
van de relatief duurdere, in lengterichting voorgespannen betonbuizen en betonbuizen
met plaatstalen kern. Per buis kan bij deze constructie met een paaljuk worden volstaan.
Naar analogie van de fundering bij ronde buizen is voor duikerelementen met vlakke voet,
zoals rechthoekige en muilprofielen, fundatie mogelijk volgens figuur 2.5.13. In het linker
gedeelte van deze figuur (A) is de doorgaande gewapend betonplaat weergegeven; in het
rechter gedeelte (B) een houten roosterwerk op onderheide kespen. De "hart op hare=
afstand tussen de paaljukken wordt bepaald door de verticale belasting (A) of de gekozen
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Figuur 2.5.13.
Voorbeeld fundatie duiker
met vlakke voet.
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constructievorm (B). Op grond van constructieve overwegingen moet, zeker voor de grotere en daardoor zwaardere profielen, de voorkeur worden gegeven aan toepassing van
de doorgaande gewapend betonnen funderingsplaat.
Een andere mogelijk tot funderen van rechthoekige profielen is het toepassen van de zogenaamde "hangduiker" volgens figuur 2.5.14. Hierbij zijn de palen langer dan bij de voorgaande constructies, waardoor ze veelal boven de grondwaterstand uitkomen. Rekening
moet dan ook worden gehouden met toepassing van betonpalen.
De naden tussen de elementen kunnen vanaf de bovenkant worden gevuld. Omdat hierdoor de bouwput minder lang en soms ook minder diep behoeft te worden drooggezet,
kan toepassing van deze constructie aantrekkelijk zijn.

Figuur 2.5.14.
Hangduiker.

Opgemerkt dient nog te worden dat in verband met gevaar voor opdrijven, (bij droogzetten van de duiker bijvoorbeeld) ook aan verankering aandacht moet worden geschonken
(zie bijvoorbeeld figuur 2.5.11).
Aanvullen van de sleuf

Zoals in de paragraaf "Constructieve aspecten van duikers" reeds is beschreven, werken
horizontale krachten ontlastend op een duikerconstructie. Door een duikersleuf in lagen
van 0,30 m aan te vullen tot de kruinhoogte van de duiker en elke laag mechanisch te
verdichten, wordt de zijdelingse opsluiting bevorderd en zal de toelaatbare verticale
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belasting op de duiker worden verhoogd. Voor ronde betonbuizen gelegd op een voorbewerkte sleufbodem met een goed aangevulde en verdichte sleuf kan de toelaatbare kruinbelasting circa 50% hoger zijn dan voor de situatie waarin de duiker wordt gelegd op
een onbewerkte bodem en de sleuf zonder eisen wordt aangevuld.
Bij toepassing van plaatstalen duikers zijn bijzondere aanvullings- en verdichtingsmaatregelen vereist omdat hieraan een groot gedeelte van de sterkte-eigenschappen worden ontleend. In dit verband kan worden verwezen naar de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor
het leggen van plaatstalen duikers zoals die zijn opgesteld door de KOMO commissie
"Duikers van gegolfd plaatstaal". (Nederlands Normalisatie Instituut, 1983 en 1984).
Het met zorg aanvullen en verdichten van de duikersleuf voorkomt of vermindert tevens
het nazakken van de aanvulgrond, hetgeen vooral bij sleuven onder verhardingsconstructies van groot belang is.
Als nadeel van het funderen op palen kan worden aangemerkt dat bij zettingen in de
grondslag de duiker zich door middel van de zogenaamde katterug zal manifesteren in
het terrein. Vooral wanneer de duiker is gelegen onder een verhardingsconstructie zal
het verkeer hiervan veel hinder ondervinden en de onderhoudskosten aan verhardingsconstructie en voertuigen doen stijgen. Het is daarom wenselijk om het effect van de ongelijke zettingen ter plaatse van de duiker zoveel mogelijk te voorkomen door in een duikerontwerp de zogenaamde stootplaatconstructie op te nemen.
In gebieden met een zeer slechte ondergrond kan het beoogde effect van de stootplaatconstructie gering zijn doordat platen vanwege het eigen gewicht gaan kantelen, zie figuur
2.5.15.A.

--------------

licht aanvulrnateriaal

palen op 'kleef'

A
draagkrachtige ondergrond

B
palen op 'stuit'

Figuur 2.5.15. Dwarsdoorsnede duiker onder wegconstructie.

In een dergelijke situatie is het te overwegen de stootplaten op te leggen op een onderheid
juk (zie figuur 2.5.15.B). De palen worden, om geen absoluut star punt te maken, op kleef
geheid en de lengte wordt in het werk bepaald.
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2.5.3.

Bruggen

Definities
Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden
gerekend de landhoofden en tussensteunpunten inclusief de fundering (zie figuur 2.5.16).
Op de onderbouw rust de constructie van het rijdek: de bovenbouw.
Hierbij wordt de afstand tussen de bovenkanten van onder- en bovenbouw constructiehoogte genoemd.

rijbaanbreedte

bovenbou

constructiehoogte

doorvaarhoogte

onderbouw

Figuur 2.5.16 Dwarsdoorsnede brug.

Door de beheerder van het te kruisen vaarwater kan om diverse redenen worden geëist
dat in het ontwerp met een minimumdoorvaarhoogte of -breedte wordt gerekend. In figuur 2.5.17 zijn deze grootheden weergegeven. De hart-op-hart-afstand tussen twee ondersteuningspunten wordt een veld genoemd.
overspanning

doorvaarhoogte
landhoofd
doorvaarbreedte

Figuur 2.5.17 Aanzicht lengteprofiel brug.

Is de constructie van de brug zodanig dat de bovenbouw over 2 of meer velden is geconstrueerd dan spreekt men van een statisch onbepaalde constructie. Indien de constructie van steunpunt naar steunpunt wordt gemaakt, is er sprake van een statisch bepaalde
constructie. In het plattelandswegennet is de rijvloer van de brug meestentijds hooggelegen. Dit wil zeggen dat de rijvloer zich boven de hoofdliggers bevindt. Indien de beschikbare constructiehoogte beperkt is, kan de rijvloer tussen de hoofdliggers geconstrueerd
worden. Men spreekt dan van een verzonken rijvloer.
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Materialen ten behoeve van bruggen

Als materialen voor bruggen komen in aanmerking: hout, steen, gewapend beton, voorgespannen beton en staal. De keuze is van vele factoren afhankelijk. Genoemd kunnen
worden:
- de soort en zwaarte van het verkeer dat van de brug gebruik gemaakt;
- de eisen gesteld door de beheerder van de waterweg;
- landschappelijke inpassingswensen;
- beschikbaarheid van de materialen en de situering van de bouwlokatie;
- kostprijs van de gebruikte materialen.
Afmetingen van bruggen

Met uitzondering van de wegtypen 3 en 4 kan de breedte van de brug tussen de schampkanten 1,00 m breder gekozen worden dan de verhardingsbreedte van de weg, waarin de
brug is gelegen. Door deze verbreding ervaart het verkeer de brug niet als obstakel, waardoor onverwachte verkeersmanoeuvres uitblijven en de verkeersveiligheid niet nadelig
wordt beïnvloed.
Bij bruggen in plattelandswegen type 4 wordt voor de breedte van de brug tussen de
schampkanten de verhardingsbreedte plus 2,00 m aangehouden. Dit omdat een aantal van
deze wegen later worden verbreed tot 5,50 m.
Bij bruggen in plattelandswegen type 3 wordt als breedte tussen de schampkanten de verhardingsbreedte plus 1,50 m aangehouden. Dit vanwege het (brom)fietsverkeer van of
naar de veelal langs die wegen gelegen boerderijen en woningen. Hierdoor wordt tevens
een eventuele verbreding van de verharding van type 3 naar type 4 mogelijk met handhaving van de bestaande brug. De brug kan in het laatste geval door het verkeer wel enigszins
als een obstakel worden ervaren.
De breedte-afmetingen van de diverse bruggen zijn weergegeven in figuur 2.5.18 en in
tabel 2.5.3.
Tabel 2.5.3. Ontwerpbreedten van bruggen, voor verschillende wegtypen.
Wegtype

Breedte tussen de
schampkanten (m)

Breedte tussen de
leuningen (m)

4 en 5
3
1 en 2
toegangsbrug naar boerderij
toegangsweg naar kavel
tussen 2 kavels

6,50
5,00
3,50
3,50
4,00
3,50

7,00
5,50
4,00
4,00 ')
2)
2)
-

Opm. 1) leuninghoogte max. 0,50 m
2 ) zonder leuning, eventueel met schampbalk.
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TOEGANGSBRUGGEN
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Figuur 2.5.18. Afmetingen en belastingen van bruggen in plattelandswegen.
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Constructieve aspecten van bruggen
Optredende belastingen

Bij bruggen heeft men te maken met de volgende belastingen:
- mobiele puntlasten door de wielen op het brugdek uitgeoefend;
- gelijkmatig verdeelde mobiele belasting volgens de VOSB 1963 (NEN 1008);
- het eigen gewicht van de brug;
- de windbelasting op de brug c.q. op de zich daarop bevindende voertuigen;
- eventueel remkrachten.
Al deze krachten, horizontaal dan wel verticaal werkend op de constructie, moeten naar
de fundering worden geleid. Elk onderdeel van de brug moet daarom als schakel kunnen
functioneren teneinde de uitwendige krachten op te nemen en te voldoen aan de daaraan
gestelde eisen. Deze eisen zijn in diverse voorschriften vastgelegd. Voor bruggen in plattelandswegen zijn de Voorschriften voor het Ontwerpen van Stalen Bruggen, VOSB 1963
(NEN 1008) en de Voorschriften Beton, VB 1974/1984 (NEN 3880) van groot belang.
Deze laatste voorschriften worden momenteel (1988) aangevuld c.q. vervangen door:
- de Voorschriften Beton Technologie, VBT 1986 (NEN 5950)
- de Voorschriften Beton Uitvoering, VBU 1988 (NEN 6722)
- de Technische Grondslagen voor de berekening van Bouwconstructies Beton, TGB
Beton (NEN 6720)
- de Voorschriften Beton Ontwerp en berekening, VBO (NEN 6721)
Uit de VOSB 1963 zijn voor de belasting de volgende artikelen van speciaal belang.
Voor wat betreft de verticale belasting:
- het eigen gewicht van de brug (artikelen 3 en 4);
- de algemene omschrijving van de mobiele belasting (artikel 5);
- belasting van de rijweg (artikel 9);
- belasting van de schampkanten (artikel 10);
- stand van de belasting in langs- en dwarsrichting van de brug (artikelen 12 en 13);
- stoot- en belastingscoëfficiënt (artikelen 14 en 15).
Voor wat betreft de horizontale belasting:
- belasting van de leuningen (artikel 18);
- remkrachten (artikel 20);
- weerstand van de opleggingen (artikel 21).
De op deze artikelen gebaseerde en aan te houden belastingsschema's voor plattelandswegen zijn weergegeven in figuur 2.5.19 en tabel 2.5.4 In de hoofdstukken III en IV van de
VOSB 1963 zijn bepalingen opgenomen betreffende de wijze van berekenen en de constructie alsmede de toelaatbare spanningen.
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Figuur 2.5.19. Grafiek voor de bepaling van de belastingcoëfficiënt, de stootcoëfficiënt en de coëfficiënt bij
bruggen voor gewoon verkeer, overeenkomstig de VOSB 1963 en de VB 1974/1984.

Voor wat betreft de toe te passen belastingklasse geldt voor de wegen van typen 3, 4 en
5 dat hetzelfde verkeer van deze wegcategorieën gebruik maakt. De plattelandsweg type
5 vormt veelal de verbinding tussen twee dorpskernen en de verkeersintensiteit benadert
soms die van wegen van hogere orde. Op plattelandswegen type 4 is de intensiteit geringer, maar het type voertuigen vergelijkbaar met die op type 5. Om het verkeer dat gebruik
maakt van de wegen typen 4 en 5 bij de bedrijven langs de type 3 wegen te kunnen laten
komen, wordt op alle drie de categorieën klasse 45 VOSB 1963 aanbevolen.
Bruggen in plattelandswegen typen 1 of 2 en toegangsbruggen naar boerderijen kunnen
zonder bezwaar volgens belastingklasse 30 worden berekend. Vanwege de geringere snelheid op deze wegen kan de invloed van de stootcoëfficiënt tot 1/3 van die op een plattelandsweg type 3 teruglopen.
Voor bruggen naar kavels of tussen 2 kavels kunnen belastingen worden aangehouden welke ook voor de kavels zelf worden toegelaten.
Vanwege de toenemende aslasten moeten deze bruggen minimaal volgens belastingklasse
18 worden ontworpen.
In de VB 1974/1984 (NEN 3880) zijn bepalingen opgenomen waaraan moet worden voldaan bij ontwerpen, berekenen en uitvoeren van constructies in beton.
Momenteel (1988) worden de Voorschriften Beton, VB 1974/1984 (NEN 3880) herzien.
Naast een nieuwe indeling van de voorschriften wordt tegelijkertijd gewerkt aan harmonisatie met Europese- (EN) en wereld- (ISO) normen. In het kader van deze technische
vraagbaak zal worden volstaan met het aangeven van de globale inhoud van de huidige
voorschriften alsmede van de toekomstige opzet.
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Tabel 2.5.4.

aan te
houden
overspan
ningslengte
L in m
-

Tabel voor de bepaling van de belastingcoëfficiënt, de stootcoëfficiënt en de coëfficiënt c
bij bruggen voor gewoon verkeer, overeenkomstig de VOSB 1963 en de VB, 1974/1984.
Alle
bruggen

Stalen en houten
bruggen

belastingcoëfficiënt

stootcoëfficiënt

b

s,

0,6 + 40 1+ ao
100+L
100+L

0
1
2
3
4
5

1,00
1,00
0,99
0,99
0,99
0,98

6
7
8
9
10

Gewapend betonnen
bruggen

coëfficiënt
c,

stootcoëfficiënt
s2

coëfficiënt
c2

Bruggen met stalen
liggers en vrij opgelegde
betonplaten
stootcoëfficiënt

coëfficiënt

s3

bxs

1+ 3
10+L

bxs

constant

bxs

1,40
1,40
1,39
1,39
1,39
1,38

1,40
1,39
1,38
1,37
1,36
1,35

1,30
1,27
1,25
1,23
1,21
1,20

1,30
1,27
1,24
1,22
1,20
1,18

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,40
1,39
1,39
1,38
1,38
1,37

0,98
0,97
0,97
0,97
0,96

1,38
1,37
1,37
1,37
1,36

1,35
1,34
1,33
1,32
1,31

1,19
1,18
1,17
1,16
1,15

1,16
1,15
1,13
1,12
1,11

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,37
1,36
1,36
1,35
1,35

11
12
13
14
15

0,96
0,96
0,95
0,95

0,95

1,36
1,36
1,35
1,35
1,35

1,31
1,30
1,29
1,28
1,28

1,14
1,14
1,13
1,13
1,12

1,10
1,09
1,08
1,07
1,06

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,34
1,34
1,34
1,33
1,33

16
17
18
19
20

0,95
0,94
0,94
0,94
0,93

1,35
1,34
1,34
1,34
1,33

1,27
1,26
1,26
1,25
1,24

1,12
1,11
1,11
1,10
1,10

1,05
1,05
1,04
1,03
1,03

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

1,32
1,32
1,31
1,31
1,31

21
22
23

0,93
0,93

1,33
1,33

1,24
1,23

1,10
1,09

1,02
1,02

1,40
1,40

1,30
1,30

0,93
0,92
0,92

1,33
1,32
1,32

1,23
1,22
1,21

1,09
1,09
1,09

1,01
1,00
1,00

1,40
1,40
1,40

1,30
1,29
1,29

24
25

Coëfficiënt c = belastingcoëfficiënt b x stootcoëfficiënt s

De VB 1974/1984 bestaat uit een gemeenschappelijk deel en aparte delen met aanvullende bepalingen voor in het werk gestort, vooraf vervaardigd, ongewapend, gewapend,
voorgespannen en licht beton.
De nieuwe betonvoorschriften zullen een op de voornaamste gebruikersgroepen gebaseerde indeling krijgen namelijk:
- de TGB Beton, als "grondwet" voor betonconstructies (NEN 6720);
- de VBT 1986, met alle betontechnologische bepalingen (NEN 5950);
- de VBU 1988, met alle bepalingen omtrent de uitvoering van betonconstructies (NEN
6722);
960

- de VBO, met alle bepalingen voor de constructeur (NEN 6721).
De VBT 1986 die als eerste in de nieuwe serie is verschenen, en welke officieel op 1
april 1987 van kracht is geworden, vervangt alle betontechnologische bepalingen uit de
thans van kracht zijnde VB 1974/1984 (NEN 3880).
De belangrijkste wijzigingen in de VBT 1986 ten opzichte van de VB 1974/1984 betreffen de invoering van nieuwe sterkteklassen, de invoering van milieuklassen, het vervallen van de uitvoeringsklassen, het achterwege kunnen laten van een afname controle ingeval gecertificeerde produkten worden toegepast, en een nieuwe aanpak van het onderzoek aan de constructie.
De in de VBT 1986 gekozen sterkteklassen (B5, 15, 25, 35, 45 en 55) komen overeen
met de voorkeurreeks uit de Europese Norm.
Voor wat betreft de indeling in milieuklassen zal bij kunstwerken minimaal beton milieuklasse 3 toegepast moeten worden. Afhankelijk of van "normaal" gebruik of van
constructies in en aan zee (milieuklasse 4) of in agressieve milieus (milieuklasse 5A =
zwak agressief tot milieuklasse 5D = zeer sterk agressief) sprake is, worden eisen gesteld aan het beton. Dit gebeurd middels een maximum water-cementfactor, een minimum cementgehalte, minimum luchtpercentage danwel de keuze van het toe te passen
cement.
Indien een product is gecertificeerd en erkend door de Raad voor de Certificatie, mag
worden besloten af te zien van afnamecontrole. Dit geldt met name voor betonelementen,
betonmortel, betonstaal, voorspanstaal en in de naaste toekomst voor een aantal
grondstoffen.
Voor wat betreft het onderzoek aan de constructie wordt bij de VB 1974/1984 alleen
ingegaan op het vaststellen van de kubusdruksterkte. In veel praktijksituaties blijkt echter dat de duurzaamheid eerder tot problemen kan leiden dan de constructieve veiligheid.
In de VB 1974/1984 wordt in het geheel niet ingegaan op de wijze waarop deze in een
constructie kan worden beoordeeld. In een (ontwerp)norm voor onderzoek aan de constructie, in samenhang met de VBT 1986, wordt dit wel aangegeven.
Naar verwachting zal in 1988 de VBU verschijnen. Aan de VBO en de TGB Beton wordt
momenteel (1988) nog gewerkt.
Ontwerp van bruggen

Het ontwerp van een brug is in velerlei typen en uitvoeringen denkbaar. De keuze van
het juiste type is afhankelijk van het programma van eisen, de financieel-economische
aspecten en de bouwlokatie. Er zijn diverse keuzemogelijkheden bijvoorbeeld ten aanzien van toe te passen materiaal, vast of beweegbaar zijn, ter plaatse gemaakt (monoliet)
of geprefabriceerd (prefab). In het plattelandswegennet komen veelal vaste bruggen
voor. Om toch een overzicht te geven van enige brugtypen, zijn in het onderstaande summier enkele brugtypen behandeld. Voor het ontwerp van bruggen wordt hier verwezen
naar de daarvoor bestaande leerboeken en literatuur.
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VASTE BRUGGEN

Vaste bruggen kunnen in diverse materialen worden gebouwd. Hierbij kan men denken
aan eenvoudige bruggen in staal, beton of hout, waarbij de rijvloer direct rust op dragende liggers. Een voorbeeld hiervan is de houten brug uit figuur 2.5.20.

Figuur 2.5.20.
Dwarsdoorsnede vaste houten brug.

langsligger
dwarsligger

principeschets houten brug

Dit brugtype in hout wordt als regel voor licht verkeer gebouwd, of om landschappelijke
redenen toegepast. Het type kan ter plaatse in elkaar worden gemonteerd en speciaal ontworpen zijn, dan wel gedeeltelijk geprefabiceerd worden aangevoerd. De toe te passen
houtsoort is afhankelijk van de ontwerp-levensduur van de brug en de toe te passen belastingklasse. Combinaties van stalen liggers met een houten dek zijn zeer wel mogelijk.
Is de functie van de brug tijdelijk, bijvoorbeeld als hulpbrug over een bouwput, dan kan
aan de toepassing van minder duurzame houtsoorten zoals dennen, grenen of vurenhout
worden gedacht. Bij zwaardere eisen kan azobe voor de liggers en het rijdek worden
toegepast, terwijl voor de fundering basralocus of groenhart kan worden gebruikt.
In het laatste geval zal bij belastingklassen 30 of 45 de brugconstructie veelal bestaan
uit (vakwerk)hoofdliggers met een tussengelegen rijvloer of als hangbrug zijn uitgevoerd.
Een ander mogelijkheid met een semi-permanent karakter is de toepassing van een stalen
brug met houten rijdek (bijvoorbeeld bailey-bruggen) of pontonbrug.
Voor wat betreft de ter plaatse als een geheel gemaakte (monoliet)bruggen zijn de mogelijkheden ten aanzien van vorm en afmeting vrijwel onbeperkt. Als meest eenvoudige
toepassingsvorm kan de gewapend betonnen plaatbrug worden genoemd.
Het rijdek wordt opgelegd op al dan niet onderheide landhoofden. Voor en goede gelijkmatige gewichtsoverdracht wordt tussen het rijdek en de oplegging een strook haar- of
staalvilt aangebracht; het aanbrengen van leuningen is vaak niet nodig (figuur 2.5.21. A).
De landhoofden kunnen van vleugels worden voorzien om de aansluitende grondlichamen te keren. Indien zettingen worden verwacht in het aansluitende weglichaam kan de
zogenaamde stootplaatconstructie worden ingebouwd (zie figuur 2.5.21.C), al dan niet
geprefabriceerd en/of voorgespannen.
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Figuur 2.5.21. Langsdoorsnede brug.

Voor het storten van de gewapend betonconstructie moet een bekisting worden gemaakt
en gesteld. De uitvoering hiervan vergt tijd en geld. Hierbij komt dat na het storten een
minimum verhardingstijd noodzakelijk is, waardoor de uitvoeringsperiode wordt beïnvloed. Dit kan als een bezwaar tegen de monolietbouw worden aangevoerd. Om aan deze
bezwaren tegemoet te komen is door de betonindustrie een assortiment van geprefabriceerde brugonderdelen ontwikkeld en op de markt gebracht. Deze onderdelen worden
onder de meest gunstige bedrijfsomstandigheden en volgens moderne technieken vervaardigd en zijn daardoor van doorgaans hoge kwaliteit. Voor geprefabiceerde bruggen
zijn er diverse bouwsystemen. Meestal betreft het een mengeling van gewapend, voorgespannen en nagespannen beton. Hierbij komen de voorgespannen elementen het meest
voor. Het principe van voorspannen berust erop dat door middel van voorspanning in
het wapeningsstaal in de gehele betondoorsnede drukspanningen ontstaan. Omdat beton
wel grote drukkrachten, maar weinig trekkrachten kan opnemen kan bespaard worden
op staal en beton middels dit systeem. In figuur 2.5.22 is het voorspan-principe schematisch weergegeven.
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Figuur 2.5.22. Schematische weergave voorspan-principe.

963

Het aangrijpingspunt van de voorspanning in de liggerdoorsnede is hierbij van groot
belang.
Voorspanning kan op twee manieren worden aangebracht.
a. Het staal wordt voor het storten onder trekspanning gebracht. Tijdens het verharden
van het beton wordt de spanning via de aanhechting op het beton overgebracht. Deze
methode wordt veel toegepast bij geprefabriceerde liggers.
b. De ligger wordt gestort. Na verharding van het beton wordt het spanstaal via gespaarde kokers ingevoerd en daarna onder spanning gebracht. De sparing wordt via de verankering op het beton overgebracht en de kanalen met cementspecie geïnjecteerd.
Een voorbeeld van geprefabiceerde betonbruggen zijn die volgens het contactsysteem
(zie figuur 2.5.23).
Hierbij worden contactliggers van 0,50 m breedte op de fabriek gestort in dezelfde volgorde waarin zij in het werk komen te liggen. Na het leggen en stellen op het werk worden
de elementen in dwarsrichting voorgespannen zodat een plaatwerking ontstaat. De
constructiehoogte van de liggers varieert van 0,30 tot 0,45 m. Met dit type ligger kunnen
overspanningen van 8 m bij klasse 60 VOSB, tot 12 m bij klasse 18 worden overbrugd.

Figuur 2.5.23.
Voorbeeld van een geprefabriceerd
contactliggersysteem.

dwarskoppeling

Een brugconstructie met toepassing van zogenaamde plaatliggers is weergegeven in figuur 2.5.24. De constructie wordt samen met de in het werk te storten druklaag gevormd. De dikte van de druklaag en afmetingen van de wapening zijn afhankelijk van
de grootte van de overspanning en de belastingklasse volgens de VOSB. Door toepassing
van randliggers kan de brug vrijwel zonder bekistingswerken worden uitgevoerd.

Figuur 2.5.24.
Voorbeeld van een geprefabriceerd
plaatliggersysteem met opgestorte
druklaag.
druklaag
prefab liggers
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Met dit brugtype kunnen afhankelijk van de belastingklasse volgens de VOSB maximale
overspanningen worden gemaakt van 7 tot 8 m bij een totale constructiehoogte van ca.
0,30 - 0,40 m.
Moeten nog grotere overspanningen worden overbrugd dan kan een keuze gemaakt worden uit diverse voorgespannen betonliggers.
Met toepassing van deze liggers kunnen overspanningen van meer dan 30 m worden gebouwd. In figuur 2.5.25 en figuur 2.5.26 zijn voorbeelden gegeven van twee typen liggers. Met de aanwending van prefab randliggers kan omvangrijk en duur bekistingswerk
worden voorkomen.
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Figuur 2.5.25. Voorbeeld van een geprefabriceerd betonliggersysteem met ter plaatse gestorte constructie
(druk)laag.

Figuur 2.5.26.
Voorbeeld van een geprefabriceerd
betonliggersysteem met gedeeltelijke
prefab randbalk en ter plaatse
gestorte constructie(druk)laag.
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Een geheel andere oplossing van een vaste brug is de duiker- of kokerbrug (zie figuur
2.5.27). Aan een monoliete duiker of een duiker samengesteld uit prefabelementen worden retourvleugels gebouwd om het aansluitende weglichaam te keren. De keerwanden
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kunnen van beton, staal of hout zijn. In de praktijk blijkt deze oplossing relatief duur
te zijn. Een combinatie van prefabliggers en keerwand (teneinde de overspanning te verkleinen) behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Figuur 2.5.27.
Dwarsdoorsnede/aanzicht
monolietconstructie.

principeschets kokerbrug

BEWEEGBARE BRUGGEN

Indien door de beheerder van het vaarwater, in verband met de scheepvaart, een grote
doorvaarthoogte wordt vereist, staan er voor de ontwerper in principe twee mogelijkheden open.
a. Er wordt gekozen voor een vaste brug waarbij de onderkant van de bovenbouw op
de vereiste hoogte wordt geprojecteerd en de aansluitende wegvakken in ophoging op
de brugconstructie wordt aangesloten. In gebieden met een slechte draagkracht van de
ondergrond kunnen hierbij grondmechanische problemen optreden.
b. Is dit op grond van grondmechanische, economische en/of landschappelijke overwegingen niet mogelijk, dan zal moeten worden gekozen voor een beweegbare brugconstructie. Bij deze overwegingen moet zeker rekening worden gehouden met het kostenaspect ten aanzien van de bediening van de brug. Mogelijkheden van beweegbare
bruggen zijn onder andere:
- ophaalbrug;
- draaibrug (gelijk- of ongelijkarmig);
- basculebrug;
- rolbasculebrug;
- hefbrug.
Behoudens de ophaalbrug en de draaibrug worden deze bruggen zelden toegepast in plattelandswegen. Volstaan wordt dan ook hier slechts de principes van ophaalbrug en draaibrug te vermelden.
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- Ophaalbrug
De oudste en meest bekende beweegbare brug is ongetwijfeld de ophaalbrug. Dit type
brug kan in hout of staal worden uitgevoerd. Door het contragewicht in de balans, de
zogenaamde ballast, kan de brug, in de meest eenvoudige uitvoering, met handkracht
worden geopend en gesloten.

Figuur 2.5.28.
Principeschets ophaalbrug.
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Bij grotere en zwaardere uitvoeringen zal als regel de energie om de brug te openen worden geleverd door een lichte electromotor.
Het ontwerp van deze balansbrug moet aan een drietal hoofdvoorwaarden voldoen, namelijk:
a. de scharnierpunten A, B, C en D moeten met elkaar een parallellogram vormen;
b. als G1 het gewicht is van het val en G2 het gewicht van de ophangstaven + het balans
+ de ballast, dan moet G 1 aangrijpend in het zwaartepunt Z 1 , maal de horizontale
afstand tot punt C gelijk zijn aan G2, aangrijpend in het zwaartepunt Z2 maal de horizontale afstand tot punt B;
c. de lijn Z1 — C moet evenwijdig zijn aan de lijn Z2 —B.
- Draaibruggen
De draaibrug bestaat in twee uitvoeringen. De gelijkarmige- en ongelijkarmige brug (figuur 2.5.29 resp. fig. 2.5.30). De keuze tussen deze twee is afhankelijk van de breedte
van het te kruisen vaarwater. Bij een geringe breedte van het vaarwater zal toepassing
van de ongelijkarmige draaibrug de voorkeur verdienen boven de gelijkarmige brug. Dit
in verband met de gewenste doorvaartbreedte. Door het aanbrengen van een contragewicht zal ten opzichte van het draaipunt evenwicht worden verkregen met het gewicht
van het brugdek, waardoor de brug zonder grote inspanningen kan worden geopend en
gesloten.
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Tegenwoordig worden draaibruggen nog zelden toegepast. Als beweegbare brugconstructie in wegen met een zeer geringe ontsluitingsfunctie kan toepassing van dit type
nog worden overwogen.
Figuur 2.5.29.
Principeschets draaibrug
(gelijkannig).

Figuur 2.5.30.
Principeschets draaibrug
(ongelijkarmig).

Fundering van bruggen
Algemeen

Aan de hand van de resultaten van één of meer sonderingen kan de fundering worden
vastgesteld. Dit kan zijn een fundering op staal, op putten, damwand of palen. De keuze
van de aard en de diepte van de fundering hangt nauw samen met de aard van de grondslag, gevonden sondeerwaarden en de vereiste belastingklasse van de brug. Indien door
de belasting van het kunstwerk de toelaatbare draagkracht van de ondergrond niet wordt
overschreden, kan op staal worden gefundeerd (zie hiervoor bijvoorbeeld het landhoofd
in figuur 2.5.17 of figuur 2.5.21.A). De belasting van bruggen is echter veelal van dien
aard dat de toelaatbare grondspanning wel wordt overschreden en de brug gefundeerd
moet worden. In het plattelandswegennet worden bruggen veelal op palen gefundeerd.
Om deze reden blijven de putten- en damwandfundering hier onbesproken.
Fundering op palen

Bij een palenfundering bestaat er de keuzemogelijkheid tussen toepassing van houten of
betonnen palen. Een en ander is afhankelijk van het ontwerp en de toelaatbare paalbe968

lasting. Globaal kan worden gesteld dat in verband met maximaal toelaatbare materiaaldrukspanningen houten palen maximaal tot 250 - 300 N • cm -2 mogen worden belast en
gewapend betonpalen tot 400 - 450 N cm -2 .
Bij het gebruik van houten palen moet ervoor worden gezorgd dat de kop van de paal
0,20 - 0,30 m beneden de (grond)waterspiegel komt. Voor het te vormen paalgedeelte
boven de waterspiegel worden de bekende betonnen "opzetters of oplangers" meegeheid.
Om de draagkracht van de palen te bepalen bestaan er in principe twee methoden welke
beide zijn weergegeven in figuur 2.5.31. De eerste methode is het zogenaamde "op
stuit" heien. Middels een van de vele heiformules wordt de zetting van de paal bij de
laatste slag of de laatste 30 slagen berekend. Tijdens het heien wordt de zetting regelmatig gemeten: het zogenaamde "kalenderen" . Is de berekende zetting bereikt dan staat
de paal op stuit. Een van de meest bekende heiformules is de Hollandsche formule van
Eytelwij n .
P—

M2H

(2.5.5 )

v(M+ m)h

waarin:
P = toelaatbare paalbelasting
M = (slag)gewicht heiblok
m = paalgewicht
H = valhoogte blok
h = zakking laatste slag
= veiligheidscoëfficiënt (meestal 2 - 2,5).
v

(N • m-2)
(N)
(N)
(m)
(cm)

Deze formule kan ook worden gebruikt bij toepassing van slagverstuivingsheiblokken.
Uiteraard moeten dan wel in de formule de slaggewichtgegevens worden verwerkt welke
voor de verschillende heiblokken in tabelvorm zijn verschenen.
Als nadeel van het op stuit heien kan worden aangemerkt dat eerst een schatting voor
de benodigde paallengte moet worden gemaakt. Om de lengte te bepalen wordt soms
een proefpaal geheid.
Een betere methode voor het bepalen van de draagkracht is met behulp van de grafiek
van (een) ter plaatse gemaakte sondering(en). Immers hierin wordt veel informatie betreffende het draagvermogen van de grond op verschillende diepten verstrekt. Aan de
hand van deze grafiek, waarvan in figuur 2.5.31 een voorbeeld is gegeven, kan de benodigde paallengte worden bepaald.
Door het wegdrukken van de grond door de paalpunt ontstaat onder de paalpunt een glijvlak welke zich tot boven de paalpunt uitstrekt. Uit onderzoek is gebleken dat het glijvak
zich verder uitstrekt boven de punt dan onder de punt. Over de verhouding tussen de
afstand boven en onder de paalpunt bestaan verschillende theorieen. Een veel toegepaste
benadering is dat het glijvak zich uitstrekt van 4 x d onder de paalpunt tot 8 x d erboven.
Hierin is d een zogenaamde equivalente paaldiameter: de diameter van een cirkel waarvan het oppervlak gelijk is aan de oppervlakte van de paaldoorsnede.
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Figuur 2.5.31.
Voorbeeld van een
sondeergrafiek.
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Onderstaand zal een voorbeeld van de berekening van de maximale paalbelasting worden
uitgewerkt.
Voorbeeld.

Stel:
Afmeting paal op 30 x 30 cm en de paalpuntdiepte op 5,30 min N.A.P.
De equivalente diameter is
-\/ 30 x 30 x4

= 34 cm

7r

Het glijvak strekt zich dus uit van 4 x 0,34 = 1,36 m onder de punt tot 8 x 0,34 = 2,72 m boven de punt
(zie figuur 2.5.31).
Voor het neergaande deel van het glijvak wordt de werkelijke oppervlakte van de sondeergrafiek bepaald en
voor het opgaande deel is de oppervlakte van de minimale waarde van belang. In figuur 2.5.31 is het opgaande
deel naar links gearceerd en het neergaande deel naar rechts.
neergaande deel
opgaande deel

1,36 x 810 =
1,36 x 630 =
1,47 x 630 =
1,25 x 410 =

1.101,60
856,80
926,10
512,50
3.397,00

De toelaatbare paalpuntspanning is nu:
o

opp.grafiek
—

n (2x4 + 1x8) d

3.397

2x16 x 0,34

— 312 N • cm-2

waarin n een veiligheidsfactor is van 2 voor gladde palen en 2,5 voor palen met een verzwaarde punt.
De toelaatbare belasting is dan a- F = 312 N • cm-2 x 900 = 281 kN. Door deze toelaatbare belasting te delen
op de benodigde draagkracht verkrijgt men het aantal benodigde palen. Uiteraard kan men omgekeerd bepalen
op welke diepte bijvoorbeeld een zeker aantal palen van 40 x 40 cm moet worden gefundeerd om de benodigde
draagkracht te bereiken.
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2.6. Bijzondere onderwerpen
2.6.1. Fietspaden
Inleiding

Het fietsen mag zich in een grote belangstelling verheugen in Nederland. Uit een door
het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) uitgevoerd onderzoek blijkt dat in 1980
81% van alle Nederlanders meer of minder regelmatig fietst en dat 41% zegt vaker te willen fietsen. Medio 1976 bezat 78 % van alle Nederlanders een fiets volgens dit onderzoek.
Uit tabel 2.6.1 blijkt de in de afgelopen jaren toegenomen belangstelling voor de fiets.
Tabel 2.6.1. Verkeersprestaties van de (brom)fiets in Nederland in miljarden reizigerskilometers (Bron: CBS).

Jaar

1976
1978
1980
1984

Reizigerskilometers (in 10 9 km)
fiets

bromfiets

7,9
8,2
9,2
10,9

3,0
2,7
1,9
1,4

Naast de belangstelling van de individuele Nederlander heeft het fietsen ook de belangstelling van de overheid. Deze belangstelling komt voort uit de overweging dat fietsen
geen van de nadelen kent, welke bij het autoverkeer optreden: het is milieuvriendelijk,
legt een gering beslag op de beschikbare ruimte, is gezond en kost geen energie. Hierdoor
wordt zowel uit een oogpunt van verkeers- en milieubeleid als vanuit recreatie en gezondheidszorg belang gehecht aan goede fietsvoorzieningen.
Om inzicht te geven waarvoor de fiets gebruikt wordt, is in tabel 2.6.2 per verplaatsingsmotief een procentuele verdeling van de vervoerswijzen gegeven.
Tabel 2.6.2. Procentuele verdeling van de vervoerswijze bij verschillende verplaatsingsmotieven
(Bron: CBS-1982).

Vervoerswijze
verplaatsingsmotief

auto

openb. vervoer (brom)fiets lopen

werken
winkelen
onderwijs
visite
recreatie

57
38
10
58
40

5
5
10
5
2

26
31
65
21
26

8
26
10
16
29

,

overig

4
0
5
0
3
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Uit tabel 2.6.2 blijkt dat naast de andere motieven met name voor het onderwijs de rol
van de (brom)fiets groot is. Het bevorderen van veilige fietsvoorzieningen wordt dan
ook door de overheid voorgestaan. Overigens kent het stimuleren van het fietsverkeer
buiten de bebouwde kom ook zijn grens, omdat met name in landelijke gebieden fiets
en auto maar tot op zekere hoogte uitwisselbaar zijn vanwege de soms grote afstanden.
Zowel in het Structuurschema voor de Landinrichting als in die voor Verkeer en Vervoer
zijn ten aanzien van het fietsverkeer een tweetal doelstellingen opgenomen, en wel:
- het bevorderen van de verkeersveiligheid voor fietsers;
- het bevorderen van recreatieve fietsmogelijkheden.
Ten aanzien van het bevorderen van de verkeersveiligheid richten de maatregelen zich
op verbetering van de infrastructuur en verbetering van de rijvaardigheid en het rijgedrag (met name van jonge verkeersdeelnemers). Dat het veiligheidsaspect zeer belangrijk is mag blijken uit tabel 2.6.3.
Tabel 2.6.3. Ontwikkeling van het aantal doden en gewonden in het verkeer naar wijze van deelneming
in het verkeer (Nederland) (Bron: CBS).

Categorie
verkeersdeelnemers

1970

1980

doden

gewonden

doden

gewonden

voetgangers
fietsers
bromfietsers
motorvoertuigen
overig

609
512
540
1.405
115

7.410
8.205
24.686
25.896
2.028

295
426
191
1.074
11

5.400
12.742
14.051
23.989
441

totaal

3.181

68.225

1.997

56.623

Door onder andere het toenemende autobezit steeg het aantal doden en gewonden tot aan
het begin van de zeventiger jaren. Hoewel daarna het autobezit bleef stijgen, zijn de absolute cijfers gedaald door inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid. De daling
van het dodental bij het bromfietsverkeer kan worden toegeschreven aan de daling van
het gebruik (zie ook tabel 2.6.1) alsmede aan de verplichting tot het dragen van de valhelm.
Uit een analyse van de ongevallen blijkt dat nagenoeg alle doden en gewonden bij (brom)fietsers zijn te betreuren bij ongevallen waarbij ook snelverkeer is betrokken. Het door
langzaam- en snelverkeer gebruiken van dezelfde infrastructuur leidt tot het relatief en
absoluut hoge aantal doden en gewonden onder het langzaam verkeer.
Verbetering c.q. uitbreiding/scheiding van de infrastructuur leidt tot verhoging van de
verkeersveiligheid.
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Recreatief fietsen is een door velen gewaardeerde vorm van vrijetijdsbesteding Het kan
zowel plaatsvinden terwille van het fietsen (een tochtje maken) als met de bedoeling een
recreatieve bestemming te bereiken.
Onderscheid kan worden gemaakt naar voorzieningen in stedelijke centra, stedelijke
randzones en het landelijk gebied. De voorzieningen in stedelijke centra dienen een hoge
prioriteit te hebben vanwege de bevolkingsconcentraties en de daardoor bestaande grote
vraag naar recreatieve mogelijkheden. De stedelijke randgebieden hebben doorgaans een
andere functie (veelal landbouw) en bieden de mogelijkheid tot recreatief medegebruik.
Teneinde deze mogelijkheden te vergroten dienen ze goed ontsloten te worden, zodat op
korte afstand van de stedelijke woongebieden aantrekkelijke mogelijkheden worden gecreëerd voor het maken van recreatieve rondritten per fiets. In het landelijk gebied zelf
is het belangrijk dat de verbindingen tussen woonkernen en buitengebied zo veilig, plezierig en afwisselend mogelijk zijn, eventueel vrijliggend van het autoverkeer en zoveel mogelijk ontdaan van het stedelijk karakter. Indien de (brom)fiets gebruikt wordt voor het
bereiken van een bepaald attractiepunt of recreatiegebied, gelden voor wat de infrastructuur betreft dezelfde voorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van tracé, landschapsbeleving en dergelijke als voor het recreatief rondfietsen.

Indeling van fietspaden
Er staan de ontwerper verschillende mogelijkheden ter beschikking bij het ontwerpen van
de infrastructuur voor het (brom)fietsverkeer. Naast het afwezig zijn van aparte voorzieningen of het gebruik maken van parallelwegen waarop het (brom)fietsverkeer te zamen
met ander langzaam- en soms snelverkeer rijdt, kan men qua uiterlijke vormgeving de
volgende paden onderscheiden.
- Fietsstroken (a)
Stroken verharding die op een gelijk niveau liggen als de weg voor het overige verkeer
en slechts door een verfstreep of gekleurde oppervlakbehandeling er van zijn gescheiden.
- Aanliggende fietspaden (b)
Paden die op een hoger niveau liggen dan de weg voor het overige verkeer, een tussenberm ontbreekt echter.
- Vrijliggende fietspaden (c)
Paden die door een tussenberm zijn gescheiden van de weg voor het overige verkeer.
- Fietspaden die een geheel eigen tracé hebben (d)
In het onderstaande zijn voor de bovengenoemde mogelijkheden enkele bemerkingen
weergegeven.
Voor zowel de fietsstroken (a) als voor de aanliggende fietspaden (b) geldt dat de brede
verharding van de hoofdrijbaan en de beide fietsstroken of aanliggende paden een snelheidsverhogend effect op het gemotoriseerde verkeer hebben, waardoor de verkeersveiligheid nadelig wordt beïnvloed. Bovendien kunnen bij een ongeval op de hoofdrijbaan
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van de weg gerakende voertuigen eenvoudig (brom-)fietsers treffen en kunnen motorvoertuigen die op de hoofdrijbaan zijn geparkeerd het fietsverkeer hinderen bij het openen
van portieren. Voor fietsstroken (a) geldt bovendien dat:
- er een scheiding van verkeerssoorten wordt gesuggereerd welke echter niet aanwezig is;
- geparkeerde motorvoertuigen het fietsverkeer ernstig kunnen hinderen indien op de
fietsstrook wordt geparkeerd;
- rijdende motorvoertuigen in de verleiding kunnen komen om de fietsstrook te benutten
bij inhalen en dergelijke.
Bij het aanliggende fietspad (b) geldt bovendien dat door het niveauverschil tussen de verhardingen en het ontbreken van een tussenberm door bermvrees de effectieve breedte van
het fietspad geringer zal zijn dan de aanwezige breedte.
Vanwege de bovengenoemde redenen welke resulteren in het suggereren van eigen voorziening welke er in feite niet is, in combinatie met de grote snelheidsverschillen tussen
het (brom)fietsverkeer en het snelheidsverkeer, is de aanleg van deze type voorzieningen
buiten de bebouwde kom af te raden.
Bij vrijliggende fietspaden (c) gelden de voornoemde bezwaren niet of in mindere mate.
De breedte van de tussenberm is van minder belang bij tweezijdige fietspaden en van meer
belang bij eenzijdige fietspaden en wordt bij voorkeur op 3,00 meter gesteld met een minimum van een 0,50 meter.
Fietspaden met een geheel eigen tracé (d) zijn zowel uit het oogpunt van verkeersveiligheid als vanuit het recreatief gebruik uitermate geschikt. Een nadeel van dit type pad is
echter dat het bij duisternis als minder aantrekkelijk wordt ervaren, waardoor de gebruikswaarde daalt.
Naast de keuze genoemd onder (a) tot en met (d) kan men fietspaden één- of tweezijdig
aanleggen. Eenzijdig aangelegde fietspaden worden doorgaans in twee richtingen bereden en tweezijdige paden in één richting. In het algemeen verdienen tweezijdige in één
richting bereden fietspaden uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur en wel om de volgende redenen:
- fietsers uit tegenovergestelde richting hebben geen hinder van elkaar;
- op kruisingen en bij uitwegen blijkt de van rechtskomende fietser op in twee richtingen
bereden paden extra kwetsbaar;
- bij eenzijdige paden bestaat bij duisternis kans op verwarring door de tegemoetkomende
"verkeerde" (brom)fietser.
De aanleg van eenzijdige paden kan echter soms de enige mogelijkheid zijn om de situatie
te verbeteren om reden van bijvoorbeeld planologie, grondverwerving, fysieke barriëres,
financiën etc.
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Een nadeel bij dit soort paden blijft het conflict op kruispunten en uitwegen van het fietsverkeer met het gemotoriseerde verkeer. Aan deze mogelijke conflicten dient grote aandacht te worden besteed.
Voor criteria welke bij de aanleg van vrijliggende paden gehanteerd worden, kan verwezen worden naar het gestelde hierover in hoofdstuk V. 2.2.3.
De breedte van fietspaden

De dimensionering van het dwarsprofiel van een fietspad is opgebouwd uit drie componenten, te weten:
a. de breedte van de verharding;
b. de breedte van de bermen;
c. de obstakelvrije afstanden.
Deze componenten worden beïnvloed door het vereiste profiel van vrije ruimte van een
(brom)fietser, de veiligheid en afwikkeling van het (brom)fietsverkeer en constructieve
en onderhoudsaspecten.
In de concept-richtlijnen van de RONA-werkgroep fietsverkeer is volgens figuur 2.6.1 het
ontwerpprofiel bepaald voor een (brom)fietser (Commissie Richtlijnen Ontwerp NietAutosnelwegen, 1984).
Figuur 2.61.
Ontwerpprofiel van
een (brom)fietser.

Naast het ontwerpprofiel is de aanwezigheid van de kant van de verharding en eventuele
obstakels naast het fietspad of de aanwezigheid van passerende of naast elkaar rijdende
fietsers van belang. Rekening houdend met de vetergang van een fietser en het feit dat
hij niet direct langs de kant van de verharding fietst is naast het ontwerpprofiel de
dwarspositie van belang (zie figuur 2.6.2).
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Figuur 2.6.2.
Uiterste positie van een (brom)fietser ten
opzichte van de kant van de verharding.
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Omdat uit onderzoek is gebleken dat de breedte van het fietspad slechts een geringe invloed heeft op de verkeersveiligheid dienen andere aspecten de breedte te bepalen.
Hierbij valt te denken aan het aantal gebruikers, de functie van het pad, het type gebruikers (fietsers en bromfietsers), het toepassen van één- of tweezijdige fietspaden en de mogelijkheden tot inpassing in het landschap. Ook het na de aanleg noodzakelijke onderhoud
speelt hierin mee.
Het is zinvol voor het bepalen van de noodzakelijke breedte van paden onderscheid te
maken tussen intensief en extensief gebruik van het pad. Van intensief gebruik is sprake
wanneer de intensiteit hoger is dan 750 fietsers per etmaal. Van extensief gebruik wanneer
de intensiteit lager is dan 300 fietsers per etmaal. Voor een intensief gebruikt, in één richting bereden fietspad heeft een breedte van 2,00 m de voorkeur. Voor een intensief in twee
richtingen bereden fietspad geniet een breedte van 3,00 m de voorkeur.
Voor extensief gebruikte paden liggen de breedtes respectievelijk op maximaal 1,75 en
2,00 m, waarbij uit onderhoudsoogpunt een breedte van 2,00 m kan worden aanbevolen.
Indien de intensiteiten liggen tussen 300 en 750 fietsers per etmaal kan de bepaling van
de breedte geschieden door de hierboven aangegeven waarden naar verhouding te
hanteren.
De breedte van een fietspad varieert ook met de functie die een pad heeft. Met name waar
het gaat om paden die primair een recreatieve functie hebben en die een landschappelijk
waardevol gebied doorkruisen kan met opzet de breedte aan de lage kant worden gehouden om aldus natuur en landschap zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Als minimale
breedte voor fietspaden met een overwegend recreatieve functie wordt 1,00 m aangehouden. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken en is een breedte van 0,75 m
acceptabel.
De in het bovenstaande aangegeven breedte maten gelden voor paden, waarvan ook bromfietsen gebruik maken. Er kunnen redenen zijn om bromfietsen niet op fietspaden toe
te laten. Dat zal met name het geval zijn bij vrijliggende paden die door of nabij natuurgebieden of rustgebieden lopen. In gevallen waarbij bromfietsen geweerd worden, kunnen
de aangegeven breedtematen, met uitzondering van de minimale breedte van 0,75 m,
enigszins worden onderschreden.
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In tabel 2.6.4 is een overzicht gegeven van de breedte van fietspaden zoals hiervoor is
beschreven.
Tabel 2.6.4. Overzicht breedte van fietspaden in m.

Niet recreatieve fietspaden

recreatieve fietspaden

intensief bereden

extensief bereden

intensief bereden

extensief bereden

e .z.

d.z.

e.z.

d.z.

e .z.

d.z.

e.z.

2,00

2,00

1,75

2,5

1,50

1,50

1,25

1,75

1,50

1,25

2,00

1,25

1,00

0,75

voorkeur 3,00
minimaal 2,50

d.z.

e.z. = enkelzijdig
d.z. = dubbelzijdig.

Het rijcomfort en de verharding op fietspaden

Ten behoeve van de fietser moet het fietsen aangenaam blijven. Een goed vlak wegdek
(ook ten behoeve van de afwatering), een afwisselende route, goede beschutting tegen
weer en wind, weinig of geen conflictsituaties met het overige verkeer, het beperken van
omwegen etc. , dragen daartoe bij.
Voor fietspaden welke voornamelijk voor woon- en school-werkverkeer worden gebruikt
zal veelal een gesloten verharding, zoals een asfalt- of betonverharding, de voorkeur verdienen. Dit niet alleen vanwege het comfort maar ook vanwege de verkeersveiligheid.
Recreatieve fietspaden kunnen in sommige gevallen een semi-verharding hebben.
Naast de intensiteit van het gebruik spelen ook andere facetten een rol in het ontwerp
ten aanzien van sterkte en materiaalkeus.
De smalle, dikwijls lange baan waarlangs het wegenbouwmateriaal moet worden aangevoerd werkt verstoring van de verdichting en de vlakheid van een zandbed in de hand.
Ook een toepassing van een dunne bitumineuze constructielaag op een zandbed kan aanleiding geven tot schade door mollengangen of doorgroei van sommige plantesoorten.
Voorts zijn bij de keuze verschillende partijen belanghebbend.
Zoals hierboven reeds vermeld, verdient het aanbeveling om bij fietspaden welke voornamelijk worden gebruikt voor woon-school-werkverkeer een gesloten verharding toe te
passen, zoals asfalt of beton. Hierbij is het uiterlijk te variëren door de keuze van bijvoorbeeld het asfaltmateriaal of door toepassing van een oppervlakbehandeling (parelgrind).
Ook het kleuren van asfalt en beton is in zekere mate uit te voeren, maar het eindresultaat
geeft dikwijls aanleiding tot teleurstellingen zowel ten aanzien van kleur als ten aanzien
van houdbaarheid.
Voor de recreatieve paden in landschappelijk gevoelige gebieden kan worden gedacht aan
een semi-verharding. De onderhoudskosten zijn hierbij dikwijls hoog en de gebruikswaarde kan nogal varieren. Men moet er in dergelijk gevoelige gebieden op bedacht zijn
dat het te gebruiken materiaal chemisch neutraal reageert. Zo kan bijvoorbeeld een schelpenpad in een relatief "zure" omgeving het effect hebben van een kalkgift.
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Op het punt van de rijkwaliteit geven de semi-verhardingen aanleiding tot minder comfort
(mul, zuigen bij nat weer). Bij toepassing van betontegels moet men doorlopende langsvoegen vermijden. Het toepassen van klinkers geeft een matige rijkwaliteit. Slechts toepassing van keperverband en zeer goed straatwerk op een goede fundering geeft een acceptabel oppervlak.
Ongeacht de soort verharding wordt zowel in rechtstanden als in bogen een dwarshelling
toegepast van 2,5 á 3 % in verband met de afvoer van hemelwater. Onverlichte fietspaden
die in twee richtingen worden bereden, worden voorzien van een asstreep, welke bij overwegend recreatief gebruik achterwege kan worden gelaten.
Met betrekking tot toe te passen boogstralen in het tracé blijkt een straal van 100 m in
de praktijk goed te voldoen. Deze waarde kan worden verlaagd tot minimaal 60 m (twee
richtingenverkeer) of 30 m (éénrichtingsverkeer) indien de beschikbare ruimte daartoe
aanleiding geeft. Op punten waar het (brom)fietsverkeer voorrang moet geven aan het
gemotoriseerde verkeer kan men de snelheid van bijvoorbeeld bromfietsers bewust beperken door 2 nog kleinere horizontale boogstralen toe te passen welke tegengesteld op
elkaar volgen. Een combinatie van een boogstraal van 30 m met daarna een tegengestelde
boog van 15 m (of 20 m samen met 10 m) geeft een goede snelheidsreductie waarop uiteraard wel het naderende (brom)fietsverkeer moet worden geattendeerd. Hierbij dient ook
bedacht te worden dat het overige verkeer voldoende oprijzicht heeft om ook het fietspad
te kunnen overzien (zie het gestelde hierover in par. V. 2.3.3).
Ook van belang voor het rijcomfort zijn de hellingen in het lengteprofiel. Om landschappelijke redenen is het vaak gewenst het fietspad op het maaiveld aan te leggen. Van grote
hellingen is in ons land slechts zelden sprake, zodat dan aan deze wens tegemoet kan worden gekomen. Soms, zoals bij bruggen en tunnels, zijn hellingen onvermijdelijk. In tabel
2.6.5 wordt een overzicht gegeven van de aanbevolen en maximaal toe te passen hellingpercentages, afhankelijk van het te overwinnen hoogteverschil.
Tabel 2.6.5.

Aanbevolen en maximale hellingpercentages in fietspaden bij diverse hoogteverschillen (gemiddelde waarden).

Hoogteverschil in meters

Aanbevolen hellingspercentage (%)

Maximale hellingspercentage (%)

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

7,5
7,5
7,0
4,7
4,0
3,2
2,5
1,8
1,2
1,2

8,0
8,0
8,0
8,0
7,5
6,5
5,3
4,2
3,2
2,0
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Hierbij verdient het aanbeveling het hellingspercentage te variëren over de hoogte; aan
de voet een grotere helling dan de gemiddelde waarde en bovenaan een kleinere helling.
Hierdoor wordt de aanvangssnelheid van de fietsers optimaal benut en wordt de snelheid
over de helling nagenoeg constant. Voor de berekening van het verloop van de helling
wordt verwezen naar Provincie Gelderland (1984). Bij hoogteverschillen boven de 5,00 m
verdient het aanbeveling een horizontaal gedeelte van circa 25 meter op te nemen om de
fietser de gelegenheid te geven op adem te komen. Bij dalende gedeelten wordt aanbevolen dezelfde percentages te hanteren als bij de stijgende gedeelten ten einde de snelheden
van de dalende fietsers te beperken. Hierbij kunnen evenwel horizontale gedeelten achterwege blijven. Onderaan de helling dient voldoende uitloop aanwezig te zijn zonder scherpe bochten of een kruispunt.
Constructies van fietspaden

Er zijn vele mogelijkheden voor constructies van fietspaden. Rekening houdend met het
gewenste rijcomfort van de fietser en de belangen van opdrachtgever en onderhoudsplichtige, kunnen de in het navolgende beschreven constructies toegepast worden. Hierbij
moet worden opgemerkt dat deze constructies slechts een oriëntatie geven van de mogelijkheden en een orde van grootte ten aanzien van de afmetingen en gewichten. Steeds
dient ontworpen te worden naar eigen inzicht en plaatselijke omstandigheden waarbij toe
te passen werkmethoden en materialen een belangrijke rol spelen.
Onderscheid kan worden gemaakt naar draagkracht van de ondergrond. Zoals hiervoor
reeds opgemerkt verdienen de toepassing van asfalt of beton bij druk bereden fietspaden
de voorkeur. Voor enkele toe te passen constructies kan hier verwezen worden naar Vereniging voor Bitumineuze Werken (1984) en Vereniging Nederlandse Cementindustrie
(1986). In figuur 2.6.3 zijn enkele constructies met asfalt uit deze literatuur weergegeven.
Bij de aanleg van fietspaden dient aandacht te worden geschonken aan het gebruik door
onderhoudsverkeer, dikwijls medegebruik of dwarsgebruik door landbouwverkeer en de
vlakheid.
Een iets eenvoudiger constructie op een goede draagkrachtige ondergrond is die waarbij
de steenfundering afgestrooid wordt met slakkenzand of een laag vooromhulde steenslag
van bijvoorbeeld 80 kg • m -2 wordt toegepast. Deze constructie is minder vlak en dient
in beide gevallen te worden afgedekt met één of twee oppervlakbehandelingen.
Een elementenverharding van tegels, betonstenen of gebakken klinkers behoeft een goede
ondergrond met een zandbed waarin kan worden gestraat. Dit type geeft dikwijls veel
onderhoud en desondanks een matig rijcomfort. Semi-verhardingen kunnen bestaan uit
een fundering van circa 20 cm zand waarop een circa 10 cm dikke laag kleischelpen, silex,
ingewassen puin, lava, mijnsteen, hoogovenslakken etc. De laatste materialen winnen aan
vlakheid door ze af te dekken met enkele centimeters zand of hydraulisch slakkenzand.
Ook dit type fietspaden geeft een minder rijcomfort en dikwijls veel onderhoud.
Bij een slecht draagkrachtige ondergrond in klei- of veengebieden dient eerst een betere
ondergrond te worden verkregen bij de aanleg alvorens de elementen- of semiverharding
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Figuur 2.6.3. Enkele voorbeelden van asfaltconstructies bij fietspaden (bron: Vereniging voor Bitumineuze
Werken, 1984).

kan worden aangebracht. Deze verbetering kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld
een zandbed van circa 30 cm op een kunststoffolie, waarop circa 15 cm hoogovenslakken
wordt aangebracht. In de gevallen met een zeer slechte draagkracht (veen) kan de fundering bestaan uit een in eenmaal aangebrachte laag schuimslakken van 40 à 50 cm op
kunststoffolie. In verband met de verbrijzeling van de bovenlaag van deze schuimslakken
kan de bovenste laag bij voorkeur worden vervangen of aangevuld met circa 10 cm hoogovenslakken. De deklaag kan dan een vooromhulde steenslag zijn van 80 kg • m -2 met
dichtingslagen of een 6-8 cm dikke koudasfaltconstructie. De semi-verharding kan dezelfde zijn als bij een goede draagkrachtige ondergrond namelijk circa 10 cm kleischelpen,
silex, ingewassen puin, lava, mijnsteen etc. op de voornoemde fundering van schuimslakken.
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Fietsers op plattelandswegen
Het samengaan van langzaam- en snelverkeer is op plattelandswegen, welke in beperkte
mate tevens een functie voor doorgaand verkeer vervullen, onder bepaalde omstandigheden zeker aanvaardbaar.
Van belang hierbij is dat de functie, de vormgeving en het gebruik van de weg goed op
elkaar zijn afgestemd (zie par. V. 2.3.1). Een wegbreedte van 3,50 meter kan, gelet op
het voorgaande, als een acceptabele wegbreedte worden beschouwd. Het passeren of tegemoet rijden van langzaamverkeer door snelverkeer kan bij deze breedte op een veilige
wijze geschieden.

2.6.2. Afsluiting van plattelandswegen voor motorvoertuigen
Indien plattelandswegen slechts een ontsluitingsfunctie voor aanwonenden vervullen of
behoren te vervullen, kan worden overwogen deze wegen voor ander gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Voornoemde maatregel is met name wenselijk op wegen waarvan door
motorvoertuigen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt en die tevens een functie als fietsroute vervullen. Om bedoelde afsluiting te effectueren kan geen beroep op de Wegenwet worden gedaan, daar deze wet slechts de mogelijkheid biedt om een weg aan de openbaarheid
te onttrekken; dat wil zeggen voor alle verkeer wordt afgesloten. De Wegenverkeerswet
met daarin opgenomen het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
biedt daarentegen wel mogelijkheden tot het afsluiten van wegen voor motorvoertuigen
alleen. Tot bedoelde afsluiting kan worden overgegaan indien de veiligheid van het verkeer dit wenselijk maakt. Het nemen van verkeersmaatregelen en het plaatsen van borden
moet geschieden bij een besluit van Gedeputeerde Staten (bij provinciale wegen en andere
niet rijkswegen buiten de bebouwde kommen in de zin van de Wegenverkeerswet). In het
geval dat de onderhavige weg een ontsluitingsfunctie heeft, kunnen ontheffingen op naam
worden verstrekt. Een andere mogelijkheid wordt gevormd door het plaatsen van een onderbord bij het verbodsbord met als tekst "bestemmingsverkeer uitgezonderd".
Deze mogelijkheid wordt reeds op bescheiden schaal toegepast en functioneert over het
algemeen goed. Een onderzoek (Van Liere, 1982) naar het effect van laatste genoemde
verkeersmaatregel toont aan dat circa 70% van de oneigenlijke gebruikers worden geweerd. Indien de maatregel met een bepaalde frequentie door de politie wordt gecontroleerd, wordt dit percentage 90% of hoger.
Het ligt in de bedoeling om de Wegenverkeerswet aan te passen, waardoor naast het belang van de verkeersveiligheid ook de belangen van milieu, natuur en landschap als reden
tot het treffen van maatregelen kunnen gelden.
2.6.3. Voetpaden
Voetpaden voor recreatief gebruik moeten ongeschikt zijn voor ander verkeer en over korte trajecten veel afwisseling bieden. Ze dienen zo min mogelijk samen te lopen met overige wegen en kunnen deel uitmaken van een bewegwijzerde route. Bij het beginpunt kan
de aanleg van een parkeerterrein worden overwogen. Verharding van voetpaden is niet
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noodzakelijk tenzij de begaanbaarheid dit vereist zoals in modderig terrein of in los zand.
Op druk bezochte punten zijn voetpaden nodig voor verkeersgeleiding van parkeerterrein
naar attractiepunt en omgekeerd. Het aanbrengen van een eenvoudige verharding is dan
wenselijk.

2.6.4. Ruiterpaden
Voor de ruitersport in de openlucht buiten de maneges zijn met gras begroeide paden het
meest ideaal voor zover zij niet door te intensief gebruik worden vernield. Overigens vormen paden van zand, met een gering gehalte aan humus of lutum, ter dikte van 0,20 á
0,30 m, goede ruiterpaden.
Uit veiligheidsoverwegingen verdient het in het algemeen geen aanbeveling de wegbermen te gebruiken voor de ruitersport. Op een enkele ondergeschikte weg is het wellicht
mogelijk, mits het zandcunet met ongeveer 2,00 tot 2,50 m wordt verbreed en daarna
afgedekt met 0,05 á 0,10 m zwarte grond en ingezaaid. Een betere oplossing geven overigens vrijliggende paden die door een plantstrook van de weg zijn gescheiden of afzonderlijke ruiterpaden. De cunetbreedte kan varieren van 0,80 tot 2,10 m (afwisselend naast
en achter elkaar rijden).
Soms kunnen op te ruimen wegen met landschappelijk waardevolle begroeiingen door
bestemming tot ruiterpaden worden gehandhaafd. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit
zal het zandbed mogelijk moeten worden verbeterd. Daarbij kan veelal worden volstaan
met het uitvullen van gaten en het afdekken met een laag scherp zand van circa 0,10 m.

2.6.5. Parkeerterreinen ten behoeve van recreatieve doeleinden
Parkeerterreinen kunnen vooral langs plattelandswegen met een recreatief gebruik voorkomen maar kunnen ook op daarvoor geschikte plaatsen langs de overige plattelandswegen worden aangelegd.
Door een doelmatige situering kan eventuele bermrecreatie worden beperkt en de verkeersveiligheid worden bevorderd.
Teneinde een efficiënt gebruik mogelijk te maken en het parkeren vlot en veilig te doen
verlopen dient een parkeerplaats aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een afzonderlijke in- en uitgang is bij grote parkeerterreinen wenselijk, waarbij de rijrichting met borden
of eventueel op het wegdek wordt aangegeven. Deze in- en uitgangen dienen bij voorkeur
niet uit te monden op een drukke verkeersweg. Valt hieraan niet te ontkomen dan moeten
verkeerstechnische maatregelen worden getroffen ter bevordering van de verkeersveiligheid (uitvoegstroken, opstelstroken voor links afslaan). Op grotere parkeerterreinen is
een duidelijke indeling in opstelvakken noodzakelijk, evenals rijstroken van voldoende
breedte tussen de opstelvakken. In figuur 2.6.4 zijn enkele mogelijkheden weergegeven
voor de indeling van parkeervakken (Studiecentrum Verkeerstechniek, 1986).
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Indien zoveel mogelijk voertuigen moeten worden ondergebracht zal gestoken parkeren
aanbeveling verdienen en wel bij voorkeur onder een hoek van 90°.
Overigens is de keuze van de hoek waaronder gestoken parkeren zal plaatsvinden sterk
afhankelijk van de vorm en de situering van het terrein. Vooral bij kleinere terreinen zijn
deze factoren vaak maatgevend. Bij gestoken parkeren onder een hoek < 90° moet éénrichtingsverkeer worden ingevoerd.
In tabel 2.6.6 is voor een aantal hoeken de indeling van parkeerterreinen aangegeven.
Tabel 2.6.6. Indeling parkeerterreinen bij gestoken parkeren.
Parkeerhoek
t.o.v. rijstrook

Breedte
parkeervak (m)

Lengte
parkeervak (m)

Breedte
rijstrook (m)

Grondgebruik
per auto m")

90°
60°
45°

2,25
2,25
2,25

5,00
4,80
4,50

6,00
4,50
4,00

19,7
20,9
21,7

') Met overhoeken is geen rekening gehouden; het feitelijke grondgebruik per auto kan daardoor hoger zijn.

Van de hiervoor genoemde algemene maten kan, afhankelijk van de omstandigheden,
enigszins worden afgeweken. Voor de breedte van een parkeervak kan 2,25 m worden
aangehouden. Indien het parkeerterreinen betreft voor kort parkeren, moet vanwege de
parkeersnelheid een vakbreedte van 2,50 m worden aanbevolen. Algemene richtlijnen
voor het optimaal inrichten van relatief grote parkeerterreinen zijn als volgt:
- de randen van het beschikbare terrein dienen van een enkelvoudig parkeerstrook te worden voorzien;
- op het overblijvende middengedeelte dienen één of meer dubbele parkeerstroken te worden aangebracht;
- afhankelijk van de breedte van het beschikbare terrein dient de hoek waaronder men
parkeert zo te worden gekozen, dat de breedte van het terrein optimaal wordt benut.
Hierbij is elke hoek tussen de 30° en 90° denkbaar. Voor de beschreven parkeervakindeling dient het beschikbare terrein een breedte van minimaal 19 meter te hebben.
Indien een parkeerterrein ook door bussen wordt gebruikt moet hiervoor een aparte
opstelruimte worden gereserveerd met opstelvakken van 3,50 á 4,00 m X 9,75 (bij 30°)
á 12,75 m (bij 60°). Voor motorrijwielen, scooters en bromfietsers zijn opstelvakken nodig van 1,00 x 2,60 m.
Ten slotte is het bij parkeerterreinen waar veel fietsers verwacht kunnen worden wenselijk
nog een parkeergelegenheid te maken voor fietsen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van diverse soorten standaards en klemmen welke in de handel zijn. In vele gevallen kan
echter worden volstaan met eenvoudige houten hekjes van circa 1,00 m hoogte. Ontbreken
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deze voorzieningen dan heeft het weinig zin aparte opstelvakken voor fietsen aan te geven.
Om ongelukken te voorkomen verdient het dan wel aanbeveling aparte ruimten voor fietsen, gescheiden van het parkeerterrein voor motorvoertuigen, te reserveren.
De constructie van parkeerterreinen dient te worden aangepast aan de gebruiksintensiteit
en kan afhankelijk van de omstandigheden summier zijn. Bij de constructie van parkeergelegenheden voor echte seizoenvoorzieningen, zoals strandbaden, is het verantwoord
alleen de rijbanen en eventueel een gedeelte (de helft) van de parkeervakken van een goede verharding te voorzien. Dit is mogelijk omdat het topgebruik slechts enkele verspreid
liggende dagen per jaar voorkomt en dan nog veelal gedurende droog weer. De resterende
oppervlakte kan worden ingezaaid, eventueel na het aanbrengen van verhardingsmateriaal als bijvoorbeeld mijnsteen, silex en dergelijke, afgedekt met 0,05 m zwarte grond.
In alle gevallen dient aan de ontwatering van parkeerterreinen veel aandacht te worden
besteed.

2.6.6. Wegen met overwegend recreatief gebruik
Uit de in het verleden verrichte verkeerswaarnemingen is gebleken dat vele plattelandswegen een duidelijke functie voor de recreatie vervullen. In sommige voor de recreatie
aantrekkelijke gebieden geldt dit voor vrijwel alle wegen. In overige gebieden speelt het
recreatieverkeer veelal een ondergeschikte rol, behalve op wegen met een uitgesproken
recreatief karakter zoals toegangswegen naar recreatiepunten. Voor deze "recreatiewegen" is het recreatief verkeer maatgevend voor het wegontwerp. De hierop te baseren
ontwerperiteria zijn andere dan die aan het normale plattelandswegennet worden gesteld.
Zo zal men ten aanzien van ontwerpsnelheid en verharding minder strenge eisen behoeven te stellen. Anderzijds is een optimale aansluiting op het planwegennet gewenst, teneinde overbelasting van het plattelandswegennet door sluipverkeer te voorkomen.
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2.7. Dimensionering van verhardingsconstructies
2.7.1. Inleiding
Een verhardingsconstructie dient ervoor de verkeerslasten op de ondergrond over te brengen op een zodanige wijze dat er geen deformaties optreden. Voor het dimensioneren van
verhardingsconstructies voor wegen zijn een drietal factoren van evident belang, te weten:
- de verkeersbelasting;
- de draagkracht van de ondergrond;
- de restwaarde van de bestaande verhardingsconstructie bij reconstructies.
De verkeersbelasting geeft in de verschillende lagen en in de ondergrond spanningen en
vervormingen die sterk afhangen van de grootte van de lasten, de mechanische eigenschappen van de toegepaste wegenbouwmaterialen, de dikte ervan en de draagkracht van
de ondergrond, waartoe ook een bestaande verhardingsconstructie kan worden gerekend.
Het dimensioneren van een verhardingsconstructie omvat naast het kiezen van de materialen het vaststellen van de dikte van de verschillende lagen, en wel zodanig dat nergens
in de constructie toelaatbare spanningen of vervormingen worden overschreden. Verschillende combinaties van laagdikten en materialen zijn dikwijls mogelijk zodat de meest
economische constructie kan worden bepaald. Was tot voorheen het ontwerpen van verhardingsconstructies overwegend een ervaringskwestie, de laatste decennia is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van diverse ontwerpmethoden. Deze zijn vrijwel alle ontstaan
als gevolg van het toegenomen inzicht in de mechanische eigenschappen van de wegenbouwmaterialen en geven hulpmiddelen voor de bepaling van verhardingsconstructies.
In het navolgende wordt nader ingegaan op de verschillende factoren welke van belang
zijn bij de dimensionering van verhardingsconstructies. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat het ontwerpen van verhardingsconstructies niet slechts het simpel aflezen van
grafieken is. De bij vrijwel alle ontwerpmethoden voorkomende grafieken en tabellen
zijn gebaseerd op met bepaalde materialen en constructies opgedane ervaringen, op aannamen en op vereenvoudiging van vaak zeer ingewikkelde belastingpatronen. Een gedegen kennis van de achtergronden van de diverse methoden is voor een juiste interpretatie
onmisbaar. Zoals uit het navolgende zal blijken is een aan het ontwerp voorafgaande analyse van het verkeer van essentieel belang evenals een onderzoek naar de eigenschappen
van de ondergrond. Specialistische kennis en ervaring blijven een grote rol spelen bij het
dimensioneren van verhardingsconstructies.
2.7.2. De verkeersbelasting
Voor het ontwerpen van een wegconstructie is kennis noodzakelijk van de te verwachten
frequenties en zwaarten van aslasten omdat deze met name bepalend zijn voor de levensduur van de weg. Uit proefnemingen (onder andere de AASHO-Road Test: American
Association of State Highway Officials) is gebleken dat met name de grotere asdrukken
sterk bijdragen tot schade aan de wegconstructie.
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Om te kunnen komen tot een uniforme en in berekeningen toepasbare verkeersbelasting,
uitgedrukt in een aantal aslastherhalingen gedurende de ontwerpperiode (IV), worden de
willekeurige aslasten door middel van een equivalentiefactor omgezet in een equivalente
asdruk: de standaardaslast. Doorgaans wordt hiervoor een aslast van 80 kN of 100 kN
aangehouden.
Uit onderzoek naar de relatie tussen de mate van schade en de aslast is gevonden dat de
schade evenredig is met de 4e macht van de aslast. Tabel 2.7.1 geeft de relatie weer tussen
een willekeurige aslast en de standaardaslast van 80 kN.
Tabel 2.7.1. Relatie tussen willekeurige aslast en een standaardaslast van 80 kN.

Aslast (kN)

Equivalentiefactor
80 kN

Aslast (kN)

Equivalentiefactor
80 kN

10
20
30
40
50
60
70
80

0,0002
0,004
0,02
0,06
0,15
0,32
0,59
1,00

90
100
110
120
130
140
150

1,60
2,44 *
3,57
5,06
7,0
9,4
12,4

* Wettelijk toegestane maximum aslast.

Uit tabel 2.7.1 blijkt dat het effect van 5.000 aslasten van 10 kN gelijk gesteld kan worden
aan de invloed van één aslast van 80 kN op de constructie.
Door de sterke invloed van de hoge aslasten op de verhardingsconstructie zijn die van
het vrachtverkeer maatgevend en kan de invloed van personenauto's op het wegontwerp
worden verwaarloosd bij plattelandswegen.
Voor de bepaling van de aslasten in de ontwerp-levensduur, veelal op 20 jaar aangehouden, is kennis van de te verwachten ontwikkeling van het vrachtverkeer een vereiste.
Voor de bepaling of het hanteren van aannamen betreffende intensiteit, percentage vrachtverkeer en verdeling over de vrachtwagencategorieën (asklassen) mogelijk is, is kennis
gewenst van de frequenties van voorkomen, het gemiddelde en de standaardafwijking van
genoemde aspecten. Hiernaar is door de Landinrichtingsdienst bij plattelandswegen onderzoek verricht over de periode 1974-1978 (De Wit, 1979). In de tabellen 2.7.2 t/m 2.7.5
worden enige relevante resultaten van dit onderzoek weergegeven.
Bij de tabellen 2.7.2 en 2.7.3 moet vermeld worden dat het aangegeven aantal waargenomen voertuigen hoog is voor de onderscheiden breedtecategorieën daar er telgegevens
zijn geanalyseerd van wegen waar problemen waren met de verkeersafwikkeling. In dit
onderzoek is bepaald dat in Nederland 11% van de lengte verharde plattelandswegen van
het type 2 is 57 % van het type 3, 20% van het type 4 en 12 % van het type 5.
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Gemiddelde voertuigintensiteit per etmaal, de standaardafwijking (S) en de bovengrens van het
95% betrouwbaarheidsinterval per type plattelandsweg.

Tabel 2.7.2.

Wegbreedtecategorie

Gem. intensiteit
v.d. waarneming
op wegen met
bermbeschadiging
(mvt•d-')

Standaardafwijking

Bovengrens van het 95%
betrouwbaarheidsinterval

2
3
4
5

310
420
845
1.410

180
231
441
908

600
800
1.570
2.900

Gemiddelde percentage vrachtverkeer per werkdag, het gemiddelde aantal vrachtauto's (x), de
standaardafwijking (S) en de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval per breedtecategorie.

Tabel 2.7.3.

Wegbreedtecategorie

2
3
4
5

Bovengrens van het 95%
betrouwbaarheidsinterval

Standaardafwijking

Vrachtverkeer
%

x

S

3,9
5,2
5,1
6,7

12
22
43
95

10,5
22,3
32,5
71,2

29
59
97
212

Het vrachtverkeer is onder te verdelen in verschillende asconfiguraties. Het gemiddelde
aantal vrachtauto's per werkdag verdeeld over de onderscheiden asconfiguraties is weergegeven in tabel 2.7.4.
In deze tabel is tevens de standaardafwijking en de bovengrens van het 95 % betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
Gemiddeld aantal vrachtauto's per werkdag, (x), de standaardafwijking (S) en de bovengrens
van het 95% betrouwbaarheidsinterval per asconfiguratie, per breedtecategorie.

Tabel 2.7.4.

4-assen

Weg2-assen
breedte
categorie x
S

95%

x

S

2
3
4
5

28
41
68
141

0
5
9
21

1,1
2
10,4 22
11,4 27
32,4 75

11
15
31
63

10,3
16,1
23,4
47,7

3-assen
95%

5-assen

x

S

95%

x

S

95%

0
1
2
7

0,9
2,4
3,7
6,9

2
5
8
18

0
1
2
4

0,4
2,3
8,1
6,0

1
4
15
13
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Naast de intensiteit en het totale aantal is het gewicht per asconfiguratie van belang. Door
de werkgroep 03 van het SCW (Studiecentrum Wegenbouw, 1987) zijn metingen verricht
op diverse autosnelwegen naar de verscheidene asconfiguraties. Het aantal metingen omvatte enkele tienduizenden vrachtwagens. Indien de diverse typen binnen een asconfiguratie worden omgezet met behulp van de frequentie van voertuigkilometers per voertuigtype, kan per asconfiguratie het in tabel 2.7.5 gepresenteerde overzicht worden gegeven.
Tabel 2.7.5. Gemiddelde belasting per vrachtauto per asconfiguratie in standaard aslasten van 80 en 100 kN.

Asklasse

2
3
4
5

Gem. belasting per vrachtauto
uitgedrukt in standaardaslasten
van 100 kN
0,30
0,86
1,45
1,99

Gem. belasting per vrachtauto
uitgedrukt in standaardaslasten
van 80 kN
0,73
2,08
3,51
4,82

Uitgaande van de onderverdeling van het totale vrachtverkeer in de verschillende typen
vrachtwagens (tabel 2 .7.4) en het in tabel 2.7.5 gegeven gemiddelde belastingseffect per
asconfiguratie kan de gemiddelde belasting per vrachtauto per wegbreedte-categorie worden bepaald.
Gelet op de grote standaardafwijkingen en het verschil tussen het gemiddelde en de 95 %
betrouwbaarheidsinterval bij de voertuigintensiteiten, percentage vrachtverkeer en de
asconfiguraties verdient het hanteren van aannamen ten aanzien van voornoemde aspecten geen aanbeveling (De Wit, 1979). Een cumulatie van positieve of negatieve aannamen
kan een voorspelling geven welke een 5-10-voud te laag of te hoog is. Om redenen van
gewenste betrouwbaarheid dient de voertuigintensiteit, het percentage vrachtverkeer en
de frequentie van voorkomen van de onderscheiden aslasten door middel van mechanische en visuele verkeerstellingen te worden bepaald. Voor de tellingen wordt doorgaans
een systeem toegepast waarbij in voor- en najaar gedurende 3 weken mechanisch wordt
geteld en visueel de verdeling over de verschillende weggebruikers wordt bepaald. Uit
controletellingen gedurende een heel jaar is komen vast te staan dat de uit de gerichte
voor- en najaarstellingen verkregen N-waarde voor een jaar minder dan 10% afwijkt van
het werkelijke aantal aslastherhalingen in dat jaar. De hierbij verkregen waarde van N
mag dus zeer betrouwbaar worden geacht voor de ontwerpberekeningen. Ter illustratie
is in figuur 2.7.1 van een aantal plattelandswegen het berekende aantal equivalente aslastherhalingen (ontwerpgetal /V) uitgezet, welke zijn verkregen na tellingen.
Hierbij blijkt een grote spreiding voor te komen in verkeersbelasting bij de onderscheiden
wegbreedte-categorieën. Zo kan bijvoorbeeld op een weg met een verhardingsbreedte tot
4,00 m de verkeersbelasting varieren van 5.10 4 tot 5.105 equivalente aslasten van 80 kN.
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Figuur 2.71. Overzicht van de spreiding van een aantal gemeten N-waarden op plattelandswegen van
verschillende breedte.

Naast het getelde aantal aslasten is het totaal van deze lasten gedurende de ontwerpperiode
van 20 jaar van belang. Het gedurende deze periode te verwachten aantal wordt door een
drietal ontwikkelingen bepaald. Hierbij moet worden gedacht aan de groei of afname in
de opbrengsten per ha van de produkten, de toename van het gemiddelde laadvermogen
en de toename van het gemiddeld aantal equivalente aslastherhalingen van vrachtauto's;
dit laatste als gevolg van de toename van het laadvermogen en treingewicht. De verwachte
geringe daling van het absolute aantal vrachtwagens zal geen daling van het aantal equivalente aslastherhalingen te zien geven. Door de hogere treingewichten en aslasten kan de
verwachte groei in het aantal equivalente aslastherhalingen vanaf 1980 op 1% per jaar
worden gesteld. Om het aantal equivalente aslastherhalingen voor een ontwerpperiode
van 20 jaar te bepalen dient het bepaalde aantal in het basisjaar dan met circa 22 te worden
vermenigvuldigd.
2.7.3. Draagkracht van de ondergrond
Inleiding

De in Nederland voorkomende grondsoorten kunnen grofweg worden onderverdeeld in
klei, leem, veen en zand. Classificatie ervan kan geschieden met behulp van de veldcodering van grondsoorten uitgegeven door de Cultuurtechnische Dienst (thans Landinrichtingsdienst) welke is weergegeven in de hierna volgende paragraaf. (Cultuurtechnische
Dienst, 1967).
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In klei- en leemgebieden kan de verharding gewoonlijk niet rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht. Noodzakelijkerwijs moet eerst een fundering, al dan niet met
een zandbed, in of op het maaiveld worden aangebracht.
Een relatief dunne laag veen op niet te grote diepte zal gewoonlijk worden vervangen door
zand. Bij zeer dikke lagen veen, zoals deze bijvoorbeeld voorkomen in het westen van
ons land, is het veelal economisch niet meer verantwoord de gehele veenlaag te vervangen
door zand. Het zandbed wordt dan weggelaten en de verharding opgebouwd uit zo licht
mogelijke materialen, die bij voorkeur op het maaiveld worden aangebracht.
In zandgebieden is het soms mogelijk de verharding direct te laten rusten op de natuurlijke
ondergrond. Dit is afhankelijk van de mate van vorstgevoeligheid van de ondergrond, welke wordt bepaald door het gehalte aan fijne delen, het humusgehalte en de waterhuishouding. Bij grote vorstgevoeligheid wordt ook in dit geval een grondverbetering toegepast
door het aanbrengen van een zandbed van goede samenstelling. Een uitzondering hierbij
zijn de licht belaste betonwegen tot het wegtype 4.
Het draagvermogen van de ondergrond kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De wijze waarop dit gebeurt wordt veelal bepaald door de toe te passen dimensioneringsmethode. De ondergrond moet de wegconstructie en de verkeersbelasting kunnen
dragen zonder dat toelaatbare spanningen of vervormingen worden overschreden. De
voor een statische belasting uitgevoerde berekeningen blijken ook voor de door het rijdende verkeer uitgeoefende dynamische belasting toepasbaar te zijn, mits de elasticiteitsmoduli van de materialen zijn aangepast aan de juiste (korte) belastingstijd. Door verschillende onderzoekers zijn oplossingen gegeven voor meerlagensystemen (zie bijvoorbeeld
figuur 2.7.2) tot waartoe de wegconstructie schematisch wordt herleid.
Figuur 2.72.
Voorbeeld van een geschematiseerd
drielagensysteem.

De rekenmodellen gaan uit van een aantal aannamen ten aanzien van de eigenschappen
van de materialen:
- de materialen zijn lineair-elastisch, homogeen en isotroop;
- de verkeerslast is gelijkmatig verdeeld op een cirkelvormig oppervlak; er treed geen
schuifspanning op aan het wegoppervlak;
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- er bestaat geen wrijving (bijvoorbeeld Jeuffroy) of volledige wrijving (bijvoorbeeld Jones) op de scheidingsvlakken tussen de lagen;
- de constante van Poisson, een verhouding tussen relatieve verkorting en relatieve verlenging bij op het materiaal uitgeoefende trekkracht, varieert niet.
Voor de berekeningen van de optredende spanningen en vervormingen (rek en stuik) zijn
de benodigde gegevens:
- de elasticiteitsmoduli;
- de dikte van de lagen;
- de grootte van de belasting en de vorm van het oppervlak waarop de belasting aangrijpt;
- de constanten van Poisson van de materialen.
Voor berekening van de toelaatbare rek en stuik zijn de gegevens betreffende de elasticiteitsmoduli en het aantal belastingherhalingen van belang.
Bij de toepassing van betonverhardingen is nog van belang de beddingconstante van de
plaatondersteuning. Om enige indruk van de diverse waarden te geven zijn in tabel 2.7.6
elasticiteitsmoduli weergegeven van diverse ophoog- en funderingsmaterialen.
Tabel 2.7.6. Globale waarden van de dynamische elasticiteitsmoduli van verschillende bouwmaterialen.

Materiaal
zand
grindzand
metselwerkpuin (gebroken)
steenslag
mijnsteen
schuimslak
vuilverbrandingsslak
betonpuin (gebroken)
hoogovenslakken (voor binding)
hoogovenslakken (na binding)
zandasfalt (10°C)
grindasfaltbeton (10°)
asfaltbeton (10°C)
schuimbeton
vliegas/cement-stabilisatie
zand-cement
schraalbeton

E (in N • min-2)
100
200
200
300
200
250
200
800
400
2.000
1.500
5.000
6.000
1.500
3.000
6.000
15.000

200
400
500
400
300
350
300
1.000
800
- 3.000
- 2.500*
8.000*
8.000
- 5.000
- 5.000
- 12.000
- 20.000

N.B. Voor de gebonden materialen gelden de aangegeven waarden als die materialen in ongescheurde
toestand verkeren.
De met een * gemerkte waarden gelden bij een belastingstijd van 1/50 s en bij een temperatuur van 10°C.
Bij hogere temperaturen liggen de waarden aanzienlijk lager. Bij 30°C voor grindasfaltbeton bijvoorbeeld
800-1.000 en voor dicht asfaltbeton 1.000-2.000 N •min -2 .
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In het algemeen is een ondergrond slechts zonder nadere bewerking geschikt als fundering als de elasticiteitsmodulus of E-waarde ten minste 100 N • mm -2 bedraagt. Dat komt
overeen met een sondeerwaarde van circa 2,5 N • mm -2 of een CBR-waarde van 10 % .
Bovendien mag er geen te hoge grondwaterstand voorkomen (in verband met verweking)
en het materiaal mag niet opdooigevoelig zijn. Ter vergelijking zijn de E-waarden voor
veen in Nederland dikwijls kleiner dan 20 N • mm -2 en voor kleigronden 30-80 N • mm -2
Inverbadmtopigvelhdsnotaevrhdign0,8-1m
boven de grondwaterstand aan te bevelen.
Zoals hiervoor reeds vermeld kan het draagvermogen van de ondergrond, de grondverbetering of de lagen waaruit een verhardingsconstructie wordt opgebouwd op verschillende manieren worden bepaald.
Door het nemen van eenvoudige laboratoriumproeven, zoals een zeefanalyse, is het mogelijk de grond te classificeren en een globaal inzicht te krijgen in de draagkracht. Bekende classificatiesystemen zijn bijvoorbeeld de AASHO-classificatie (American Association of State Highway Officials) en het United Soil System. Een nauwkeuriger methode
ter bepaling van de draagkracht is de CBR-proef (California Bearing Ratio), de plaatbelastingsproef en deflectiemetingen, welke in hfdst. V. 2.8. worden beschreven.
Veldcodering van grondsoorten
Inleiding

Bij de voorbereiding van cultuurtechnische wegenbouwprojecten is het gebruikelijk vooraf bodemonderzoek te verrichten in de vorm van boringen en handsonderingen, onder
andere teneinde aan de hand daarvan te kunnen vaststellen in hoeverre grondverbetering
noodzakelijk is.
Uiteraard moeten de uitkomsten van deze boringen en sonderingen in één of andere notitie
worden weergegeven. Bij de sonderingen is dit geen probleem, bij de boringen daarentegen is in het verleden veel overgelaten aan het persoonlijk inzicht van de opnemer, hetgeen
vooral bij de niet geheel zuivere zanden herhaaldelijk aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden. Benamingen als bruin zand, gemengde grond, humus zand, leemhoudend
zand, en dergelijke bleken allerminst eenduidige begrippen te zijn. Daardoor werd nu
eens te veel dan weer te weinig grondverbetering toegepast, in beide gevallen met niet
onbelangrijke technische en financiële consequenties.
Teneinde begripsverwarring te voorkomen werd een systeem voor veldcodering ontworpen. Dit systeem heeft inmiddels algemeen ingang gevonden bij de voorbereiding van cultuurtechnische objecten en blijkt aan de gestelde eisen te voldoen.
De oorspronkelijke uitgave werd voorbereid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, de N.V. Grontmij en
de Cultuurtechnische Dienst, terwijl advies werd ingewonnen van het rijkswegenbouwlaboratorium. Hoewel de codering ontworpen is ten behoeve van het bodemkundig onderzoek ten behoeve van de wegenbouw, is een zodanige opzet gekozen dat ook andere toepassingen mogelijk zijn.
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Indeling van grondsoorten en notaties

De notaties worden achter elkaar geplaatst in dezelfde volgorde als de onderdelen van
deze paragraaf.
ZANDFRACTIE

(Deeltjes tussen 0,05 en 2 mm of 50 - 2.000 micron; M50 - cijfer = mediaan. Op te geven bij zandgronden) M50:
- 75
'uiterst fijn zand
75 - 105
50
105 - 150 zeer fijn zand
150 - 210 matig fijn zand
210 - 3 00
"matig grof zand
300 - 420
420_2.000
-1.000
j
1.000

A
B

C
D
E

}zeer grof zand G
H

LEEMFRACTIE

(Deeltjes kleiner dan 0,05 mm = 50 micron = 50 mu. Gewichtspercentage. Op te geven bij zandgronden):
0 - 5%
5 - 10%
10 - 18%
18 - 33%
33 - 50%
50 - 85%
> 85%

zeer leemarm zand
0
matig leemarm zand 1
2
zwak lemig zand
sterk lemig zand
3
zeer sterk lemig zand 4
zandige leem
5
zandarme leem
6

Voor de groepen 1 en 2 kan desgewenst aangegeven worden, dat het percentage leem onder- of boven in de
groep zit door aan de leemcode een — of een + toe te voegen.
Bijvoorbeeld leemgehalte 5 - 7% = 1 —
8 - 10% = 1 +
LUTUMFRACTIE

(Deeltjes kleiner dan 0,002 mm = 2 micron = 2 mu. Gewichtspercentage. Op te geven bij kleigronden):
0- 3%
3 - 5%
5 - 8%
8 - 12%
12 - 18%
18 - 25%
25 - 35%
35 - 50%
50 65%
> 65%

zand
matig kleiarm zand
kleiïg zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei
zeer zware klei

L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

Beneden de 8% lutum wordt voor zover het wegenbouwobjecten betreft, tevens het leemgehalte (< 50 micron)
en het M50-cijfer geschat.
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ORGANISCHE STOF

Voor kleiarme grondsoorten wordt de volgende indeling gebruikt.
0 - 1%
1 - 3%
3 - 5%
5 - 10%
10 - 15%

zeer humusarm
matig humusarm
matig humeus
zeer humeus
humusrijk

H0
H1
H2
H3
H4

Bij wegenbouwobjecten wordt de klasse H 0 steeds vermeld. Bij grondsoorten met een hoog kleigehalte (deeltjes kleiner dan 2 micron) liggen de grenzen van de humusklassen hoger, zoals weergegeven in de organische
stofdriehoek (figuur 2.7.3).
Voor gronden met hoge gehalten aan organische stof worden de hierna vermelde aanduidingen gebruikt.
ANDERE GRONDSOORTEN

Mergel
Grind (50 > 2.000 micron)
Gliede
Venig zand (zandgrond met duidelijk venig karakter)
Zandig veen (veengrond met duidelijk zandige bijmenging)
Venige klei (kleigrond met duidelijk venig karakter)
Kleiïg veen (veen met duidelijk kleiïge bijmenging)
Veen (gronden met een overwegend venig karakter,
waarin minerale delen niet te herkennen zijn)
FACULTATIEVE AANDUIDINGEN
VV = verslagen veen, moermolm,

gyttja e.d.
VM = mosveen
VW = (woud)bosveen
VB = bolsterveen
VA = veraard veen
VR = rietveen
VC = zeggeveen (carex)
VG = grauwveen
VE = broekveen (onder andere els)
VL = lokveen
VS = spalterveen
KALKGEHALTE

(Te bepalen met 12,5% zoutzuur, alleen aangeven indien gewenst):
kalkloos
geen reactie
kalkarm
bruist niet zichtbaar, tikt wel
kalkhoudend zwak bruisend
kalkrijk
sterk bruisend

C0
C1
C2
C3

BIJZONDERE AANDUIDINGEN

Uitspoelingslaag (loodzand of A2-laag)
Inspoelingslaag (oerlaag)
Inspoelingslaag verkit
Gelaagd
Sterk gelaagd
Zuur (kattelei, kattezand)
Keileem
Löss
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+I
G
+G
K

MG
GR
GL
VZ
ZV
VK
KV
VN

BUMENGINGEN

Resten van hout (kienhout)
Veel resten van hout
Schelpen
Veel schelpen
Grind, bijmenging 0-20%
Veel grind, bijmenging 20-50%
Uzerconcreties
Veel ijzerconcreties
Puin of stenen
Veel puin en stenen

+R
+S
X
+X
+Y
P
+P

Toelichting op de indeling van grondsoorten en notaties
ALGEMEEN

De codering is gebaseerd op de indeling in klassen van de Stichting voor Bodemkartering.
Slechts op enkele punten wijkt de gebruikte indeling hiervan af, zoals hieronder nader
uiteengezet zal worden. De codering is ontworpen ten behoeve van het bodemkundig onderzoek voor de wegenbouw, maar kan ook voor alle andere soorten van bodemkundig
onderzoek gebezigd worden.
Een indeling en codering voor grindgronden is hier niet gegeven. Deze kan eventueel nog
nader uitgewerkt worden en aangepast worden (voor zover mogelijk) aan de indeling gegeven op het normaalblad N 209. De gehalten waarop de klasse-indeling is gebaseerd
zijn voor zover het zand, leem en klei (lutum) betreft, opgegeven in gewichtsprocenten
van de minerale stof, voor zover deze bestaat uit deeltjes kleiner dan 2.000 micron.
Het humusgehalte is bepaald in gewichtsprocenten ten opzichte van droge grond waaraan
de deeltjes groter dan 2.000 micron zijn onttrokken.
Deze indelingswijze is internationaal gebruikelijk bij bodemkundige instellingen. Bij
grindrijke gronden kan hierdoor verschil optreden met andere niet bodemkundige beoordelingen. Aangezien het bodemkundig onderzoek bijvoorbeeld voor wegen in het algemeen ook door bodemkundig geschoold personeel zal geschieden leek het juister de bodemkundige klassificatie aan te houden om geen verwarring te stichten. Ook is het hierdoor mogelijk een direct verband te leggen met de beschikbare bodemkaarten van Nederland, onder andere de Nebokaart en de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000.
GROFHEID VAN HET ZAND

De terminologie is aangepast bij die van de Stichting voor Bodemkartering. Het aantal
klassen is evenwel uitgebreid. Door een fijnere verdeling in de hogere groepen (F, G en
H) is men beter in staat de geschiktheid van het zand voor civieltechnische toepassingen
(metselzand, betonzand en dergelijke) te karakteriseren. De verwerking van de codering
op ponskaarten en computers noopte tot het gebruik van hoofdletters voor de classificatie.
Met nadruk zij erop gewezen dat de hier gebruikte aanduidingen niet dienen te worden
verward met horizontbenamingen of met aanduidingen van zanden voor asfaltmengsels
volgens de Standaard 1985 (Stichting RAW, 1985).
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LEEMFRACTIE

De Stichting voor Bodemkartering kent de 5 % -grens niet. Deze werd ingevoerd om aansluiting bij de tot voor kort geldende eisen van Rijkswaterstaat mogelijk te maken. De
schatting van deze grens in het veld stuit op moeilijkheden, zodat voor een goede bepaling
laboratoriumonderzoek gewenst is, althans in die gevallen dat het onderscheid tussen de
groepen 0 en 1 van belang is. Getracht zal worden een eenvoudige veldbepaling te ontwikkelen. De halve procenten (17,5 en 32,5), welke tot nu toe gebruikelijk waren, zijn afgerond naar boven.
LUTUMFRACTIE

De grens 3% blijkt voor de wegenbouw en voor civiele toepassingen in het algemeen belangrijk, aangezien zandgrond met meer dan 3 % lutum duidelijke plastische eigenschappen vertoont.
De 65 % -grens is een verfijning, welke van beperkt belang is, maar die wellicht voor bepaalde gevallen enig nut kan hebben. Beneden 8 % lutum wordt bij wegenbouwobjecten
ook een leemgehalte en het M50-cijfer geschat om de eigenschappen van het materiaal
te karakteriseren (ook bij andere toepassingen zou dit nuttig kunnen zijn).
ORGANISCHE STOF

De indeling in humusklassen is uitgebreid met de grens van 3 % terwille van de nonnen
van Rijkswaterstaat voor wegenzand. De organische stofdriehoek van de Stichting voor
Bodemkartering is vrijwel geheel overgenomen, behoudens de 3/4 en de 1,5 % -grenzen.
Deze zeer fijne onderscheiding is gebaseerd op bosbouwkundige factoren. Voor toepassingen in de civiele en cultuurtechniek is de 1%-grens voldoende.
ANDERE GRONDSOORTEN

Bij gronden met hoge gehalten aan organische stoffen worden de bovenvermelde fracties
niet afzonderlijk aangegeven, maar wordt volstaan met een enkelvoudige aanduiding.
De problemen rond de definiëring van zandig veen, venige klei enz. komen dankzij het
gebruik van de organische stofdriehoek (fig. 2.7.3) te vervallen. Voor de gebruiker is echter een visuele beschrijving van de begrippen gegeven.
Een enkelvoudige aanduiding wordt ook gebruikt voor enkele andere grondsoorten, die
met de vorenstaande codering niet of moeilijk zijn te beschrijven. De facultatieve aanduidingen voor de verschillende soorten veen behoeven slechts te worden gebruikt indien
daaraan behoefte bestaat.
KALKGEHALTE

Hierbij is niet naar verfijning gestreefd. De mate van opbruisen met 12,5 % HC1 is niet
alleen afhankelijk van het CaCo 3 gehalte, maar ook van de textuur en het vochtgehalte.
De vier klassen geven alleen een ruwe indicatie die voor nadere precisering in het laboratorium geverifieerd moet worden.
BIJZONDERE AANDUIDINGEN

De gekozen aanduidingen zijn zoveel mogelijk beperkt tot die eigenschappen, die van
direct praktisch belang zijn voor de civiele en cultuurtechniek.
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Figuur 213.
Aanduiding grondsoort op basis van
het organische stofgehalte.
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Men kan zich afvragen of aanduidingen van grondsoorten, zoals keileem en kiss, wel in
de toevoegingen thuishoren. Na rijp beraad zijn deze toch daarbij gevoegd.
Deze grondsoorten laten zich immers wat betreft textuur, humusgehalte en kalkgehalte
normaal indelen volgens de classificatie. Om echter toch de typische kiss- en keileemeigenschappen aan te duiden, wordt een toevoeging gegeven.
ANDERE KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Wat betreft andere kenmerkende eigenschappen geeft het systeem vrijheid naar keuze te
handelen. Waar dit nodig is, zal de kleur beschreven kunnen worden volgens de Munsell
Soil Color Chart. De structuur kan bijvoorbeeld beschreven worden volgens het systeem
van Jongerius (1957).
Wat betreft de consistentie kan onder andere verwezen worden naar het Soil Survey Manual (United States Department of Agriculture, 1951), waarin trouwens ook voor allerlei
andere eigenschappen (stevigheid, structuur, mate van afspoeling, doorlatendheid) indelingen zijn voorgesteld.
Voor de dagelijkse karteringspraktijk ten behoeve van cultuurtechnische en civieltechnische werken blijken deze eigenschappen echter van minder belang, terwijl men bovendien
een zo simpel mogelijk systeem verlangt
Dit is dan ook de reden, dat het gegeven indelingssysteem beperkt is gebleven tot humusklassen en textuur, terwijl alle andere eigenschappen, waar nodig in de kolom "bijzonderheden" terecht komen. Uiteraard zal men voor gedetailleerde bodemkundige beschrijvingen zijn toevlucht tot één van de hierboven genoemde systemen moeten nemen.
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Toepassing van het systeem
De hier gegeven veldcodering is bedoeld voor toegepaste bodemkunde ten behoeve van
cultuurtechnische en civieltechnische werken.
Bestaande classificatiesystemen zijn zoveel mogelijk erin verwerkt. "Vertaling" in andere systemen is met weinig moeite mogelijk.
Het systeem is reeds gedurende een groot aantal jaren in gebruik en bevalt uitstekend.
Door het betrekkelijk grote aantal klassen is het eenvoudig om zo nodig vereenvoudigingen toe te passen, door voor bepaalde doeleinden een aantal klassen samen te voegen.
Dit samenvoegen kan (afhankelijk van het doel) op verschillende grenzen geschieden.
Dit is wenselijk omdat voor verschillende doeleinden (wegenbouw, taluds, landbouwkundige doeleinden, drainage, ophoogzand enz .) steeds verschillende fractiegrenzen van belang zijn. Het zou echter onpraktisch zijn om voor ieder afzonderlijk doel een andere
indeling te ontwerpen.

VOORBEELDEN

Voorbeeld I: kleigrond
0,00 - 0,20 m L5 H3 CO
0,20 - 0,40 m L8 Hl CO
0,40 - 0,80 m L6 HO Cl
0,80 - 1,00 m L3 HO C3
1,00 - 1,20 m C2 Ll HO C3 S -

zware zavel, zeer humeus, kalkloos
zware klei, matig humusarm, kalkloos
lichte klei, zeer humusarm, kalkarm
zeer lichte zavel, zeer humusarm, kalkrijk
zeer fijn zand, zwak lemig, matig kleiarm, zeer humusarm, kalkrijk,
met schelpen.

Voorbeeld II: zandgrond
0,00 - 0,20 m D2 H2 P
0,20 - 0,40 m Dl Hl
0,40 - 0,50 m D2 H3 I
0,50 - 0,70 m EO H2 +I
0,70 - 1,00 m EO HO
1,00 - 1,20 m EO HO Y

matig fijn zand, zwak lemig, matig humeus, met puin
matig fijn zand, matig leemarm, matig humusarm
matig fijn zand, zwak lemig, zeer humeus, inspoelingslaag
matig grof zand, zeer leemarm, matig humeus, verkitte inspoelingslaag
matig grof zand, zeer leemarm, zeer humusarm
matig grof zand, zeer leemarm, zeer humusarm met ijzerconcreties.

Voorbeeld Dl: veengrond
0,00 - 0,30 m KV
0,30 - 0,60 m VA R
0,60 - 1,00 m VC
1,00 - 1,20 m VE
1,20 - 1,50 m C3 H2

1 00 0

kleiïg veen
veraard veen, met houtresten
zeggeveen
- broekveen
zeer fijn zand, sterk lemig, matig humeus.

2.7.4. Restwaarde van verhardingsconstructies
Onder de ontwerpperiode van een weg wordt verstaan het aantal jaren dat verloopt van
het moment dat het eerste verkeer op de weg wordt toegelaten tot het tijdstip waarop
een nieuwe verhardingslaag moet worden aangebracht. Het aanbrengen van dunne deklagen of slijtlagen wordt hierbij tot het normale onderhoud gerekend.
De ontwerpperiode dient niet te worden verward met de levensduur van een weg. De
ontwerpperiode, meestal 20 jaar, bepaalt het aantal te verwachten aslastpassages (de verkeersbelasting) van de weg. Op een zeker ogenblik zal de weg aan het einde van zijn
levensduur komen. Indien de inschatting van de verkeersbelasting bij het ontwerp juist
is geweest valt dit einde samen met het einde van de ontwerpperiode. Door het aanbrengen van de vereiste nieuwe lagen op het juiste moment kan de levensduur van een weg
aanzienlijk worden verlengd, tot andere factoren (bijvoorbeeld breedte of tracé) een geheel nieuwe weg noodzakelijk maken. Ook om redenen van rijkwaliteit of veiligheid kan
een weg aan rehabilitatie toe zijn. Onder rehabilitatie worden alle werkzaamheden begrepen die nodig zijn om een oude wegverharding weer op het gewenste kwaliteitsniveau
te brengen.
Door het op systematische wijze verzamelen van objectieve gegevens over de kwaliteit
van de weg en gegevens omtrent onderhoudskosten kunnen beslissingen over een te treffen onderhoudsmaatregel op rationele, dat wil zeggen objectieve gronden worden genomen: het rationele wegbeheer. Gegevens die verzameld moeten worden zijn die betreffende verkeerstechnische, constructieve en kostprijsfactoren.
Voor een uitvoerige beschrijving van het systeem voor rationeel wegbeheer kan hier verwezen worden naar Studiecentrum Wegenbouw, 1987.
Ten aanzien van de constructieve aspecten kan de oude verharding een mindere kwaliteit
hebben na verloop van tijd. Mogelijke oorzaken zijn:
- de weg is constructief gezien volgens verwachting op;
- de wegconstructie is onvoldoende gedimensioneerd;
- de functie van de weg is veranderd of zal veranderen waardoor de verkeersbelasting
aanzienlijk zal toenemen;
- de deklaag is glad geworden ten gevolge van polijsting door het verkeer;
- de deklaag is door ouderdom of onvoldoende kwaliteit gaan rafelen;
- door onvoldoende stabiliteit van één of meer lagen zijn te diepe sporen opgetreden.
Voor de bepaling van de restwaarde van de weg (het nog aanwezige draagvermogen)
wordt een tweetal technieken gebruikt. De eerste techniek bestaat uit het meten van de
doorbuiging of deflectie van het wegoppervlak onder een bepaalde belasting. Bij de
tweede techniek wordt het wegoppervlak in trilling gebracht. Uit het verloop van de
deflectiebomme c. q. het verloop van de trillingen door het oppervlak kunnen de elasticiteitsmoduli worden bepaald. De meest bekende methoden zijn die met:
- de Benkelman-balk;
- de Lacroix-deflectograaf;
- de Falling-Weight-deflectometer (valgewichtmethode);
- de Dynaflect.
Voor een beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk V. 2.8.
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Als de oorzaak van de opgetreden schade is vastgesteld en de restwaarde bepaald, kan
de rehabilitatiemaatregel worden bekeken. Deze kunnen in 4 groepen worden onderverdeeld:
- reparaties aan het oppervlak;
- oppervlakbehandelingen;
- overlagen ter versterking van de constructie, eventueel samengaand met wegverbreding;
- gedeeltelijke of gehele vervanging van de verharding, zo nodig gepaard gaand met verbetering van de grondslag.
Een overzicht van de ter beschikking staande onderhoudsmaatregelen en de relatie onderhoudsmaatregel/schadeverschijnsel is gegeven in tabel 2.7.7.
Voor het dimensioneren van versterkingslagen zijn diverse methoden beschikbaar. Hieraan wordt in de volgende paragraaf aandacht geschonken.
Tabel 2.7.7. Relatie tussen schadeverschijnselen en in verband hiermede te kiezen onderhoudsmaatregelen
(Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1985).
Onderhoudsmaatregel

Schadeverschijnsel
C L/LL D/DL A B W R S V STR F

Klein onderhoud
- plaatselijk oppervlak dichten X
(oppervlakbehandeling, slem)
- plaatselijk repareren: evt. na X
uitfrezen plaatselijk nieuw
asfalt

X

X

X

X

X

X

X

- plaatselijk uitvullen: geringe
lengte, scheggen

X

X

- vullen van scheuren (voegvulling)

X

X

Groot onderhoud
- oppervlakkig affrezen

X

X

X

- oppervlakbehandeling

X

- overlaging (nieuwe laag
asfalt)

X

X X X X

X X

- nieuwe laag asfalt na uitfrezen oude asfaltlaag

X

X

X

- combinatie van beide voor- X
gaanden (repaven)

X

X

C
= Craquele
L/LL = Langsscheur/Langslas
D/DL = Dwarsscheur/Dwarslas
A
= Aantasting oppervlak
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X
X

X

X

X

- reconstructie (ingrijpende
overlaging)
- bermen afsteken

X

X

X
X
B
= Vet worden
V
= Langsvlakheid
W = Afwatering
STR = Structurele conditie
R
= Toestand reparatieplek F
= Stroefheid
S
= Rijspoordiepte

2.7.5. Ontwerpmethoden
Naast de verkeersbelasting, de draagkracht van de ondergrond en een eventuele restwaarde zijn voor het ontwerp van de wegconstructie nog andere zaken van belang.
Zo is de waterhuishoudkundige situatie in de ondergrond van groot belang voor het
draagvermogen (zie ook 2.7.3). Door het graven van bermsloten en/of het aanbrengen
van drainage kan de waterhuishouding in het weglichaam worden beheerst.
Daarnaast moet aandacht geschonken worden aan mogelijke vorstschade door toepassing van niet-opdooigevoelig materiaal en eveneens aan een goede waterafvoer teneinde
stripping of aqua-planing te voorkomen.
Voor het ontwerpen van wegconstructies zijn er diverse methoden ontwikkeld. Genoemd
kunnen worden:
- de CBR (Californian Bearing Ratio) methode; (California Highway Department,
1940);
- de AASHO (American Association of State Highway Officials) Road Test (Asphalt
Institute, 1960);
- de Road Note 29 (TRRL) (third Edition) 1970 (Transport and Road Research Laboratory, 1965 en 1970);
- de LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussees) methode;
- Manual Series MS-1 (1981) en MS-19 (1983) van het Asphalt Institute (1981 en 1985);
- de Shell-design 1978 (Shell, 1978);
- de Grontmij-methode (Carmichael, e.a. , 1975 en 1976);
- de VNC-methode (Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-1).
Daarnaast kan op grond van eigen ervaringen worden ontworpen. Deze zijn veelal gebonden aan plaatselijke, steeds gelijke omstandigheden, zodat slechts in een beperkt gebied kan worden ontworpen.
Zowel de (CBR)-methode als de AASHO Road Test en de Road Note 29 (Third Edition)
zijn methoden die ontstaan zijn door de statistische verwerking van een groot aantal ervaringscijfers verkregen onder verschillende omstandigheden van ondergrond verkeer en
klimaat.
Bij de Shell Design-methode en de ontwerpgrafieken van de Manual Series MS-1 en
MS-19 is, gebruik makend van gegevens van de AASHO Road Test en van laboratoriumonderzoek, een wiskundig analytische methode opgezet, waarbij de materiaalconstanten
van het gebruikte asfaltmengsel, de fundering en de ondergrond, het verkeer en het klimaat, in een meerlagen rekenmodel zijn verwerkt.
Bij de LCPC-methode en de Grontmij-methode zijn de dimensioneringsberekeningen ten
behoeve van versterkingslagen gebaseerd op de metingen van een bepaald apparaat. Het
verband tussen de meetwaarden van diverse deflectieapparatuur is onder andere afhankelijk van ondergrond, constructieopbouw en type verharding; toepassing van een dimensioneringsmethode te zamen met een afwijkend deflectieapparaat is daarom niet zonder meer mogelijk.
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De toegepaste deflectiemeetmethode bij LCPC is de Lacroix-deflectograaf en bij de
Grontmij-methode de Dynaflect.
De VNC-methode is in eerste instantie opgezet voor ongewapende betonverhardingen,
doch kan ook worden toegepast voor verhardingen van staalvezelbeton of van doorgaand
gewapend beton. In het laatste geval dient de wapening afzonderlijk bepaald te worden.
In het navolgende zal van enkele methoden een beknopte beschrijving worden gegeven.
De nadruk zal liggen op de gevoeligheid van de aangenomen waarden, op de levensduur
van het ontwerp en de voor plattelandswegen toe te passen grootheden, zoals deze de
laatste jaren door veelvuldige metingen zijn vastgelegd aan de hand van de Shell Design
1978-methode. Hierbij moeten twee kanttekeningen worden gemaakt.
Ten eerste dat er op grond van de uitkomsten van de berekeningen met de verschillende
methoden geen voorkeur voor een bepaalde methode kan worden uitgesproken.
Ten tweede dat de mening niet mag postvatten dat het ontwerpen van wegconstructies
uit het simpel aflezen van grafieken bestaat. Een gedegen kennis van de achtergronden
van de diverse methoden is voor een juiste interpretatie onmisbaar.
De ontwerpmethoden zijn of empirisch bepaald of bevatten rekentechnieken met een
aantal parameters.
Voor bepaalde geschematiseerde belastinggevallen en uit twee en drie lagen bestaande
wegconstructies zijn door onderzoekers als Jeuffroy en Jones grafieken en tabellen gepubliceerd. Voor een aantal verhoudingen van elasticiteitsmoduli van de verschillende materialen en bepaalde constanten van Poisson kunnen met deze grafieken en tabellen de
spanningen op de grensvlakken van de lagen worden bepaald.
Naast belasting en laagdikten moeten de eigenschappen van de verschillende materialen
door de ontwerper als gegeven worden ingevoerd.
Na berekening van de optredende rek op de verschillende punten in de constructie moeten deze nog aan de toelaatbare waarden worden getoetst.
Naast deze rekenmethoden is er een aantal grafische ontwerpmethoden. Hierbij kunnen
op grafieken voor bepaalde typen wegconstructies de laagdikten worden afgelezen, die
in verband met de draagkracht van de ondergrond en de verkeersbelasting vereist zijn.
Behalve voor de karakterisering van het verkeer behoeven geen verdere berekeningen
te worden uitgevoerd.
Het Engelse Transport and Road Research Laboratory (1965) heeft een methode ontwikkeld waarbij op empirie berustende ontwerpkrommen zijn samengesteld. Deze samenstelling was gebaseerd op analyse van gedragingen van bestaande wegverhardingen die
behalve de deklaag, zijn opgebouwd uit niet gebonden materialen. De eigenschappen
van deze materialen worden gebaseerd op de CBR-waarde. Deze methode is bekend onder de naam Road Note 29 (uitgave 1965). Voor een uitvoeriger beschrijving kan verwezen worden naar de diverse leerboeken.
Bij de herziene Road Note 29 (Third Edition 1970) wordt uitgegaan van een flexibel drielagen systeem. Bij deze op empirie berustende rekenmethode wordt het verkeer in standaardaslasten van 80 kN uitgedrukt (zie par. V. 2.7.2). De draagkracht van de onder1004

grond wordt uitgedrukt in een CBR-waarde die kan worden bepaald in het terrein of aan
de hand van een grondsoortindeling uit een tabel kan worden afgelezen. De constructie
wordt uit drie delen opgebouwd, namelijk de zogenaamde onderfundering (zandbed) een
bovenfundering (steenslag, gebonden of ongebonden) en een bitumineuze deklaag.
De dikte van de onderfundering kan uit grafieken worden afgelezen waarin het verband
tussen de onderfundering, draagkracht van de ondergrond (uitgedrukt in CBR-waarde)
en de verkeersbelasting is aangegeven.
De onderfundering (sub-base) moet afhankelijk van het aantal lastovergangen een CBRwaarde van ten minste 20% of 30% hebben. In Nederland zal alleen een zeer draagkrachtig zandbed 20 % halen. Een goed opgebouwd grindzandmengsel zal aan deze eis wel
kunnen voldoen.
De relatie tussen de dikte van de bovenfundering, asfaltlagen en de verkeersbelasting
wordt in verschillende grafieken geïllustreerd; voor groepen van funderingsmateriaal
zijn afzonderlijke grafieken. Voorbeelden zijn die voor bitumineus gebonden materiaal,
met cement gebonden materiaal en ongebonden granulair materiaal.
Deze methode kan ook toegepast worden voor versterkingslagen. In figuur 2.7.4 is aangegeven hoe de rest-levensduur van een weg kan worden geschat uit de met de Benkelman-balk gemeten deflectie en het aantal reeds gepasseerde standaardaslasten.
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Figuur 2.7.4. Het verloop van de deflectie gedurende de levensduur van een weg met butimineus gebonden
fundering (Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1985).

Is de rest-levensduur te laag dan kan met figuur 2.7.5 voor de gewenste restlevensduur
de vereiste dikte van de versterkingslaag worden bepaald.
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Figuur 2.7.5. De relatie tussen de dikte van de versterkingslaag, de deflectie van de verharding voor versterking en de te verwachten extra levensduur van de verhardingsconstructie (voor ongebonden
en voor butimineus gebonden funderingen) (Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1985).

Bij de methode van het Asphalt Institute (MS-1, 1981 en MS-19, 1983) dient men het
te verwachten aantal standaardaslastherhalingen (80 kN) te berekenen uit de aslastverdeling, de intensiteit, de verwachte groei van het verkeer en de ontwerplevensduur van
de weg. De draagkracht van de ondergrond wordt uitgedrukt in een "resilient modulus"
Mr, gemeten in een triaxiale drukproef (bij benadering ca. 10 x CBR).
De handleiding geeft grafieken voor verschillende dikten van funderingen van niet gebonden aggregaat, waaruit als functie van de modulus en het aantal standaardaslasten
de dikten van de aan te brengen asfaltlagen zijn af te leiden.
MS-19 geeft een eenvoudige methode voor het dimensioneren van versterkingslagen.
Door Shell werd in 1963 een op wiskundige grondslag gebaseerde methode uitgegeven
(Shell, 1963).
De belangrijkste criteria in deze methode zijn:
- de verticale rek aan het oppervlak van de ondergrond die maatgevend is voor de permanente deformatie van de ondergrond;
- de horizontale rek in de bitumineuze deklaag met een maximum welke maatgevend is
voor de scheurvorming van het asfalt (zie figuur 2.7.6).
In 1977 werd door Shell aan de bestaande rekenmethode een aantal parameters toegevoegd (Shell, 1977), namelijk:
- de invloed van de temperatuur op de stijfheid modules van het mengsel;
- de invloed van de mengselkwaliteit op het vermoeiingsgedrag;
- de gevolgen van het klimaat op de constructie.
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totale dikte ongebonden fundering, h 2

Figuur 2.7.6. Principe van Shell-ontwerpkromme. (Vereniging van Bitumineuze Werken, 1985)

De verkeersbelasting gedurende de ontwerpperiode, wordt weergegeven door het aantal
equivalente aslastherhalingen van een standaardaslast van 80 kN (zie 2.7.2 en Transport
and Road Research Laboratory, 1965 en 1970).
Het draagvermogen van de ondergrond wordt middels te bepalen elasticiteitsmoduli (E)
en de dwarscontractiecoëfficiënt (getal van Poisson) in de berekeningsmethode ingevoerd.
Is van de grondslag een CBR-waarde bekend dan kan de E-waarde worden benaderd uit:
E-waarde 100 N • mm -2 = ca. 10 % CBR.
Het Shell Pavement Design Manual (Shell, 1978) bevat zowel rekenmodellen voor het
dimensioneren op sterkte (in grafiekvorm) als voor het berekenen van de blijvende vervorming (spoorvorming).
De methode is gebaseerd op een criterium voor de rek in de asfaltlaag en de vervorming
(stuik) in de ondergrond (figuur 2.7.7). De dimensionering wordt bepaald door een geschematiseerd laststelsel op meerdere lagen die een liniair elastisch karakter bezitten en
zich uitstrekken over een oneindige lengte.
Bij bepaalde combinaties van de laagdikten van asfalt en steenfundering is het criterium
van de ondergrond maatgevend, bij grotere dikte van de steenfundering geeft het rekcriterium in het asfalt de doorslag. In de ontwerpgrafieken blijkt dit door een knik in de
figuur. In figuur 2.7.8 is een voorbeeld gegeven van een Shell-ontwerpgrafiek.
In figuur 2.7.8 zijn 2 oplossingen gegeven voor constructies op een ondergrond met een
elasticiteitsmodulus E3 = 2,5 102 N • ni-2 en een verkeersbelasting van N = 10' • 80 kN.
Oplossing I is met één soort granulair materiaal met E2
1 108 N • in-2 ; oplossing II
met twee soorten granulair materiaal, waarvan de minimum elasticiteitsmodulus respectievelijk 1 108 N M-2 en 4 108 N in-2 bedraagt. Voor het sterkte-ontwerp van de weg
wordt er van uitgegaan dat de uiteindelijke levensduur afhankelijk is van:
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- het aantal standaardaslastherhalingen N;
- de stijfheidsmodulus van het asfaltmengsel;
- het vermoeiingsgedrag van het mengsel onder herhaalde belasting;
- de stijfheid van het bitumen;
- het klimaat.
In de ontwerpgrafieken varieert er van de bovengenoemde factoren telkens één.

Figuur 2.7.7. Geschematiseerd belastingmodel.
E
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(Poissongetal)
= stijfheid mengsel
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Figuur 2.7.8. Voorbeeld van een Shell-ontwerpgrafiek. (Vereniging van Bitumineuze Werken, 1985)
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Uitgaande van bovengenoemde factoren zijn de belangrijkste factoren waarin inzicht
noodzakelijk is om te komen tot een verantwoord ontwerp:
- de draagkracht van de ondergrond;
- de waarde in draagkracht van de funderingsmaterialen;
- de mechanische eigenschappen van de toegepaste asfaltmengsels;
- de verkeersbelasting;
- de rest-levensduur van de bestaande verharding (bij rehabilitaties).
De met deze parameters berekende constructies moeten, zoals in voorgaande al is beschreven en weergegeven in figuur 2.7.6, voldoen aan twee voorwaarden:
- de maximaal optredende trekkracht in het asfalt mag de toelaatbare trekvastheid van
het materiaal niet overschrijden, daar anders scheurvorming ontstaat;
- het asfalt en de fundering moeten de door de aslasten uitgeoefende krachten zodanig
spreiden dat de op de ondergrond uitgeoefende druk nergens tot ontoelaatbare vervormingen leidt.
In de Grontmij-ontwerpmethode (Carmichael, e. a. 1975 en 1976) worden de structurele
karakteristieken van de weg bepaald uit deflectiemetingen met de Dynaflect en uit onderzoek van de bestaande constructie-opbouw in het geval van versterkingslagen.
Met deze grootheden worden met behulp van een computerprogramma in een elastisch
meerlagensysteem de optredende spanningen en relatieve en absolute vervormingen berekend op iedere gewenste plaats in de constructie. In gedragsmodellen voor vermoeiing
en spoorvorming wordt vervolgens de te verwachten levensduur bepaald.
Het uiteindelijke ontwerp is afhankelijk van de aard van de belasting, het gewenste kwaliteitsniveau ten aanzien van veiligheid en comfort van de weg en de structurele karakteristieken (bijvoorbeeld grondwaterstand, beschikbare materialen, etc.).
De ontwerpmethode is ook geschikt voor het ontwerpen van nieuwe constructies.
De materiaalkarakteristieken worden dan bepaald uit in de praktijk opgedane ervaringen, gecombineerd met uit laboratoriumproeven gevonden waarden.
Teneinde de gevoeligheid van de Shell-methode te bepalen voor de op plattelandswegen
toepasbare ontwerperiteria ten aanzien van verschillende aannamen, zijn in het navolgende enkele berekeningen in grafiekvorm weergegeven.
Figuur 2.7.9 geeft een globaal verband tussen de waarde van de ondergrond in % CBR
en de dikte van de erbij berekende asfaltlaag bij gelijkblijvende verkeersbelasting.
Deze figuur illustreert de bijna doorslaggevende invloed van de bepaalde CBR-waarde
op de constructie. Een verschil in CBR van 5 of 10% geeft een afwijking van 4 cm asfalt.
De combinatie van figuur 2.7.9 met figuur 2.7.10 maakt duidelijk wat een afwijking van
enkele cm's asfalt voor de ontwerp-levensduur betekent.
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Figuur 2. 7.9
Globaal verband tussen de waarde van de
ondergrond in % CBR en de dikte van de
asfaltlaag bij gelijkblijvende verkeersbelasting.
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Figuur Z 7.10.
Globaal verband tussen de ontwerp-levensuur en de toename van de asfaltdikte bij
gelijkblijvende CBR-waarde.
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Aangezien de waarde van de draagkracht binnen een grondsoort sterk kan variëren en
de waarde essentieel is voor een goed ontwerp, is het noodzakelijk deze door middel
van beproeving te bepalen.
Bij rehabilitaties is het om dezelfde reden noodzakelijk de bestaande weg of fundering
door middel van draagkrachtbepalingen te meten.
De conclusie ten aanzien van de draagkracht van de ondergrond geldt ook voor de verkeersbelasting.
In figuur 2.7.11 is weergegeven wat de invloed is van het aantal aslastherhalingen (N)
op de benodigde asfaltdikte.
Figuur 2.7.11.
Verband tussen N-waarde en asfaltdikte
bij gelijkblijvende fundering.
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Wordt er een vergelijking gemaakt tussen een gemiddelde berekende verkeersbelasting
(N20) en een mogelijk werkelijk optredende belasting afgeleid uit langjarige tellingen op
plattelandswegen als gevolg van de altijd optredende spreiding dan geeft figuur 2.7.12
hiervan de invloed op de levensduur.
Ook hieruit blijkt dat de gekozen N-waarde van grote invloed is op het ontwerp en dat
afwijkingen van de werkelijke N-waarde ten opzichte van een veronderstelde, de werkelijke levensduur sterk beïnvloeden.

Figuur 2. 7. 12.
De globale invloed van de afwijking
van de mogelijk optredende verkeersbelasting ten opzichte van de •
geschatte waarde op de levensduur.
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Is bijvoorbeeld N2° gesteld op 100 x 103 aslastherhalingen, terwijl er werkelijk 150 x
103 optreedt, dan wordt de levensduur 13 jaar.
Indien de optredende verkeersbelasting 67 x 10 3 bedraagt dan is de levensduur 30 jaar.
Het zal duidelijk zijn dat het voor een verantwoord ontwerp niet voldoende is uit te gaan
van gemiddelde waarden, en dat tellingen beslist noodzakelijk zijn.
De mechanische eigenschappen van het toegepaste asfaltmengsel welke direct van belang zijn bij het dimensioneren zijn de stijfheid, het vermoeiingsgedrag en het penetratiegetal. Deze verschillende grootheden kunnen worden bepaald uit de beproeving van het
asfaltmengsel of door berekeningen vanuit de gegevens over de mengselsamenstelling.
In Nederland wordt veelal vanuit de Shell-methode met een mengsel gerekend namelijk
S1.F1.50.
S1 vertegenwoordigt de stijfheid van de meest gangbare dichte mengsels. Daarnaast is
er S2 voor open mengsels met een hoog holle-ruimtepercentage en een laag bitumengehalte (zie figuur 2.7.8).
Naar analogie zijn er op basis van laboratoriummetingen twee karakteristieke vermoeiingskrommen namelijk F1 en F2.
Verder worden er twee bitumensoorten onderscheiden 50 pen en 100 pen bij 25°, waarbij 50 pen staat voor de soorten 40/50, 40/60, 45/50 enz. en 100 pen staat voor 80/100,
85/100 enz.
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De temperatuur wordt bij deze methode uitgedrukt in een gemiddelde jaartemperatuur.
Hierin is het temperatuursverloop over een jaar verdisconteerd. Voor Nederland is deze
berekend op 12 °C. Gaat men er toe over om op een bestaande weg een versterkingslaag
aan te brengen, dan kan men in principe uitgaan van dezelfde methode als die gebruikt
wordt voor nieuw aan te leggen wegen.
Is de bestaande asfaltlaag dusdanig gescheurd of gecraquleerd dat ze niet meer kan bijdragen in de nieuwe asfaltconstructie dan zal men deze verwijderen of kunnen aanmerken als onderdeel van de fundering. De nieuw aan te brengen laagdikte wordt dan
rechtstreeks berekend uit de gemeten draagkracht van het aanwezige weglichaam en de
te verwachten verkeersbelasting in de ontwerpperiode.
Besluit men een weg te verbeteren, waarvoor het bestaande asfalt nog een restwaarde
heeft, dan zal men de overlaag kunnen berekenen uit de gegevens van de nieuwe
ontwerp-levensduur, de oorspronkelijke ontwerp-levensduur en het verkeer tot op heden. Indien men geen gegevens heeft over het oorspronkelijke ontwerp dan kunnen die
worden afgeleid uit gegevens over de ondergrond, de laagdikten van de fundering en
het asfalt en de gebruikte asfaltkwaliteit.
Ook is het van belang een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in het reeds gepasseerde
verkeer.
Omdat de ontwerpmethoden uitgaan van een nieuw materiaal en de bepalende trekkrachten optreden onderin de totale asfaltlaag, dus bij overlagen in de oude lagen, moet in
de nieuwe constructie rekening worden gehouden met de vermoeiing van de oude lagen.
Dit gebeurt doordat de aangenomen verkeersbelasting N a2 wordt omgerekend naar een
fictief aantal aslastherhalingen Nd2, waarin het verleden van de weg is verdisconteerd.
Nd
Nd2 = Na t X

(2.7.1 )

Nr

waarin:
de oorspronkelijke ontwerp-levensduur in N
fictief aantal aslastherhalingen in de nieuwe ontwerpperiode
Ara. = vastgestelde N in de nieuwe ontwerpperiode
Nr
= rest-levensduur = Ndl — reeds gepasseerd verkeer.
Ndl =

Nd2 =

De dikte van de nieuwe laag is dan het verschil tussen de totale berekende laagdikte en
de reeds aanwezige laag.
Daarnaast moet worden nagegaan of de aangebrachte laag dik genoeg is om de druk op
de ondergrond voldoende te reduceren. Daar de waarden van de ondergrond niet in de
tijd afnemen hoeft hier geen vermoeiingsgedrag te worden verrekend.
Ter controle kan nog worden nagegaan of het niet voordeliger is de bestaande verharding
in zijn geheel af te schrijven, tot de fundering te rekenen en een nieuwe laag aan te brengen. Dit zal alleen het geval zijn als de bestaande laag vrijwel geen rest-levensduur meer
heeft, zodat de verhouding Ndl/Nr groot is.
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Een cementgebonden verharding behoort tot de "starre constructies". Bij een dergelijke
verharding wordt de verkeersbelasting gedragen door de stijve betonplaat.
Door het grote lastspreidende vermogen van de plaat wordt de ondergrond in mindere
mate belast dan bij flexibeler constructies.
De stijfheid en de sterkte van het beton spelen in de berekeningen volgens de VNCmethode (Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-1) een belangrijke rol.
Bij de bepaling van de vereiste verhardingsdikte worden voor het berekenen van de verkeersspanningen de formules van Westergaard gebruikt. In deze formules wordt aangenomen dat de door de grondslag geleverde tegendruk in een punt aan de onderzijde van
de plaat rechtevenredig is met de zakking van de plaat in datzelfde punt.
Het draagvermogen van de ondergrond wordt uitgedrukt in een zogenaamde beddingsconstante.
Deze beddingsconstante wordt gewoonlijk bepaald met behulp van de plaatbelastingsproef. In tabel 2.7.8 is een globale indicatie gegeven van de beddingsconstante voor verschillende grondsoorten.
Tabel 2.7.8. Beddingsconstante (k) voor verschillende grondsoorten (globaal).
Grondsoort

k
10-2 N•mm-3

Goed-gegradeerd grind en grind/zandmengsels, met weinig of geen fijn materiaal
Slecht-gegradeerd grind, met weinig of geen fijn materiaal
Grind/zand/klei-mengsels
Goed-gegradeerd zand en grindig zand, met weinig of geen fijn materiaal
Slecht-gegradeerd zand, met weinig of geen fijn materiaal
Zand/klei-mengsels
Zeer fijn zand, leemhoudend zand
Vaste klei
Slappe klei en veen

8 - 13
8 - 13
5 - 13
5 - 10
4 - 10
3- 8
3- 5
1- 3
0- 1

In figuur 2.7.13 is het verband aangegeven tussen de k-waarde en de CBR-waarde (Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-1).
Wanneer een betonverharding niet direct op de natuurlijke ondergrond maar op een
funderings- of tussenlaag wordt aangelegd, wordt het draagvermogen hiervan in rekening gebracht door verhoging van de beddingsconstante van de ondergrond.
Bij de VNC-methode wordt rekening gehouden met spanningen en doorbuigingen die
in de beschouwde betonplaat optreden.
Deze zijn afhankelijk van:
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Figuur 2.7.13. Het verband tussen de k-waarde en de CBR-waarde.

- het draagvermogen van de natuurlijke ondergrond en de eventuele funderings- of tussenlagen of een reeds aanwezige verhardingsconstructie;
- de verkeersbelasting (aantal, grootte en positie van de wiellasten);
- de temperatuursveranderingen in de verharding;
- de sterkte- en vervormingseigenschappen van het beton;
- de lastoverdracht in de voegen;
- de afmetingen van de plaat (lengte, breedte en dikte).
Met het zettingsgedrag wordt rekening gehouden door de plaatdikte en/of de plaatlengte
hierop aan te passen.
De plaatlengte dient niet groter dan 1,2 á 1,5 maal de plaatbreedte te zijn. Naarmate er
meer zetting wordt verwacht, dienen een kleinere plaatlengte en een grotere plaatdikte
te worden gekozen.
Bij een gegeven plaatbreedte, die uit de verhardingsbreedte volgt, wordt vervolgens een
geschikt geachte constructie gekozen. Deze constructie bestaat uit een betonverharding
met eventuele funderings- of tussenlagen. Daarna worden voor elke wiellastgroep de
verkeersspanningen en de daarbij door de temperatuursgradiënt veroorzaakte temperatuursspanningen berekend. Op deze wijze kan voor elke wiellastgroep, bij een bepaalde
temperatuursgradiënt, het toelaatbare aantal wiellastherhalingen (Ni) worden bepaald.
Met behulp van de regel van Palmgren-Miner wordt vervolgens nagegaan, of de gekozen
constructie voldoet aan het sterktecriterium. Dit criterium houdt in, dat de betonplaat
pas aan het einde van de ontwerp-levensduur voor de eerste maal gaat scheuren.
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Wordt er niet aan dit criterium voldaan, dan moet de gekozen constructie worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door wijziging van de plaatdikte en/of de plaatlengte, door het al dan niet toepassen van deuvels, door een wijziging van de betonkwaliteit of door het kiezen van een andere funderingslaag.
Als de constructie voldoet aan het sterktecriterium, moet deze nog op stijfheid beoordeeld worden. Daartoe wordt de doorbuiging bij de voegen berekend en vervolgens aan
het doorbuigingscriterium getoetst. Wordt er niet aan dit criterium voldaan, dan dient
de constructie (opnieuw) aangepast te worden. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door
wijziging van de fundering, door het al dan niet toepassen van deuvels of door wijziging
van de plaatlengte. Ook deze mogelijkheden zijn in het stroomdiagram aangegeven.
De aldus gevonden constructie, die zowel aan het sterktecriterium als aan het stijfheidscriterium voldoet, moet ten slotte op zijn economische aspecten beoordeeld worden. Als
daarbij blijkt, dat de beschouwde constructie economisch niet aantrekkelijk is, dient te
worden nagegaan of een andere constructie-opbouw wellicht tot een ook economisch
verantwoord ontwerp kan leiden.
Bij de VNC-methode zijn dimensioneringstabellen beschikbaar, waarmee de vereiste
minimale verhardingsdikte kan worden bepaald nadat een beddingsconstante van de
plaatondersteuning is vastgesteld. Een gedeelte van tabel E uit de VNC-handleiding
(Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-1) is als voorbeeld weergegeven in tabel 2.7.9.
Tabel 2.7.9. Voorbeeld van een dimensioneringstabel uit Handleiding Betonwegen (Vereniging
Nederlandse Cementindustrie, 1985-1).

deel
tabel E

Verhardingsdikten voor wegen met één of twee rijstroken
Wiellasten-spectrum II: 43-34-14-6,5-2,5 in %
Betonkwaliteit: B 37'

Pmax.

ontwerpbelasting

((N)

n

50

10'
10'
10'
108
105
10'

60

10'
10'

Beddingsconstante van de plaatondersteuning in 10' N • nun -3
4
2
1

16

plaatlengte (m) plaatlengte (m)
3,5 4,0 4,5 5,0 3,5 4,0 4,5 5,0

plaatlengte (m)
3,5 4,0 4,5 5,0

plaatlengte (m) plaatlengte (m)
3,5 4,0 4,5 5,0 3,5 4,0 4,5 5,0

181 186 193 201
190 195 202 210

176 183 191 201
186 192 200 209
197 203 210 219

172 179 188 198
180 188 197 207
191 198 207 216
204 211 219 228

165 174 184 195
174 182 192 203
184 192 201 212
197 204 213 223

158
167
177
189

196 201 108 216
208 212 218 226

191 198 206 215
202 208 216 224
215 220 227 236

186 193 202 212
196 203 211 221
208 214 222 232
223 228 236 245

179 187 197 208
188 196 206 217
200 207 217 227
214 221 230 240

171 180 190 202
180 189 199 210
191 199 209 220
205 212 222 233

167 178 190
175 186 197
185 195 206
197 206 217
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De hiervoor gegeven beknopte omschrijving van enkele ontwerpmethoden geven een
overzicht door welke factoren de constructies worden bepaald.
Met name de figuren 2.7.9 t/m 2.7.12 geven een inzicht in de gevoeligheid bij de aanname van de verschillende grootheden op het resultaat van de berekeningen. De resultaten
van de met behulp van de Shell Design 1978 uitgevoerde berekeningen zijn niet maatgevend voor deze ontwerpmethode, doch gelden voor alle methoden en zijn als voorbeeld
gegeven. Duidelijk komt hierbij naar voren dat het van evident belang is een juist inzicht
te hebben in de waarde van de draagkracht van de ondergrond en de verkeersbelasting
en dat beide slechts door meting met voldoende nauwkeurigheid zijn vast te stellen.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de uit de berekeningen volgende asfaltdiktes
theoretische minima zijn, waarbij de verkeersbelasting als een absolute grootheid is ingevoerd, geen rekening is gehouden met variatie van de ondergrond over de lengte van
de weg en ook geen tolerantie is aangehouden voor onregelmatigheden bij de uitvoering.
Daar is gebleken dat kleine afwijkingen van de asfaltdikte de levensduur van de weg sterk
beïnvloeden, is het aan te bevelen de berekende uitkomsten met minimaal één cm te verhogen. Hiermede kan worden voorkomen dat door relatief kleine afwijkingen van de
aangenomen waarden ten opzichte van de werkelijkheid, in korte tijd grote schade aan
het wegdek zal ontstaan.

2.7.6. Materialen en constructies
De in Nederland in voldoende mate beschikbare natuurlijke materialen zijn vrijwel uitsluitend zand en grind (al of niet gebroken). Beide materialen worden dan ook in de
meeste wegconstructies gebruikt, zoals bijvoorbeeld in zandbedden, asfaltverhardingen
en cementbetonverhardingen.
Een groot gedeelte van de overige wegenbouwmaterialen moet uit het buitenland worden
geïmporteerd.
De kwaliteitseisen die aan de materialen worden gesteld, dienen in overeenstemming te
zijn met de omstandigheden waaronder ze worden toegepast. Als keuringseisen worden
gehanteerd de in hoofdstuk 31 van de Standaard RAW-bepalingen, afgekort "Standaard
1985", weergegeven technische bepalingen alsmede de daarop uitgegeven aanvulling
in de Standaardbepalingen Verhardingslagen, afgekort "SBV 1987". (Stichting RAW,
1985 en 1987).
Naast de natuurlijke materialen vindt de toepassing van alternatieve bouwstoffen steeds
meer opgang. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld hergebruik van opgebroken asfalt,
beton- en metselwerkpuin als funderingsmateriaal of toeslag in beton, mijnsteen, slakken, vliegassen in vulstof en vuilverbrandingsslakken. Voor deze stoffen worden of zijn
keuring, certificering en normering onderwerp van velerlei overleg.
Voor een overzicht van de stand van zaken medio 1984 wordt verwezen naar: Gerardu
en Hendriks, 1983. Een tussenstand van 1980, gericht op de wegenbouw, is gegeven
in Studiecentrum Wegenbouw, 1980.
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De keuze van de materialen is afhankelijk van beschikbaarheid, levertijd, sterkte en kostprijs. Van belang zijn vooral die materialen waarmede de meest economische verhardingsconstructie kan worden gemaakt. Hiertoe zullen veelal een aantal verhardingstypen
met elkaar moeten worden vergeleken om zo te kunnen bepalen welk verhardingstype
onder de gegeven omstandigheden daaraan voldoet.
Dit betekent niet dat alleen moet worden gezocht naar de verhardingsconstructie die het
goedkoopst in aanleg is. Evenzo bepalend zijn onderhoudskosten voor de wegbeheerder
(inclusief kosten van eventuele wegomleggingen ten behoeve van dat onderhoud) en de
kosten voor de weggebruiker. Bij een goed onderhouden weg zullen de laatste kosten
in het algemeen lager zijn dan bij een weg waarvan het onderhoud verwaarloosd is.
Materialen voor funderingen
Als eerste, en in Nederland voor de hand liggend materiaal kan het zand worden genoemd. Het zandbed wordt niet alleen als versterking van de ondergrond aangebracht,
maar ook om de vorstgevoeligheid van de weg te verminderen en de waterhuishouding
van de weg te regelen. Het draagvermogen wordt bij zand sterk beïnvloed door de mate
van verdichting. Dit draagvermogen kan met behulp van de CBR-proef worden bepaald
(zie hoofdstuk V. 2.8).

De toepassing van een fundering van andere ongebonden materialen vindt vooral plaats
indien op een niet voldoende draagkrachtige ondergrond een asfaltconstructie moet worden toegepast. Ook kan de toepassing plaatsvinden bij zeer slappe ondergrond als veen,
ter vervanging van het zandbed.
De materialen worden in de weg gestort, gespreid en daarna afgewalst of afgetrild.
Genoemd kunnen worden:
- Hoogoven- en staalslakken

Deze slakken ontstaan als residu bij de ruwijzer- en staalproduktie. Door breken en eventueel afzeven worden deze slakken geschikt gemaakt voor verwerking in wegverhardingen.
De bij de produktie van ruwijzer vrijkomende slak, de hoogovenslak, wordt in de gradering 0/40 mm veel toegepast voor wegfunderingen in gebieden met een weinig draagkrachtige ondergrond. Er ontstaat een zekere plaatwerking ten gevolge van de gradering,
de haakweerstand en een hydraulische binding van het materiaal.
Deze plaatwerking kan onder bepaalde omstandigheden zo groot worden dat, evenals
bij funderingen van schrale beton, scheuren ten gevolge van krimp en van temperatuurswisselingen kunnen ontstaan.
- Schuimslakken

Dit zijn gedeeltelijk gegranuleerde hoogovenslakken met afmetingen van 0-300 mm.
Het lage verdichte volumegewicht op het maaiveld van ca. 1.400 kg In-3 en in slootaanvullingen van ca. 1.000 kg • m -3 maakt het aantrekkelijk dit materiaal toe te passen in
gebieden met een weinig draagkrachtige ondergrond.
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- Rode mijnsteen
De mijnsteen is een afvalprodukt van de steenkolenmijnen dat vrijkomt nadat steenkool
en kolenstof zijn verwijderd. Door achterblijven van koolstof en zwavel in de mijnsteen
kan in een mijnsteenberg spontane verbranding optreden.
Hierdoor ontstaat de rode (gebrande) mijnsteen. Na te zijn gebroken in steenbrekers ontstaat een hoekig produkt. De rode mijnsteen kan gesorteerd en ongesorteerd worden geleverd. Het materiaal is matig geschikt voor tijdelijke verhardingen, erfverhardingen en
verhardingen van parkeerplaatsen. De ongebrande (zwarte) mijnsteen is niet geschikt
om als verhardingsmateriaal te worden gebruikt.
- Stol
Stol (berggrind) is een natuurlijk mengsel van zand en grind al of niet vermengd met
leem, dat hoofdzakelijk wordt aangetroffen in Limburg en daar ook het meest wordt toegepast.
De sterkte van het materiaal is geheel afhankelijk van de korrelopbouw en kan dan ook
van plaats tot plaats sterk verschillen. Behalve als funderingsmateriaal wordt stol ook
gebruikt als materiaal voor semi-verharde wegen.
- Lava
Lava is een natuurlijk eruptief gesteente, dat onder andere in het Eifelgebergte in Duitsland voorkomt. Het materiaal heeft een grote haakweerstand. Aangezien de weerstand
tegen verbrijzeling soms matig is, wordt de fundering verdicht door middel van trilplaten
in plaats van walsen.
De lavasteen kan gesorteerd worden geleverd.
- Beton- en baksteenpuin
De toepassing van betonpuin als steenfunderingsmateriaal vindt steeds meer opgang. Op
grond van praktijk- en laboratoriumonderzoek zijn concept-eisen en besteksbepalingen
geformuleerd. Gesteld kan worden dat betonpuin een technisch en economisch aantrekkelijk funderingsmateriaal is voor alle categorieën wegen (Gerardu en Hendriks, 1983).
Het onderzoek naar de toepassing van baksteenpuin (straatklinkers, metselwerkpuin) is
nog volop gaande. In technisch opzicht ziet het er naar uit dat toepassing slechts verantwoord is tot een nader aan te duiden maximale verkeersbelasting.
- Fosforslakken
Fosforslakken komen in Nederland voornamelijk van de Hoechst-fabriek in Zeeland en
worden in combinatie met hoogovenslakken (zand), toegepast als wegfunderingsmateriaal .
Naast de ongebonden funderingen kan een fundering worden gemaakt van een gebonden
materiaal.
- Schraal beton
Beton met 75-125 kg cement per m 3 zand en grove toeslagmateriaal in een massaverhouding tussen 1:1 en 1:3, wordt toegepast als funderingsmateriaal.
Het materiaal wordt met vrachtwagens aangevoerd, met bulldozers gespreid en daarna
afgewalst.
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De scheuren ten gevolge van krimp en temperatuurswisselingen welke zich in dit materiaal, evenals in de hierna te behandelen zandcementstabilisatie, kunnen voordoen, zetten
zich gewoonlijk door in dunne deklagen, die op deze funderingen worden aangebracht.
- Stabilisaties van zandbedden

Ter verhoging van de stabiliteit (draagvermogen) van het zandbed kan het zand worden
gestabiliseerd door verdichting (mechanische stabilisatie), door verbetering van de korrelopbouw en/of door toevoeging van een bindmiddel. Verbetering van de korrelopbouw
(fysische stabilisatie) kan geschieden door toevoeging van niet-vorstgevoelige materialen, zoals brekerzand, slakkenzand, glasas, en dergelijke.
Door toevoeging van een bindmiddel wordt de cohesie van het zand verhoogd, terwijl
een eenmaal verkregen verdichting kan worden gehandhaafd (chemische stabilisatie).
Hierbij worden chemisch actieve stoffen als hydraulisch slakkenzand of cement bijgevoegd.
- Cementstabilisatie

Door toevoeging van cement kan de stabiliteit van zanden worden verhoogd.
Daartoe wordt het zand gemengd met cement en water en daarna goed verdicht. Om goede resultaten te kunnen bereiken mag in het zand praktisch geen humus voorkomen en
mag het water geen schadelijke stoffen bevatten, zoals bijvoorbeeld veenzuren. De bovenste 0,50 tot 1,00 m van een zandontgraving en slootwater uit veengebieden zijn dan
ook meestal niet geschikt om te worden gebruikt voor stabilisatie met cement. Aangezien
ook zout een minder gunstige invloed heeft op de verharding van cement is het gebruik
van ongewassen zeezand niet aan te bevelen. Afhankelijk van de korrelverdeling van
het zand worden 7-11 gewichtsprocenten cement toegevoegd.
Het zand-cementmengsel kan vooraf in een menginstallatie worden gemengd en naar de
weg worden gebracht (mixed in plant), doch in Nederland wordt de stabilisatie meestal
met stabilisatiemachines (mixed in place) in de weg vervaardigd.
Bij toepassing van de zandcementstabilisatie moet men erop verdacht zijn dat de veel
optredende krimpscheuren in de stabilisatie zich vaak doorzetten in de relatief dunne asfaltdekken op plattelandswegen.
- Bitumenstabilisatie

De stabiliteit van zanden kan ook worden verhoogd door toevoeging van een bitumineus
bindmiddel zoals teerbitumen of asfaltbitumenemulsie. Het stabiliseren van zand met bitumen vindt in Nederland nauwelijks toepassing.
Materialen voor verhardingen
Voor verhardingen kunnen 3 hoofdtypen worden onderscheiden, te weten:

- elementenverharding;
- bitumineuze verharding;
- betonverharding.
Bij de keuze tussen de verschillende verhardingsmaterialen kunnen naast technische en
economische eisen ook landschappelijke overwegingen een rol spelen of van doorslaggevende betekenis zijn.
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Elementenverharding

Op diverse plaatsen wordt nog steeds als typisch Nederlandse verhardingsconstructie de
bestrating met gebakken straatklinkers of met betonstraatstenen toegepast.
Vanwege het prijsverschil worden hiervoor veelal betonstenen gebruikt, maar uit landschappelijke overwegingen kunnen gebakken klinkers de voorkeur verdienen.
Hiervoor worden veelal dik formaat klinkers gebruikt.
Een absolute vereiste bij klinkerbestratingen is, dat de zandbaan zeer stabiel is, of wordt
gemaakt door middel van toevoegingen aan het straatzand.
Voor drukkere plattelandswegen is dat niet voldoende en dient op het zandbed een fundering te worden aangebracht met daarop een gestabiliseerde dunne laag straatzand, waarin
de klinkers kunnen worden gestraat.
Bij een bestrating van rechthoekige stenen is een kantopsluiting noodzakelijk;
bij een bestrating van profielstenen kan deze achterwege blijven.
Er zijn bestratingsmachines in gebruik, waarbij de stenen machinaal worden gevlijd op
een vooraf vlak afgewerkt zandbed. Ze worden echter weinig toegepast.
Bitumineuze verharding

Bij deze flexibele verharding kan onderscheid gemaakt worden naar de gebruikte componenten, de aard van het asfalt en van het bindmiddel.
In tabel 2.7.10 zijn de benamingen vermeld van wegenbouwmengsels.
Tabel 2.7.10. Benamingen van wegenbouwmengsels.

Warm asfalt

Koud asfalt

Teermengsels

dicht asfaltbeton
open asfaltbeton
grind- en steenslagasfaltbeton
zeer open asfalt
mastiek asfalt
Hot Rolled Asphalt
zandasfalt
gietasfalt en strijkasfalt
asfaltsteenslag

emulsiebeton
koudasfalt

teerbeton
grindteerbeton
grindzandteer

- Warm asfalt

In de Standaard 1985 worden de benamingen: zeer fijn dicht-, fijn dicht- en grof dicht
asfaltbeton niet meer gebruikt, evenmin als het vroeger voor plattelandswegen toegepaste grindzandasfalt. Voor dit grindzandasfalt is het grindasfaltbeton in de plaats gekomen. De verschillende mengselsoorten worden ingedeeld naar kenmerken als de maximumkorrelafmeting, het soort zand of het percentage grind of steenslag (> 2 mm) Tabel
2.7.11 geeft de indeling met de benamingskenmerken.
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Tabel 2.7.11. Benaming van asfalt volgens de Standaard 1985 (Stichting RAW, 1985)
Naam
zandasfalt
grindasfaltbeton
soort 43
soort 50
soort 57
soort 65
open asfaltbeton
0/16 type 1 of type 2
0/22 type 1 of type 2
dicht asfaltbeton
0/6 type A of type B
0/8 type A of type B
0/11 type A of type B
0/16 type A of type B
0/16 type C

Kenmerk

percentage grind 43
(> 2 mm)
50
(% m/m)
57
65
max. korrelafmeting 16 mm
max. korrelafmeting 22 mm

percentage steenslag
(> 2 mm) 67 of 72

max. korrelafmeting 6 mm
max. korrelafmeting 8 mm
max. korrelafmeting 11 mm
max. korrelafmeting 16 mm
max. korrelafmeting 16 mm

zand A of zand B
zand A of zand B
zand A of zand B
zand A of zand B
percentage steenslag 60

Het warm asfalt wordt in een asfaltmenginstallatie bereid, waarbij bitumen, verhit tot
mengviscositeit, aan het gedroogde mineraal aggregaat wordt toegevoegd. Wat toepassing
betreft neemt het de belangrijkste plaats in.
In koud asfalt wordt het bindmiddel in de vorm van emulsie of een vloeibitumen toegevoegd. In het eerste geval wordt de benaming emulsiebeton gebruikt, in het laatste heet
het materiaal koudasfalt.
Asfaltbeton is een continue gegradeerd mengsel van steenslag, zand, vulstof en bitumen,
met een nagenoeg gehele of gedeeltelijke poriënvulling. In het eerste geval is er sprake
van dicht asfaltbeton, in het tweede geval van open asfaltbeton. Open asfaltbeton wordt
toegepast als tussenlaag (binder) tussen de deklaag en de fundering of als deklaag daar
waar grote stroefheid is vereist. De levensduur als deklaag is over het algemeen geringer
dan van dicht asfaltbeton. Door het hogere holle ruimtepercentage en lagen bitumengehalte vindt bij het aanbrengen van de volgende laag of lager een goede aanhechting plaats.
Grind- en steenslagasfaltbeton zijn mengsels van grind of steenslag, zand, vulstof en bitumen. Hierbij zijn de aan de korrelverdeling gestelde eisen minder streng dan bij asfaltbeton. De vulstof en bitumengehalten zijn doorgaans lager.
Op vele plattelandswegen wordt grindasfaltbeton in één of meer lagen aangebracht, waarbij de bovenste laag veelal dienst doet als deklaag.
Volgens de Standaard 1985 moet de samenstelling van het in het werk te brengen grindasfaltbeton van de bij het vooronderzoek gekozen samenstelling zijn.
Afhankelijk van het percentage grind of steenslag (> 2 mm) wordt toegepast GAB 43 (alleen voor verkeersklasse 1), GAB 50, 57 of 65.
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De lagen worden aangebracht met een asfaltafwerkmachine en door middel van walsen
verdicht. Om een goede gelijkmatige dikte te verkrijgen moet de ondergrond zo stabiel
zijn, dat de vrachtauto's en de afwerkmachine niet kunnen verzakken.
Gezien het vrij grote percentage holle ruimte van grindasfaltbeton wordt de deklaag voorzien van een dichtingslaag (oppervlaktebehandeling).
Zeer open asfalt is een mengsel van steenslag, zand, vulstof en bitumen, dat discontinu
is gegradeerd waardoor een hoge holle ruimte wordt bereikt (15-25 %). Door het hoge
gehalte gebroken materiaal > 2 mm wordt een zeer sterk korrelskelet verkregen waardoor
het mengsel een zeer hoge weerstand tegen blijvende vervorming heeft. Omdat de gradering niet continu is behoort dit mengsel dus niet tot de groep "asfaltbeton". Het wordt
toegepast als drainerende deklaag.
Mastiekasfalt is even als zeer open asfalt discontinu gegradeerd met eveneens een hoog
gehalte gebroken materiaal > 2 mm
De holle ruimte wordt nu echter vrijwel geheel gevuld met mastiek (een mengsel van
zand, vulstof en bitumen). Hierdoor wordt een hoogstabiel deklaagmengsel verkregen
met een hoge duurzaamheid. Dit type mengsel, dat in de laatste 15 jaar in Duitsland is
ontwikkeld, verkeert in Nederland nog in het proefvakstadium.
Hot Rolled Asphalt is een uit Engeland afkomstig asfaltmengsel, bestemd voor deklagen.
Het is een asfaltmengsel met een laag gehalte > 2 mm (circa 35 %), dat tijdens de uitvoering met grote vooromhulde steenslag wordt afgestrooid. Deze steenslag wordt in het nog
warme asfalt ingewalst.
Het grote specifieke oppervlak van het aggregaat (veel fijn materiaal) laat een hoog
bitumgehalte toe, waardoor een hoge duurzaamheid wordt verkregen. De afstrooisteenslag zorgt voor een voldoende grove textuur (stroefheid). Vanwege de relatief hoge prijs
is dit mengsel in Nederland niet voorbij het proefvakstadium gekomen.
Zandasfalt is een mengsel van zand, vulstof en bitumen, dat niet op gradering of poriënvulling is gegrond. Het materiaal wordt gebruikt als stabilisatie- of funderingsmateriaal.
Gietasfalt is een mengsel van grind of steenslag, zand, vulstof en bitumen, dat op een
overvulling van de poriën is gegrond. Het wordt in hete toestand gebruikt als gietbare
voegvulling tussen stortsteen in de waterbouw en als materiaal voor deklagen, vooral op
de Duitse Autobahnen. Soortgelijk materiaal, met handgereedschap uitgestreken, wordt
strijkasfalt genoemd.
Asfaltsteenslag is een mengsel van steenslag, enige vulstof en bitumen. Dit mengsel, dat
niet op poriënvulling is gebaseerd, wordt bij uitzondering als binder of deklaag gebruikt.
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- Koud asfalt

Indien zetting van het weglichaam of blijvend hoge deflectie wordt verwacht, verdient
het naast de toepassing van vooromhulde steenslaglagen eveneens overweging de laag of
lagen grindasfaltbeton te vervangen door warm bereid koud asfalt. Door de aanvankelijk
grote plasticiteit van dit materiaal kan scheurvorming in de bitumineuze lagen worden
beperkt.
In koud asfalt wordt het bindmiddel in de vorm van een emulsie of in de vorm van een
vloeibitumen toegevoegd.
In het eerste geval wordt er koud gemengd en verwerkt en wordt het eindresultaat emulsiebeton genoemd. Deze koud asfalt wordt als zodanig weinig toegepast. Wel kunnen aangetaste oppervlakken (mortelverlies, begon craquelé) worden verbeterd met slem; eigenlijk
een fijn dicht emulsiebeton met brekerzand en steenslag (2/6 of 2/8).
In het tweede geval wordt er half warm gemengd en heet het materiaal koudasfalt.
Het in de droogtrommel van de asfaltmenginstallatie gedroogde en verhitte mineraal
wordt in een koeltrommel gekoeld tot de mengtemperatuur van vloeibitumen (80-100 °C).
Koudasfalt wordt veel gebruikt voor reparatiewerk of daar waar zettingen worden verwacht. De plasticiteit van koudasfalt is groot direct na aanleg en neemt af door verdamping van de "fluxolie", welke mogelijk is door het relatief grote percentage holle ruimte.
De vereiste aanvangsweerstand tegen vervorming door de verkeersbelasting moet door
het korrelskelet worden geleverd. Om deze reden wordt uitsluitend gebroken mineraal
toegepast.
Koudasfalt worden dikwijls onder een merknaam in de handel gebracht.
- Teermengsels

De omschrijvingen van de mengsels teerbeton, grindteerbeton en grindzandteer zijn onder vervanging van bitumen door teer gelijk aan die voor asfaltbeton, grindasfaltbeton
en grindzandasfalt.
Teermengsels worden in Nederland weinig toegepast. Vanwege de bestandheid van teer
tegen verweking door minerale olie, worden ze wel voor parkeerterreinen en busstations
gebruikt.
Voor mengsels waarin teerbitumen als bindmiddel wordt gebruikt, geldt hetzelfde als
voor de teermengsels is vermeld.
- Andere bitumineuze constructies

In gevallen waar nog enige zetting van het weglichaam is te verwachten wordt vaak een
spreidlaag van hoekig materiaal, dik 0,03 á 0,05 m aangebracht, welke na inwalsen wordt
gepenetreerd met asfaltbitumen en afgedekt met een oppervlakbehandeling. Als de grootste zettingen achter de rug zijn wordt hier overheen, afhankelijk van de verkeersintensiteit, een enkele of dubbele slijtlaag of een deklaag van grindasfaltbeton aangebracht.
De kwaliteit van de penetratielaag is naast de vakmanschap van de aannemer sterk afhankelijk van het weer.
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Om deze reden worden tegenwoordig ook molengemengde mengsels van vooromhulde
steenslag toegepast waarvan de kwaliteit beter beheerst kan worden en die met de spreidmachine gelijkmatig verdeeld kunnen worden.
De dichtingslaag of slijtlaag is een oppervlakbehandeling. Hieronder wordt verstaan het
aanbrengen van een of twee lagen steenmateriaal, elk ter dikte van een korrel, op het wegoppervlak. De korrels worden met een bitumineus bindmiddel op de verharding geldt.
De oppervlakbehandeling verbetert de weerstand tegen beschadiging door het verkeer
en verhoogt de stroefheid, terwijl het de verharding tegen klimatologische invloeden beschermt. De bij oppervlakbehandelingen toegepaste bindmiddelen zijn bitumen, wegenteer, teerbitumen en bitumenemulsie.
De viscositeit van de eerste drie, heet te versproeien bindmiddelen wordt bepaald door het
jaargetijde. Hiervoor worden in de Standaard 1985 globale richtlijnen weergegeven.
Vloeibitumen moeten op een vochtig wegdek of bij kans op vochtig weer niet worden
gebruikt. De andere bindmiddelen zijn voor enig vocht minder gevoelig.
Het afdekmateriaal moet voldoen aan eisen die ten aanzien van de weerstand tegen verbrijzeling, polijstgetal, korrelverdeling, korrelvorm en kleur zijn gesteld. De korrelafmetingen worden bepaald door de ondergrond, de verkeersintensiteit en de gewenste oppervlakte textuur.
De hoeveelheid bindmiddel moet de holle ruimte aan het oppervlak vullen en een kleeflaag vormen, terwijl tevens de holle ruimte tussen de steenkorrels voor ongeveer tweederde deel moet worden opgevuld. Daarnaast wordt de hoeveelheid beïnvloed door de verkeersintensiteit, de wegsituatie, de weersgesteldheid en het jaargetijde.
Naast een enkelvoudige kan een dubbele oppervlakbehandeling worden toegepast: een
dubbele cyclus van sproeien van het bindmiddel en strooien van de steenslag. Eerst het
grove en in de tweede cyclus het fijne steenslag; tussendoor kan er worden afgewalst.
Ook kan er na sproeien en strooien van het grove materiaal worden nagestrooid met een
fijne steenslag: de nagestrooide oppervlakbehandeling.
Bij een slemlaag is er sprake van een gietbaar mengsel van zand, vulstof en bitumenemulsie, dat ter dikte van enige millimeters wordt aangebracht.
Voor een verdere beschrijving van oppervlakbehandelingen, toe te passen hoeveelheden,
soorten etc. kan verwezen worden naar mededeling 50, "Oppervlakbehandelingen" (Studiecentrum Wegenbouw, 1980).
- Betonverharding

Bij wegen met een draagkrachtige ondergrond verdient de toepassing van dit type verharding nadere overweging.
Door toepassing van een betonafwerkmachine met glijdende bekisting kan de cementbetonverharding ook voor plattelandswegen concurrerend worden toegepast. Daarbij spelen
ook de relatief lage onderhoudskosten een rol. Toepassing voor bedrijfswegen, toegangswegen naar boerderijen en erfverhardingen is eveneens goed mogelijk.
Voor constructies, ontwerp, uitvoering en dergelijke kan verwezen worden naar de
"Handleiding Betonwegen" (Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-1) en de
brochure "Betonverhardingen voor de landbouw", (Vereniging Nederlandse Cementindustrie, 1985-2).
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2.8. Onderzoeksmethoden
Voor de in de hoofdstukken V. 2.6 en V. 2.7 besproken constructies c.q. te nemen rehabilitatiemaatregelen zijn zowel ten aanzien van ontwerp als aanleg diverse onderzoeksmethoden beschikbaar.
In het navolgende zijn enkele bij plattelandswegen gebruikelijke onderzoeksmethoden beschreven. Veelvuldig zal voor de omschrijving en de uitvoering van laboratoriumproeven
verwezen worden naar de Standaard 1985 en de daarop uitgegeven aanvullingen SBV 1987
(Stichting RAW, 1985 en 1987) door middel van het noemen van de betreffende proef.
2.8.1. Onderzoek aan aardebaan, zandbed en fundering
Zeefanalyse
Deze proef geeft inzicht in de gradering van gronden, maar wordt ook gebruikt bij de
analyse van het mineraal aggregaat van bijvoorbeeld warm bereide asfaltmengsels.
De zeefproef wordt uitgevoerd volgens de SBV 1987 (proef 6.0.).
Dichtheid van aardebaan of funderingsmateriaal in situ
Het volume van het materiaal in situ kan bepaald worden met de volgende methoden.
-

- C.M.C.-methode (proef 4.1.)

Deze methode berust erop dat natrium carboxy methyl cellulose (afk. C.M.C.) te zamen
met bepaalde zouten een waterdicht vlies kan vormen. Als zout wordt gewoonlijk een
oplossing van aluminiumsulfaat genomen. De uitvoering geschiedt door op de meetplaats
een putje (doorsnede 20 cm) te graven, waarbij het uitgekomen materiaal wordt bewaard
en later wordt gewogen.
De binnenwand van het putje wordt bevochtigd door bespuiting met een oplossing van
aluminiumsulfaat. Hierna laat men uit een cilinder een tevoren gemeten hoeveelheid
C.M.C.-oplossing in het putje lopen tot dit geheel is gevuld. De overgebleven C.M.C.oplossing wordt gemeten en het verschil geeft de inhoud van het putje. Daarna kan de
Proctor-dichtheid worden bepaald.
Deze methode is bruikbaar voor materialen, die in verdichte toestand geen grote poriën
bevatten, zoals zand (ook grindhoudend zand) of onverhard zandcement. Alleen bij grofkorrelig materiaal met zeer grote poriën is het niet mogelijk een waterdicht vlies te vormen. De dichtheid van een fundering van hydraulische slakken 0/40 kan echter nog worden gemeten.
- Kunststoffoliemethode (proef 4.2.)

Bij deze proef wordt een putje als bij de C.M.C.-methode gegraven (diameter 30 cm).
Hierna wordt het gegraven gat bekleed met kunststoffolie, waarbij het insluiten van lucht
dient te worden vermeden, en wordt in plaats van de C.M.C.-oplossing water gebruikt.
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Voor en na het laten inlopen van het water wordt op de maatcilinder het vloeistofniveau
afgelezen, waarmee de inhoud van het putje bekend is. Hoe onregelmatiger de vorm van
het gat is, hoe onnauwkeuriger de uitslag.
Deze methode is, met de zandmethode, vooral geschikt voor materialen met grote poriën,
zoals sommige steenmengsels.
- Zandmethode (proef 4.3.)

Voor deze methode wordt verwezen naar de British Standard B.S. 1377: 1975, 4-4, Test
15 (A) en (B). De methode berust op hetzelfde principe als de C. M .C.-methode en de
kunstoffoliemethode.
- Steekringmethode (proef 4.4.)

Bij deze methode wordt een steekring via een geleidebuis gelijkmatig in het materiaal
gedrukt of getikt. De inhoud van de ring, waarvan het volume bekend is, wordt gewogen
en het volumegewicht van het vochtig materiaal berekend.
Na de bepaling van het vochtgehalte kan de droge dichtheid worden bepaald, die wordt
vergeleken met de in het laboratorium gevonden maximum dichtheid of Proctordichtheid.
Deze proef is bruikbaar in enigszins samenhangend materiaal, dat echter geen grove korrels (grind en dergelijke) mag bevatten, daar anders de snijrand van de steekring wordt
beschadigd.
Nadat het volume van het materiaal in situ is bepaald, alsmede het vochtgehalte, kan de
dichtheid van het materiaal worden bepaald. Het verband tussen het vochtgehalte en
dichtheid wordt bepaald met de Proctorproef (proef 5). Deze proef dient om de maximum
dichtheid en het optimale vochtgehalte te bepalen bij een bepaalde verdichtingsenergie.
Het vochtgehalte wordt bepaald met behulp van een droogstoof, waarbij droging geschiedt bij 110 °C gedurende ten minste 12 uur (klei en zandcement bij 60 °C). Dit kan
zowel geschieden aan het totale materiaal dat vrijkomt bij de volumemetingen als aan een
representatief deel ervan.
Ter bepaling van de dichtheid kan voor en tijdens het aanbrengen van wegverhardingen
ter controle van de vastheid van het zandbed en de ondergrond het handsondeerapparaat
worden gebruikt.
De dichtheid van het materiaal kan eveneens worden bepaald zonder het te verwijderen;
namelijk volgens een nucleaire methode. Deze methode is veel sneller als alle andere methoden. Voor deze proefbeschrijving wordt verwezen naar de Amerikaanse normen
ASTM D 2922-71 en D 3017-72.
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Draagvermogen van aardebaan- of funderingsmateriaal
- CBR-proef (proef 12.0.)

Met de CBR-proef als maat voor de draagkracht van de ondergrond is veel ervaring opgedaan. Deze waarde wordt dan ook in veel dimensioneringsmethoden als maatstaf gebruikt. De proef kan zowel in het veld als in het laboratorium worden uitgevoerd. Voor
de beschrijving van de laboratoriumproef wordt verwezen naar de Standaard 1985. Een
stempel met een diameter van 2 inch (= 50,8 mm) wordt met een snelheid van 1,27 mm
per minuut in een proefstuk van het te onderzoeken materiaal gedrukt. De druk, nodig
om de stempel een indringing van 2,54 mm te geven, wordt vergeleken met de druk, die
nodig is om dezelfde indringing in een standaardmonster van gebroken steen te verkrijgen. De verhouding van beide drukken uitgedrukt in procenten van de laatstgenoemde
is de CBR-waarde.
De dichtheid en het vochtgehalte van het materiaal zijn van grote invloed op de draagkracht van de ondergrond, hetgeen bij deze proef goed tot uiting komt. Ter illustratie zijn
in tabel 2.8.1 CBR-waarden weergegeven van enkele materialen.
Bedacht moet worden dat met de CBR-proef in situ hoofdzakelijk de invloed van de bovenste 0,10 m a 0,15 m wordt gemeten.
Tabel 2.8.1. CBR-waarden van enkele materialen. (Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1985)

Materiaal

CBR in %

veen
klei boven grondwater
klei onder grondwater
opgespoten zand na verdichting
fijn dekzand na verdichting
grindzand na verdichting
hoogovenslakken 0/40 (voor binding)

0-2
4-8
3-5
8 - 12
12 - 18
15 - 40
40 - 70

- Sonderen

Sonderingen worden toegepast ter bepaling van het draagvermogen van grondlagen.
Met een handsondeerapparaat kan tamelijk snel een inzicht worden verkregen in het
draagvermogen van de ondergrond. De drukkracht nodig om een conus van bepaalde afmeting met een bepaalde snelheid in de grond te drijven wordt gemeten. Tijdens het indrukken van de conus over een afstand van ca. 0,10 m wordt de hoogste waarde die de
manometer tijdens het indrukken aangeeft genoteerd. Doorgaans is de schaal van de manometer afgestemd op het gebruik van de kleine conus met een oppervlak van 5 cm 2 .
De rondeerwaarde wordt uitgedrukt in N • mm -2 en kan voor de verschillende grondsoorten variëren van 0 - 0,05 N • mm -2 voor veen, van 0,2 - 2 N • mm -2 voor klei en van 2 10 N • mm-2 en meer voor zand. In het zand kan tot 1,5 N • mm -2 met een handsondeerapparaat worden gemeten. Om de kleefkracht van de omliggende grond aan de sondeerstang
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te voorkomen dienen de sondeergaten te worden voorgeboord (voor 0,10 m sonderen moet
0,10 m worden geboord).
Gebleken is dat voor klei, licht kleihoudende zandgrond en fijn ophoogzand een globaal
verband tussen de sondeerwaarde en de CBR-waarde bestaat, namelijk:
CBR in % = 4 x sondeerwaarde in N mm-2
- De plaatbelastingproef

Met deze proef is het mogelijk de draagkracht van fundering en ondergrond te onderzoeken alsmede de lagen van de wegconstructie in verschillende fasen van opbouw.
Uit het verband tussen zetting en belasting van ronde platen kan een inzicht worden verkregen in het draagvermogen van de onder de plaat aanwezige laag of lagen.
Een theoretische interpretatie van de meetresultaten is niet eenvoudig. Daarom wordt veel
met empirische, aan plaatselijke omstandigheden gebonden relaties gewerkt. In veel landen is de proef in normen vastgelegd (Zwitserland, Duitsland, Belgie, Frankrijk). De
proefuitvoeringen verschillen alle, zodat onderlinge vergelijking nagenoeg onmogelijk is.
De proef wordt toegepast als controle ter beoordeling van de verdichting van zandbedden
of de draagkracht van funderingen. In Nederland wordt de proef weinig toegepast, zeker
niet voor routine-onderzoek.

2.8.2. Onderzoek aan verhardingsconstructies
Voor het bepalen van het draagvermogen van verhardingsconstructies worden veelal deflectiemetingen of doorbuigingsmetingen verricht aan het wegoppervlak onder een bepaalde belasting. De bij de verschillende methoden gevonden deflectiewaarden zijn vanwege het verschil in meetmethodiek onderling moeilijk vergelijkbaar.
De meest gebruikte methoden zijn (zie onder andere Technische Hogeschool Delft, 1975):
- Benkelman-balk

Hierbij wordt de oppervlaktedeflectie onder de belasting van het dubbele achterwiel van
een zeer langzaam rijdende vrachtauto gemeten door een beweegbare taster welke bevestigd is aan een op het wegdek geplaatst vast gedeelte die tussen de dubbele achterwielen
kan worden gestoken.
De wagen kan achterwaarts naar de taster toerijden of de taster kan tussen de wielen worden geplaatst waarna de wagen wegrijdt. Deze methoden leveren verschillende deflectiewaarden op.
Hoewel de Benkelman-balk (BB) als voordeel heeft dat het een eenvoudig instrument is
dat in veel landen al geruime tijd wordt toegepast, heeft het anderzijds het nadeel dat de
belasting vrijwel statisch is (niet representatief voor rijdend verkeer) en de beweging van
de steunpunten de interpretatie gecompliceerd maken. Daarnaast kan de deflectie mede
worden beïnvloed door de andere wiellasten.
Bovendien past een dergelijk lange belastingstijd niet goed bij de aanname van lineairelastisch gedrag ten behoeve van de interpretatie.
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- Lacroix-deflectograph

Met de Lacroix-deflectograph (LD) wordt de deflectie onder de dubbele achterwielen van
een vrachtauto gemeten volgens hetzelfde principe als bij de BB maar hier gebeurt dit
bij een continue constante snelheid van de wagen waarbij het meetsysteem met testarmen
afwisselend onder de wagen op het wegdek wordt geplaatst en weer automatisch naar voren wordt bewogen voor de volgende meting.
Hierdoor kan men vele metingen per dag doen maar opnieuw zijn er invloeden van bewegende steunpunten en voorwielen - hoewel nieuwe versies van de LD op dit punt verbeteringen vertonen - en blijft de belastingstijd tijdens de meting afwijken ten opzichte van
de belasting van het verkeer.
- Dynaflect

Met dit instrument wordt een dynamische belasting aangebracht op de wegconstructie
met een amplitude van ca. 2250 bi bij een frequentie van 8 Hz. De deflectie wordt gemeten
midden onder de last en op vier verschillende radiale afstanden daarvan. Voordelen van
dit apparaat zijn de snelheid van werken en de meting van meerdere deflecties. Nadeel
kan het lage belastingsniveau zijn (mogelijk niet representatief voor zwaar verkeer).
- Valgewichtdeflectometer

De valgewichtdeflectormeter (VGD) is oorspronkelijk ontworpen in Frankrijk en later
verder ontwikkeld door Bohn in Denemarken. Bij dit apparaat valt een gewicht van een
zekere hoogte op een stel veren die bevestigd zijn op een ronde voetplaat die op het wegoppervlak rust. Hierdoor ontstaat een puls-belasting met een korte belastingstijd. De grootte van de kracht kan worden gevarieerd door verschillende gewichten en/of valhoogtes
te gebruiken. Er kunnen belastingen op de wegconstructie worden uitgeoefend die qua
grootte en belastingstijd representatief zijn voor zwaar verkeer.
De deflectie wordt gemeten in het midden van de voetplaat en op een bepaalde afstand
door middel van snelheidsopnemers. Hierdoor worden effecten van steunpunten
vermeden.
Gewoonlijk wordt een meting op een bepaald punt in duplo uitgevoerd.
Met een prototype zijn vele metingen verricht op verschillende wegconstructies in Europa. Hierbij werden ook vergelijkende metingen uitgevoerd met de Benkelman-balk, de
Lacroix-deflectograph en met een zware trilmachine (RVM).
Uit de metingen blijkt dat met redelijke nauwkeurigheid de modulus van ondergrond en
de laagdikte van het asfalt uit VGD-deflecties kan worden afgeleid.
Verder blijken de resultaten van de VGD-metingen redelijk overeen te komen met die van
LD-metingen terwijl de correlatie met BB-metingen slechter is.
Verder aanvullend onderzoek kan bestaan uit het meten van aslastgrootten met behulp
van weegmatten of -platen en het uitvoeren van precisie-profielmetingen.
In de lengterichting van de weg met rolrij of viagraaf; in de dwarsrichting met de
dwarsprofielmeter.
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2.8.3. Onderzoek aan wegenbouwmaterialen
Uit de Standaard 1985 kunnen verschillende proeven genoemd worden welke onder andere van belang zijn bij de aanleg van plattelandswegen. In het onderstaande is een opsomming van de belangrijkste proeven gegeven, met verwijzing naar de proefnummers uit
de Standaard 1985 met uitgebrachte aanvullingen in de SVB 1987.
- Bestendigheid van steen (16.0)
. kalkbestendigheid (16.1)
. ijzerbestendigheid en bestandzijn tegen vocht (16.2)
- Verbrijzelingsfactor van steen (17)
- Druksterkte van zandcement (22.0)
. geschiktheid van zand voor de bereiding van zandcement (22.1)
. benodigd gehalte aan cement (22.2)
. druksterkte van geboorde cilinders van zandcement (22.3)
- Schadelijke organische bestanddelen van zand (23.0)
- Geschiktheid van water voor zandcement, schraal beton of cementbeton (24.0)
- Mengkwaliteit van zandcement (25)
- Gehalte aan cement van zandcement (26)
- Verbrijzelingsfactor van steenslag en grind (53)
- Vooronderzoek van asfalt (56.0) (SBV 1987)
. grindasfaltbeton (56.2)
- Marshallproef: verband tussen belasting en vervorming van asfalt (57) (SBV 1987)
- Gehalte aan bitumen van warm bereid asfalt (65.0)
- Verdichtingsgraad van asfalt (66)
- Dichtheid van asfalt (67 en 68)
- Gehalte aan holle ruimte van asfalt (69)
- Vullingsgraad van asfalt (70)
- Gehalte aan bitumen van koud asfalt bereid met bitumenemulsie (72) en met vloeibitumen (74)
- Geschiktheid van nabehandelingsmiddel voor beton (75.0)
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2.9. Verklaring van gebruikte afkortingen en literatuur
2.9.1 Lijst van in de technische vraagbaak veel voorkomende afkortingen
AASHO = American Association of State Highway Officials
ASTM = American Standards for Tests Methods
= Benkelman-balk
BB
= Californian Bearing Ratio
CBR
= Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS
= natrium carboxy methyl cellulose
CMC
C.R.O.W. = Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Wateren wegenbouw en de verkeerstechniek.
= Civieltechnisch centrum Uitvoering Research en regelgeving
CUR
= Grindasfaltbeton
GAB
= Highway Capacity Manual
HCM
= Instituut voor Toegepaste Sociologie
ITS
= Laboratoire Central des Ponts et Chaussees
LCPC
= Lacroix-deflectograaf
LD
= Meerjarenplan Personenvervoer
MPP
mvt
= motorvoertuigen
= Nederlands Normalisatie Instituut
NNI
= Nederlands Praktijk Richtlijn
NPR
= personen auto eenheid
p.a.e.
= perceptie- en reactietijd
p.r.t.
= Stichting Rationalisatie en Automatisering grond-, Water en wegenbouw
RAW
RONA = (Commissie) Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen
= zettingsdoorbuigingsgetal
RSD
= Road Vibration Machine (zware trilmachine)
RVM
= Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RVV
= Standaardbepalingen Verhardingslagen
SBV
= Studie Centrum Wegenbouw
SCW
= Structuurschema Landinrichting
SL
= Structuurschema Verkeer en Vervoer
SVV
= Transport and Road Research Laboratory (Engeland)
TRLL
= Voorschriften Beton
VB
= valgewichtdeflectometer
VGD
= Vereniging Nederlandse Cement
VNC
= Voorschriften voor het Ontwerp van Stalen Bruggen
VOSB
= Wegen in Plattelands Gebieden
WIPG
= Wegenverkeersreglement
WVR
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3. Bestekken, begrotingen en produktienormen grondwerk
3.1. Bestekken
3.1.1. Begripsomschrijvingen
- UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken.
Voor een uitgebreide omschrijving zie par. V. 3.1.6.
- AVW 1968

Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1968.
Voor een uitgebreide omschrijving zie par. V. 3.1.5.
- UAR 1986

Uniform Aanbestedingsreglement 1986.
Het UAR bevat procedures voor de verschillende wijzen van aanbesteden. Het is van toepassing verklaard op iedere aanbesteding waartoe de rijksoverheid besluit. Ook andere
aanbesteders maken gebruik van het UAR.
- project

Het geheel van activiteiten, uitgevoerd door verschillende deelnemers in een tijdelijk samenwerkingsverband dat gericht is op een op zichzelf staand resultaat (Zijlsta, 1987).
- werk

Het uit te voeren werk of de te verrichten levering (UAV)
- bestek

De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing (UAV).
- nota van inlichtingen

Eén of meer nota's die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt (UAR).
- procesverbaal van aanwijzing

Een verslag waarin de bij een aanwijzing ter plaatse verstrekte gegevens zijn vastgelegd
(UAR).
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- standaardbestek

Een verzameling (standaard)hulpmiddelen, waarvan de bestekschrijver zich bedient bij
het samenstellen van een bestek (RAW).
- aanbesteder

Degene die voornemens is een werk op te dragen (UAR).
- opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt (UAV).
- gegadigde

Een natuurlijke of rechtspersoon die zich bij een aanbesteding met voorafgaande selectie
aanmeldt met het verzoek tot inschrijving te worden uitgenodigd.
- inschrijver

Een natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een inschrijving aanbiedt een werk
uit te voeren (UAR).
- aannemer

Een inschrijver aan wie een werk is opgedragen (UAR).
- adviseur

Vertrouwensman of gemachtigde van de opdrachtgever binnen het terrein waarin hij deskundig is, die voor de opdrachtgever delen van het bouwproces regelt.
- directievoerende instantie

Een organisatorische eenheid waaruit één of meer personen worden aangewezen om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst
van aanneming van werk (UAR).
- vraagtechniek, aanbesteding

Een vraagtechniek is een methode met behulp waarvan een aanbesteder één of meer aannemingsbedrijven vraagt prij saanbieding(en) te doen voor de uitvoering van een werk.
Gebruikelijke methoden zijn openbare aanbesteding, aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandse aanbesteding, onderhandse aanbesteding na selectie en enkelvoudige
uitnodiging.
3.1.2. Regelingen tussen opdrachtgever en adviseur en tussen opdrachtgever en
aannemer
Bij de tot standkoming van projecten is vaak een groot aantal personen, bedrijven en instanties voor kortere of langere tijd betrokken. Bij elk bouwproces is er een andere combinatie van deelnemers. Een opsomming voor bijvoorbeeld een landinrichtingsproject geeft
de volgende, onvolledige lijst:
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grondeigenaren en pachters, de landinrichtingscommissie, gemeenten, waterschappen,
Landinrichtingsdienst, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, Centrale Landinrichtingscommissie, Staatsbosbeheer, Kadaster, Bedrijfsontwikkeling, aannemers, cultuurmaatschappij etc.
In de bouwwereld zijn er andere deelnemers aan het bouwproces: particuliere opdrachtgevers, Ministerie van VROM, gemeenten, woningbouwverenigingen, beleggers, exploitatiemaatschappijen, architectenbureau's, adviesbureau's aannemers, installateurs etc.
Het is nodig dat tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk is wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Dit is zowel om organisatorische
als om juridische redenen van belang. Met betrekking tot de aanneming van werk spreekt
het Burgerlijk Wetboek over de opdrachtgever en de aannemer. Een ordening van alle
betrokkenen in "partijen" is derhalve nodig.
In het algemeen is er een "opdrachtgever" die een project wil realiseren. Hij heeft daartoe
meestal de medewerking nodig van anderen die zorgen voor:
- voldoende geld (banken, beleggers, subsidie van de overheid);
- kennis en mankracht om één en ander te ontwerpen, te begroten (interne en externe
adviseurs, architectenbureau's, ingenieursbureau's, constructeurs);
- goedkeuring in verband met wetten en verordeningen en dergelijke, bijvoorbeeld
bestemmingsplannen, hinderwetvergunningen, subsidieregelingen (gemeenten, provincie, waterschappen, rijk);
- kennis, mankracht, materiaal en materieel om één en ander uit te voeren (aannemers,
onderaannemers, leveranciers);
- kennis en mankracht om directie te voeren tijdens de uitvoering (één of meerdere interne
of externe mensen van een adviseursbureau, architecten, ingenieurs).
In het algemeen wordt bij de uitvoering van projecten een indeling in twee of drie "partijen" gemaakt: een opdrachtgever, een aannemer en eventuele adviseurs.
Tussen deze partijen kunnen verschillende relaties bestaan:
- het model "opdrachtgever-adviseur-aannemer";
- het model "opdrachtgever-aannemer";
- het bouwteammodel;
- het turn-keymodel.
Het model "opdrachtgever-adviseur-aannemer", wordt ook wel het traditionele bouwproces genoemd. De relaties zijn incidenteel, de verschillende deelnemers aan het bouwproces hebben geen blijvende binding. Het gaat om een tijdelijk samenwerkingsverband voor
de duur van het project. De opdrachtgever gaat twee overeenkomsten aan: één met het
adviesbureau (de adviseur) en één met de aannemer.
Het model "opdrachtgever-aannemer" heeft betrekking op opdrachtgevers die zoveel
deskundigheid in huis hebben, dat ze geen externe adviseurs directie laten voeren. Veelal
gaat het om opdrachtgevers die regelmatig werken laten uitvoeren en die de beschikking
hebben over een eigen technisch apparaat (bijvoorbeeld grote gemeenten met een dienst
gemeentewerken) dat zelf de ontwerpen maakt, de bestekken schrijft en toezicht houdt
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op de uitvoering door de aannemer. Binnen dat apparaat worden een of meerdere personen belast met het directievoeren. De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met de
aannemer.
Het "bouwteammodel" is een tijdelijk, actief samenwerkingsverband tussen opdrachtgever, aannemer(s) en adviseur(s). Kenmerkend is dat al in een vroeg planstadium wordt
besloten in nauw overleg samen te werken bij het zoeken naar oplossingen voor de gestelde problemen. Iedere partij heeft daarbij vooraf vastgelegde verantwoordelijkheden. De
opdrachtgever sluit een overeenkomst met de adviseur(s) en een met de aannemer(s).
Bij het "turn-keymodel" wordt door de opdrachtgever een kant en klaar produkt gevraagd
(gereed om de sleutel om te draaien). De opdrachtgever formuleert zijn eisen en randvoorwaarden. Op grond daarvan gaat een aannemer, bijgestaan door interne of externe
adviseurs, aan het werk. Bij de uitvoering is de opdrachtgever niet of nauwelijks betrokken. De opdrachtgever sluit een overeenkomst met de aannemer.
Het Nederlandse overeenkomstenrecht of contractenrecht is gebaseerd op contractsvrijheid. Dat houdt in dat partijen vrij zijn in het sluiten van elke door hen gewenste verbintenisscheppende overeenkomst, mits zij voldoen aan een aantal eisen. In het Burgerlijk
Wetboek staan inzake de overeenkomsten tussen opdrachtgever, adviseur en aannemer
een aantal bepalingen die in belangrijke mate van aanvullend recht zijn (in tegenstelling
tot de bepalingen van dwingend recht). De regels zijn bedoeld ter opvulling van eventuele
lacunes in de overeenkomst. Er mag van worden afgeweken, en dat gebeurt in de praktijk
op grote schaal.
De vorm waarin de overeenkomsten worden gegoten is in principe vrij. Een mondelinge
overeenkomst is wettelijk even rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. Het verdient echter sterke aanbeveling overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Daarmee is
de kans op onduidelijkheden over wat er is overeengekomen geringer. Ook om bewijsrechtelijke redenen in geval van geschillen, verdient een schriftelijke overeenkomst verre
de voorkeur boven een mondelinge overeenkomst.
Behalve de vorm is ook de inhoud van de overeenkomsten in principe vrij. Er is in de
praktijk in die overeenkomsten (nog) een geweldige verscheidenheid van voorwaarden
te constateren. Het is mogelijk om bij het sluiten van de overeenkomst het Burgerlijk Wetboek sec van toepassing te verklaren.
Meer gebruikelijk is het om de bepalingen van het BW aan te vullen of te wijzigen door
standaardvoorwaarden en/of eigen regelingen. Dat geldt voor de overeenkomsten tussen
opdrachtgever en adviseur, maar nog in sterkere mate voor de overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer. De eigen regelingen kunnen in belangrijke mate afwijken van
de standaardvoorwaarden.
Bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur/ architect/ ingenieur wordt nogal
eens één van de volgende standaardvoorwaarden toegepast (deze lijst is niet volledig):
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AR

1983

ARTA 1983
ROA
1981
RROA 1986
RS
1985
RT

1980

RVOA 1985
RVOI
1987
SR
1987

Algemene regelen voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding
tussen opdrachtgever en architect.
Algemene regelen voor de honorering van de tuin- en landschapsarchitekt en de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en tuin- en landschapsarchitekt.
Regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, 1981.
Regeling rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, 1986.
Regeling betreffende de honorering van de stedebouwkundig adviseur en de verdere
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en stedebouwkundig adviseur.
Regeling en tabel voor de honorering van de architekt en de verdere rechtsverhouding
tussen opdrachtgever en architekt bij woningbouw, 1980.
Regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, 1985.
Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur.
Standaardvoorwaarden 1987 rechtsverhouding opdrachtgever-architect, vastgesteld door
de BNA, 1987.

In de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer wordt vrijwel altijd één van de
volgende standaardvoorwaarden van toepassing verklaard:
a. standaardvoorwaarden met directie:
AVW

1968

ABI
1982
AVTI
1978
UAV
1968
Standaard 1985

Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken, 1968 (met als onderdeel daarvan
de UAV).
Algemene bepalingen voor de uitvoering van installatiewerken, 1982.
Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van technische installaties, 1978.
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken.
Standaard RAW bepalingen.

b. standaardovereenkomsten zonder directie:
AVKA 1979
Model KA/AV
AABL 1980
AAK
1980

De algemene voorwaarden uitvoering kleine aannemingen in het bouwbedrijf, 1977.
Model koop-/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden, 1974.
Algemene aannemingsvoorwaarden bedrijfsgebouwen in de landbouw, 1980.
Algemene aannemingsvoorwaarden voor de kassenbouw, 1980.

De overeenkomsten tussen opdrachtgever en adviseur blijven hier verder onbesproken.
In deze paragraaf zal verder aandacht worden besteed aan de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Een zeer belangrijke rol wordt daarbij gespeeld door het
bestek. Daarin wordt het werk zo goed mogelijk omschreven en wordt aangegeven welke
voorwaarden van toepassing worden verklaard.
Met name de omschrijving van het werk vertoont in de praktijk nogal wat variatie. Om
de bestekken uniformer te maken en tevens meer geschikt voor de inschakeling van de
computer zijn zowel voor de woningbouw, als voor de Burger- en Utiliteitsbouw (B en
U sector) en voor projecten op het terrein van de Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW
sector) werkgroepen bezig (geweest).
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3.1.3. Wat is een bestek
In de UAV wordt onder een bestek verstaan: "de beschrijving van het werk, de daarbij
behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen
en het proces verbaal van aanwijzing':

In het spraakgebruik heeft men het vaak over "het bestek en voorwaarden", waarbij de
beschrijving van het werk wordt aangeduid met het bestek. Ook heeft men het regelmatig
over "het bestek en tekeningen", waarbij met het bestek alleen de geschreven tekst wordt
bedoeld. Dit is volgens de definitie van de UAV dus niet juist, omdat daarin alle genoemde
onderdelen samen het bestek vormen.
Het bestek bevat als regel informatie over:
- wat er moet worden gemaakt of geleverd;
- waarvan het moet worden gemaakt;
- hoeveel er moet worden gemaakt of geleverd;
- waar het werk moet worden gemaakt;
- wanneer het werk moet worden gemaakt;
- de kwaliteitseisen die aan het werk worden gesteld;
- de voorwaarden waaronder het werk moet worden uitgevoerd;
- soms ook de wijze waarop het werk gemaakt moet worden. Over het algemeen laat men
de aannemer echter vrij in de manier waarop hij het werk wil uitvoeren (bijvoorbeeld
in handkracht of machinaal, keuze machines, volgorde van werken).
In de praktijk is de indeling van de bestekken en de formulering van de teksten niet bepaald uniform te noemen. Ieder bureau c.q. dienst waar bestekken worden gemaakt, heeft
een eigen indeling en eigen besteksteksten die voor dat bureau min of meer zijn gestandaardiseerd.
Elk werk is op de één of andere manier uniek. Daarop moet voor elk werk een ander
bestek worden geschreven. Bij het beschrijven daarvan kan meestal gebruik worden gemaakt van eerder opgedane ervaringen. Deze ervaring kan worden vastgelegd en verzameld in zogenaamde knipbestekken, moederbestekken of, zoals ze de laatste jaren veelal
worden aangeduid, in standaardbestekken. Bestekken worden meestal gemaakt met behulp van dergelijke standaardteksten.
De term standaardbestek is in dit verband eigenlijk verkeerd. Een standaardbestek is namelijk geen bestek in de betekenis zoals die in de UAV wordt gebruikt. Met de term standaardbestek wordt volgens de Stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Wateren Wegenbouw (RAW) een verzameling (standaard)hulpmiddelen aangeduid, waarvan de
bestekschrijver zich bedient bij het samenstellen van een bestek.
Deze verzameling hulpmiddelen omvat tenminste:
- standaardteksten waarmee een beschrijving van een werk kan worden opgesteld;
- voorschriften omtrent uitvoering en bouwstoffen;
- administratieve voorwaarden.
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Bestekken worden tegenwoordig meestal "geschreven" met behulp van computers. De
hulpmiddelen zijn daarop afgestemd.
Partijen in het bouwproces hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. De inbreng van
de opdrachtgever ligt hoofdzakelijk in de ontwerpsfeer en de controle tijdens de uitvoering. De aannemer draagt primair de verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
In het bestek is zo goed mogelijk weergegeven welk resultaat de opdrachtgever gerealiseerd wil zien en welke rechten en plichten de partijen op zich zullen nemen. Zo'n bestek
komt tot stand aan het einde van de voorbereidingsperiode voorafgaand aan de aanbesteding.
Een bestek is een essentieel onderdeel van het instrumentarium voor informatie in het
bouwproces en de besturing daarvan. Zo is het de basis voor diverse begrotingen, werkplannen en produktie- en kostenbewaking. Wellicht de belangrijkste begroting die er op
gebaseerd wordt, is de begroting welke gebruikt wordt bij het doen van de prijsaanbieding
door de aannemer(s).
Een goed bestek moet uitgaande van de gelijkwaardigheid van partijen aan ten minste
de volgende eisen voldoen (Stichting RAW, 1975):
- eenduidig:
er mag geen verschil van mening ontstaan over inhoud en omvang;
- duidelijk en geordend van opzet:
de beschrijving dient een duidelijke constructiebeschrijving te zijn, waarbij de inhoud
gericht is op het verstrekken van informatie en het optimaal definiëren van verplichtingen;
- gericht op de uitvoering:
de beschrijving van het werk dient aan te sluiten bij de huidige praktijk in de GWWsektor ;
- homogeen ten aanzien van de kosten:
de prijs per eenheid van een besteksport dient voor de gehele hoeveelheid gelijk te zijn.
Dan zullen de besteksposten bruikbaar zijn voor plannings-, kostenbepalings- en
kostenbewakingsdoeleinden.
Als voorbeeld van de indeling van een bestek is in figuur 3.1.1. de inhoudsopgave van
een bestek van Heidemij Nederland b.v. gegeven. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht
besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het "schrijven" van bestekken met
behulp van standaardbestekken. Vooral de RAW bestekken komen daarbij aan de orde.
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Figuur 3.1.1. Voorbeeld van een inhoudsopgave van een Heidemij-bestek (aangepast)

Blz.
Paragraaf 1.

ALGEMENE OMSCHRUVING
1. Aard van de werkzaamheden
2. Plaatsbepaling, afmetingen e.d.
3. Tijdsbepalingen
4. Loon- en prijswijzigingen (risicoregeling)
5. Werk door derden
6. Overige bepalingen

Paragraaf 2.

OMSCHRIJVING VAN HET WERK
1. Algemeen
2. Omschrijving en hoeveelheden (staat)

Paragraaf 3.

VERREKEN- EN MEETMETHODEN
1. Wijze van verrekening van verrekenbare hoeveelheden
2. Wijze van meting van hoeveelheden
3. Op te geven verrekenprijzen

Paragraaf 4.

VOORSCHRIFTEN OMTRENT BOUWSTOFFEN
1. Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
2. Eisen bouwstoffen
3. Keuring bouwstoffen
4. Verrekening keuringskosten bouwstoffen

Paragraaf 5.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING
1. Opruimingswerk
2. Grondverzet e.a.
etc.

Paragraaf 6.

KABELS EN LEIDINGEN
1. Algemeen
2. Verplichtingen van de opdrachtgever
3. Verplichtingen van de aannemer

Paragraaf 7.

VOORWAARDEN VAN ALGEMENE AARD
1. Standaardvoorwaarden
2. Aanvullingen op de Standaardvoorwaarden
3. Risicoregeling
4. Verzekeringen
5. Octrooi- en auteursrechten

3.1.4. RAW-bestekken en andere standaardbestekken
Aanleiding tot oprichting van de Stichting RAW

De oprichting van de Stichting RAW in 1972 moet gezien worden in het licht van de naoorlogse ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen lagen op verschillende terreinen:
- technische ontwikkelingen in de bouw ten aanzien van materialen, constructies en
werkwijzen, waardoor er een grote behoefte ontstond om de verouderde 2e, 3e en 4e
afdeling van de AVW 1968 (overgenomen uit de AV 1938) te vervangen;
- een sterke toename van de hoeveelheid werk;
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- een wildgroei in de redactie van de bestekken;
- het aanvaarden van het principe van de gelijkwaardigheid van de partners in het bouwproces, zoals neergelegd in de UAV (de eerste afdeling van de AVW 1968);
- de mogelijkheden die geboden worden door de uitvinding van de computer.
Doelstelling van de Stichting RAW, oprichting van de Stichting CR.O.W..

De Stichting RAW heeft volgens de statuten ten doel: "Het ontwikkelen, het bevorderen
van het gebruik en het verschaffen van hulpmiddelen voor een rationele voorbereiding
en begeleiding van het bouwproces in de grond- water en wegenbouw in de ruimste zin
des woords."
In meer praktische termen is deze doelstelling als volgt te omschrijven.
a. Rationalisatie van het bouwproces voor de gehele GWW-sector door:
- de besteksindeling te uniformeren;
- het samenstellen van catalogi ten behoeve van het schrijven van bestekken
- het daarop aansluitend afstemmen en moderniseren van administratieve besteksbepalingen en technische voorschriften;
- te streven naar normalisatie.
b. De toepassing van automatisering mogelijk maken en het scheppen van voorzieningen
voor alle aktiviteiten van het bouwen, onder andere door:
- de behoefte aan informatie te peilen;
- het maken van eenduidige coderingssystemen;
- het definiëren en het ordenen van in de gebruikte termen;
- administratieve toepassingen te ontwikkelen.
Toen de RAW in 1972 met de werkzaamheden begon, lag het accent op de wegenbouw
(RAW was een afkorting voor Rationalisatie en Automatisering Wegenbouw) en op werken van grotere opdrachtgevers, zoals veelal door de Rijkswaterstaat aanbesteed. Mede
door terugkoppeling naar de praktijk is de systematiek bruikbaar gemaakt voor de gehele
grond- water- en wegenbouw en tevens voor kleinere werken. Dit heeft er toe geleid dat
in 1985 de naam van de Stichting RAW is veranderd in Stichting rationalisatie en automatisering grond-, water- en wegenbouw. De afkorting bleef RAW.
Dat de ontwikkelingen doorgaan blijkt uit de fusie in 1987 van de Stichting RAW met
het Studiecentrum Wegenbouw en het Studiecentrum Verkeerstechniek. De activiteiten
van de Stichting RAW zijn toen ondergebracht in de Stichting Centrum voor Regelgeving
en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, C.R.O.W..
De naam RAW blijft gekoppeld aan de bestekssystematiek.
Andere standaardbestekken en coordinatie

Niet alleen de RAW, maar ook andere groeperingen hebben zich de afgelopen jaren beziggehouden met het ontwikkelen van standaardbestekken en het toepassen van de computer
bij de informatieverzorging.
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In het buitenland, met name in Duitsland, Zweden, Engeland en Zwitserland waren
soortgelijke ontwikkelingen aan de gang Het Standaard-Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieuhygiëne (VROM) is al sinds 1978 in gebruik.
In de Bouw en Utiliteitssector (B en U) was men in het begin van de jaren '70 ook op
een aantal plaatsen bezig met dergelijke activiteiten. Een aantal grote bureau's, aannemingsbedrijven en diensten ontwikkelden samen of voor eigen gebruik standaardbestekken. Eenheid in deze standaardbestekken ontbrak echter.
Om bij de ontwikkeling de gewenste coordinatie tussen de zich in dat aandachtsveld bewegende instanties te bewerkstelligen, is in 1974 de Vereniging voor de Ontwikkeling van
Uniforme Grondslagen en coordinatie van informatie in het Bouwwezen (UGCB) opgericht. Deze vereniging kreeg een coordinerende taak, waabij het kernpunt van de activiteiten gericht is op de ontwikkeling van standaardbestekken en daarop aansluitende
kostenbeheersingstechnieken.
Enige tijd heeft het in de bedoeling gelegen om voor het gehele terrein van de bouw te
komen tot een nationaal standaardbestek. Dit zou dan bestaan uit een rij boekwerken
waarin de standaard-technische bepalingen en de technische werkbeschrijvingen van alle
sectoren in de bouw vermeld stonden, variërend van een stormvloedkering tot een woning. Daarvan is men toch wel teruggekomen. Men streeft nu naar een nationaal standaardbestek, bestaande uit afzonderlijke standaardbestekken voor de verschillende sectoren van de bouw, evenwel opgebouwd met dezelfde systematiek en indeling (Nieuwzwaag ,
1982). Dit komt neer op standaardbestekken voor de GWW-sector, voor de B en U-sector,
voor de woningbouwsector en voor onderhoudswerkzaamheden.
In dat kader past de oprichting in 1976 onder auspiciën van de UGCB van de Stichting
Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw (STABU). In deze stichting zijn vertegenwoordigd het Ministerie van VROM, de BNA, de ONRI en het AVBB. Deze stichting
heeft het STABU-bestek ontwikkeld, dat in 1986 operationeel is geworden.
Er is hoge prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van standaardbestekken. Daarvoor zijn
de volgende redenen aan te dragen.
In de keten van informatieverzorging in het bouwproces neemt het bestek een centrale
plaats in. Deze plaats wordt gemarkeerd door de overdracht van informatie welke gedurende de ontwerpfase wordt opgebouwd, naar de fase van de uitvoering van het werk.
Het bestek vervult hierbij de functie van informatiedrager voor de aanbesteding en de
uitvoering van het werk en dient tevens als contractstuk bij de aannemingsovereenkomst.
Aan de kwaliteit van het bestek worden hoge eisen gesteld. Een standaardbestek kan een
bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het bestek en aldus aan de informatieverzorging in het bouwproces door het leveren van een sluitend stelsel van op het
werk betrekking hebbende voorwaarden, een systematische, uniforme indeling en een
eenduidig woordgebruik (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en
Milieuhygiëne, 1980).
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In het hierna volgende zal verder alleen aandacht worden besteed aan het werk van de
RAW, omdat dit het meest op het vakgebied van de cultuurtechniek ligt. RAW-bestekken
zijn de afgelopen jaren reeds op bescheiden schaal ingevoerd. Het is waarschijnlijk dat
over enkele jaren de RAW-bestekken de "eigen" bestekken van opdrachtgevers en ingenieursbureau's geheel zullen vervangen.
Uitgangspunten RAW-systematiek

De RAW-systematiek is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.
- De huidige praktijk

Bij de ontwikkelde beschrijvingen en bepalingen is er van uitgegaan dat het uit te voeren
werk zal worden aanbesteed volgens de regels van het Uniform Aanbestedingsreglement
(UAR) en dat op de uitvoering van het werk de UAV van toepassing zullen zijn. Indien
hiervan wordt afgeweken zal één en ander moeten worden aangepast.
- Gelijkwaardigheid

Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd de erkenning van de contractuele gelijkwaardigheid van de partijen in het bouwproces. Er wordt van uitgegaan dat er bij de tot
standkoming van werken twee contractpartners zijn: de opdrachtgever en de aannemer.
- Afpaling van verantwoordelijkheden en risico's

Opdrachtgever en aannemer hebben ieder op hun gebied van het bouwproces een eigen
verantwoordelijkheid. De opdrachtgever draagt in hoofdzaak de verantwoordelijkheid
voor het ontwerp en de aannemer voor de uitvoering.
Er is van uitgegaan dat de aannemer een zodanige deskundigheid en bekwaamheid aangaande de uitvoering heeft, dat in het bestek in het algemeen geen voorschriften omtrent
de uitvoering behoeven te worden opgenomen. Dit niet ingrijpen in de uitvoeringswijze
wordt niet toegepast in die gevallen waar een onevenredig groot risico voor één van de
bouwpartners zou ontstaan of waar een kans zou zijn op het optreden van onherstelbare
fouten.
Ook in gevallen waar alleen een bepaalde uitvoeringswijze tot een bepaald resultaat zou
leiden of waar belangen van derden geschaad zouden worden, is het afwijken van genoemd uitgangspunt aanvaardbaar.
- Relevante en eenduidige informatie

De informatie-inhoud van het bestek en andere tot de systematiek behorende documentatie moet zodanig zijn, dat de verlangde prestatie van de aannemer duidelijk en eenduidig
wordt omschreven, wat ondermeer een goede prijsvorming zal bewerkstelligen.
- Uitvoeringsgericht bestek

De RAW gaat er van uit dat het bestek de primaire informatiedrager is voor de beschrijving van het te maken werk. In de huidige situatie is gebleken dat het bestek zijn zwaartepunt vindt in de aanbestedingsperiode en in het merendeel der gevallen is het bestek dan
ook het document waarin opdrachtgever en aannemer elkaar voor het eerst "ontmoeten".
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Het bestek wordt daardoor een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor de
besturing van het bouwproces. Omdat er van wordt uitgegaan dat het bestek primair uitvoeringsdocument is op grond waarvan wordt gecalculeerd en betaald, zal het bestek dan
ook uitvoeringsgericht geschreven moeten zijn. Uitvoeringsgericht betekent ingedeeld
naar werkeenheden.
- Kostenhomogene besteksposten

Het werk moet worden beschreven met uniforme, eenduidige en kostenhomogene posten.
Kostenhomogeen wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de gehele bij de besteksport
behorende hoeveelheid zoveel mogelijk gelijk is.
- Geschikt voor computer en handverwerking

Het systeem moet niet uitsluitend geschikt zijn voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Bepaalde categorieën gebruikers kunnen dan worden benadeeld. Uit dien hoofde
wordt bij de opzet van het systeem als eis gesteld dat "handverwerking" mogelijk blijft.
In dat laatste geval worden uiteraard de voordelen van computerverwerking niet benut.
- Uniformiteit

Het gebruik van de te ontwikkelen hulpmiddelen zal ertoe leiden dat er uniformiteit ontstaat in bestekken, besteksvoorwaarden en besteksadministratie.
De praktische vertaling van deze uitgangspunten is terug te vinden in de hulpmiddelen
waaruit de systematiek bestaat. Hiervan zijn te noemen:
- de RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen (standaardwerkbeschrij vingen);
- het boekwerk Standaard RAW bepalingen (Standaard 1985);
- de handleidingen;
- programmatuur voor het maken van bestekken en besteksadministratie;
- systeembeschrijvingen, etc.
Aan de resultaatsbeschrijvingen en de Standaard RAW bepalingen zal hieronder wat meer
aandacht worden besteed.
Catalogus met resultaatsbeschrijvingen

De gemaakte standaardwerkbeschrijvingen, verder te noemen resultaatsbeschrijvingen,
zijn geschikt voor het beschrijven van de meest voorkomende constructies in de sector
grond-, water- en wegenbouw.
De resultaatsbeschrijvingen zijn gesorteerd op zogenaamde werkcategorieën (wegverhardingen, grondwerken, groenvoorzieningen, etc) en in een omvangrijke catalogus, de
"RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen" opgenomen. Delen van die teksten zullen
voor specifieke organisaties minder van belang zijn. Ten gevolge daarvan zijn deelcatalogi ontstaan, de zogenaamde selectiecatalogi.
Bij het maken van de resultaatsbeschrijvingen is behalve van de eerdergenoemde uitgangspunten, uitgegaan van een bepaalde structuur. Deze ziet er als volgt uit:
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RESULTAATBESCHRIJ VING
+ kwaliteitseis
BOUWSTOFFEN

AKTIVITEITEN

+
kwaliteitseis

-- arbeid
materiaal
--- overig

Figuur 3.1.1. Structuur resultaatsbeschrijving RAW-bestekken.

Resultaatsbeschrijving

De resultaatsbeschrijving geeft een nauwkeurige beschrijving van een resultaat, waar nodig aangevuld met kwaliteitseisen. De beschrijving bestaat bijvoorbeeld uit specifieke
maten (hoogte, breedte, etc.)
Bouwstoffen

De bouwstoffen waaruit het resultaat wordt samengesteld, wordt beschreven, eventueel
nog aangevuld met de erbij behorende kwaliteitseisen.
Activiteiten

De omschrijving van de activiteiten in de resultaatsbeschrijving is in beginsel in algemene
termen gesteld, bijvoorbeeld "ontgraven" in plaats van "baggeren" of "zuigen". Het beschrijven van de uitvoeringswijze wordt hiermee voorkomen, waardoor de aannemer vrij
wordt gelaten in de organisatie van het werk, voor wat betreft personeelsinzet, materieelkeuze, hulpmaterialen, uitbesteding, etc.
Het samenstellen van een RAWbestek en andere staten
Een RAW- bestek bestaat uit drie delen:
- deel 1 Algemeen
- deel 2 Beschrijving
- deel 3 Standaardbepalingen.

Het deel 1 'Algemeen" van het bestek bevat gegevens die van belang zijn in de periode
die vooraf gaat aan het verlenen van de opdracht.
De vaste indeling van deel 1 is als volgt:
- 01 Opdrachtgever, aanbesteder
- 02 Directie
- 03 Inlichtingen
- 04 Inschrijving
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- 05 Inschrijvingsstaat
- 06 Aanbesteding
- 07 Opdracht
- 08 Locatie
- 09 Algemene beschrijving
- 10 Tijdsbepaling
- 11 Onderhoudstermijn
Deel 2 "Beschrijving" is onderverdeeld in:
- 2.1 Algemene gegevens
- 2.2 Nadere beschrijving
De algemene gegevens betreffen de bijbehorende tekeningen, de peilen en hoofdafmetingen.
Hieronder zal aandacht worden besteed aan de "nadere omschrijving" van het werk.
De besteksschrijver zal voor het samenstellen van het bestek een keuze maken uit de catalogus met resultaatsbeschrijvingen. Zijn keuze moet hij nog aanvullen met de specifieke
projectgegevens, zoals hoeveelheden, situering, exacte maten, bijzonderheden en dergelijke, zodanig dat een voor de calculatie en uitvoering bruikbaar geheel ontstaat.
Omdat de catalogus met resultaatsbeschrijvingen nooit compleet zal zijn, dienen in voorkomende gevallen bovendien eigen "vrije teksten" te worden gemaakt die door een
aparte code (9) duidelijk herkenbaar zijn.
Het samenstellen van de bestekken gebeurt door het invoeren, c.q. opgeven van de bijbehorende codes. Deze codes zijn onderverdeeld in hoofdcodes en deficodes. Zie de tabellen 3.1.1 t/m 3.1.4.
Behalve ten behoeve van het samenstellen van bestekken, leent het RAW-systeem zich
ook uitstekend voor automatisering van de besteksadministratie.
Tezamen met een uitdraai van het bestek wordt automatisch een inschrijvingsstaat samengesteld. Deze inschrijvingsstaat bevat in het kort een weergave van alle besteksposten waarvoor de aannemer een prijs per eenheid moet opgeven, onderverdeeld in verrekenbaar en niet verrekenbaar. Tevens zijn weergegeven de nader te specificeren
"staartkosten". Zie tabel 3.1.5.
Opgemerkt moet worden dat deze inschrijvingsstaat fors afwijkt van de traditionele inschrijvingsbiljetten. De inschrijvingsstaat dient tijdens de uitvoering als betalingsstaat.
Als zodanig is de inschrijvingsstaat de basis voor de geautomatiseerde besteksadministratie.
Bij deze besteksadministratie kunnen de volgende staten worden gebruikt: weekstaat,
termijnstaat, prognosestaat, staat van afrekening en de staat van meer en minder werk.
In tabel 3.1.6 is een voorbeeld van een termijnstaat weergegeven.
In het navolgende worden zes tabellen uit RAW-publicaties weergegeven, waarmee de
opbouw van het systeem wordt geïllustreerd.
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Tabel 3.1.1. Overzicht werkcategorieën.
11 Sloopwerk
17 Bodemsanering
21 Bemalingen
22 Grondwerken
23 Drainage
24 Leidingwerk
26 Kabelwerk
31 Wegverhardingen
32 Wegbebakening
33 Geleiderail
34 Wegverlichting
41 Funderingstechnieken
42 Betonwerk
51 Groenvoorzieningen
52 Kust- en Oeverwerken
61 Werk Algemene Aard

Tabel 3.1.2. Indeling werkcategorie grondwerken in subwerkcategorieën.
- 22
- 22.01
- 22.02
- 22.03
- 22.04
- 22.08
- 22.11
- 22.21

Grondwerken
Grond ontgraven
Grond vervoeren
Grond verwerken
Afscheiden fracties, verdichten en profileren
Zakbaken
Cultuurtechnisch grondwerk
Grondbewerkingen

(werkcategorie)
(subwerkcategorie)
(idem)
(idem)
(idem)
(idem)
(idem)
(idem)

Tabel 3.1.3. Indeling subwerkcategorie grond ontgraven uit cunet in volgnummers met bijbehorende deficodes en standaardteksten.
- 22
Grondwerken
- 22.01
Grond ontgraven
- 22.01.01 Grond ontgraven uit watergang
- 22.01.02 Grond ontgraven uit cunet
- 22.01.03 Grond ontgraven uit put
- 22.01.04 enz.

L

volgnummer
nummer van de subwerkcategorie
nummer van de werkcategorie
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(werkcategorie)
(subwerkcategorie)
(volgnummer)
(idem)
(idem)

Vervolg tabel 3.1.3.

RESULTAATSBESCHRIJVINGEN

WERKKATEGORIE
:
SUBWERKKATEGORIE'
ROMPTEKST (00)
:

22
01

Grondwerken.
Grond ontgraven.
Grond ontgraven uit cunet.

REHOOFDKODE
DEFIKODE
GEL
WRK SUB VLG
NR.
KAT W.K NR. 1 2 3 4 5 6
22

01

02

II!I

!

VERSIE: 85 - 02

TEKSTEN

01

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET.

02

t regelnrs. 02 tin

03
04

EENHEID
m3

05.

situering in het werk (met vermelding tel: . nrs . .)
en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

05
06
07
08
09
10
11
12

Grondsoort: t

regelnrs. 06 t/m 13.

voor het aangeven van de grondsoorten wordt ver-

wezen naar de handleiding.
bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. bij gescheiden °nl graven tevens de hoeveelheden per grondsoort
aangeven.

13

1.

2

i

14
15
16
17
18
19
20

t regelnrs. 14 t/m ZO.

01

Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven

01

Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven

01

Ontgravingshoogte gemiddeld moa( m [tot

0,25 ml

01
02

Ontgravingshoogte gemiddeld **** m [van

0,25 tof

0,50 ml

01
02

Ontgravingshoogte gemiddeld *3~ m
1.00 m]

01
02

Ontgravingshoogte gemiddeld **XX m [von
2,00 e]

01
02

3,50 m]

01
02

Ontgravingshoogte gemiddeld *XXX m [van
5,00 ml

methode van hoeveelheidsbepaling, zoals:
hoeveelheidsbepaling m.b.v.
oh. ,.,,

theoretisch profiel/

meting in het werk - tevens aangeven pro-

f iel van ontgraving of profiel van verwerking
hoeveelheidsbepaling a. h.v . meting in middelen
van vervoer.

[van

0,50

tot

1,00 toi

Ontgravingshoogte gemiddeld *X** m [von 2,00

tot

3,50 tot

01

Ontgravingshoogte gemiddeld XX*X* m [5,00 n en

02

meer]

i

1 2 3 4 5 6

22.01.02-1
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Vervolg tabel 3.1.3.
RESULTAATSBESCHRIJVINGEN

:
WERKKATEGORIE
SUBWERKKATEGORIE:
:
ROMPTEKST (00)
HOOFDKODE

22
01

DEFIKODE

WRK SUB VLG
KAT W.K NR. 1 2 3 4 5 6

REGEL
NR.

IIIII
22

01

02

:2:

4

:1

EEN HEID

TEKSTEN

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0555 m
[tot 7,00 ml

01
02

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld **** m
[von 1,00 lot 2.00 ra

01
02

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld **** m
[van 2.00 tot 5,00 ml

01
02

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld **** m
[van 5,00 tot 10,00 ml

01
02

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ***** m
[von 10,00 tot 25,00 m]

01
02

Ontgravingsbreedte OP bodem gemiddeld
[von 25,00 tot 50,00 el

01
02

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ****** m
[50,00 m en meer]

01

Taluds *

01

II rege1nrs.

:

* E/

: 0 tot 1

50555

m

: 21

01 en 02.
hellingen taluds aangeven van 1 ; 2 en flauwer.

01

Toegestane Positieve afwijking 0,02 m

Cl

Toegestane positieve afwijking 0,03 m

01

Toegestane positieve afwijking 0,05 m

01

Toegestane positieve afwijking 0,10 m

01
02

Toegestane positieve afwijking
0,10 ml

01

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

01

Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

01

Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

01

Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

5 01
02
1 2 3 4 5 6

85-02

01
02

02
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VERSIE:

Grondwerken.
Grond ontgraven.
Grond ontgraven uit cunet.

Toegestane negatieve afwijking
0,10 m]

1(51(5

""

m [meer dan

M

[meer don

xx 22.01.02-2

Een voorbeeld van een gedeelte uit een RAW-bestek.

Tabel 3.1.4.

T KATALOGUSHUMMER
RESTEKSi
POST;HOOFD- DEFIKODE
'NUMMER 1 KODE
1 2 , 3 4 56
'
'[-.6
!
141

.

Aanbrengen PVC duiker.
Situering: betreft de dammen IV en V
In dam, inclusief grondwerk
Verlagen waterstand toegestaan
Lengte van 5,00 tot 11,00 61,
'Nominale middellijn 315 mm; klasse 34
1'Uiteinden duiker. afgebraamd buiseind

1
2
2
2
411120

2

411130

246199

411131

241601

18

lxi

18

I

x

X]

20

Verwijderen betonnen duiker - elementen In dam, inclusief grondwerk
Verlagen waterstand toegestaan
Duikerelementen van ongewapend beton
Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
Fundering op staal
1 Vrijkomende materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 411132

Een voorbeeld van een gedeelte van een termijnstaat

BESTEK5ADMINTSTRATIE
VOLGENS RAW - SYSTEMATIEK
RVK GILZE - BAVET-RVEN

DEBR.VERIOUW BV

AANNEMINGSSOM F

OPLEVERING NA 70 WilD

HOEVEELHEID
RESULTAATSVERPI.

OPRUIMINGSWERK

101

HOUTGEWAS

1011

BOMEN

101110
101120
101130
101140

VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN

1012

STRUIKEN EN OPSLAG

BOMEN.
BOMEN,
BOMEN.
BOMEN,

DIAM.
DIAM.
DIAM.
DIAM.

101210 VERWIJDEREN STRUIKGEWAS EN OPSLAG
101220 VERWIJDEREN HAKHOUT. HOUTWALLEN. BOSSCHAGES. E.D.

OFFE EER,' 1M WK 04 - 04
VORIGE TERM TM WK 51 - 03

VS 01

STATUS VERWERKTE HOEVEELHEDEN PRIJS EENTI
V N 0 IN TERMIJN TM TERMIJN VER.PRIJS

BEDRAG
TM TERMIJN

31
54
93

15,00
11.50
22.50
30,00

465.00
945.00
2.092.50
1.200.00

545
515

1.50
2.50

22
22
27

5.00
6.50
8.00
12,50

205
240
335
120

X
X
X
X

M2
M2

1800
1250

X
X

M2

3500

X

KLEINER DAN 0.20 M
0.20 TOT 0,30 M
0.30 TOT 0,50 M
0,50 TOT 1,00 M

u....

01-11-83

AANVANG
725.000.00

1

DATUM 10-01-84

11E KAVEL1NR.BESTEK

BESIEKS VERKORTE OMSCHRIJVING
POSTNR
1

2E EX BLAD

mmmmmm 1114.1.1 mmmmmm KOMM1.1.1 mmmmmmmmmmmmm

TERMIJNSIAAT 03

.11M0.01,MIWM mmmmmm MMOMMMMM mmmmm WhIMMMIIMM mmmmmmmmmmmm «MMMM mmmmmm MUM mmmmmmmmm OMMMIOOM mmmmmm M mmmmmm X

50

BOSSEN

101310 VERWIJDEREN BOS

2.00

STOBBEN

101410
101420
101430
101440

VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN

102

GEWAS

STOBBEN,
STOBBEN,
SIOBBEN.
STOBBEN.

DIAM. KLEINER DAN 0.20 M
DIAM 0,20-0,30 M
DIAM. 0.30-0.50 M
DIAM. 0.50-1.00 M

002010 MAAIEN GEWAS OP TE BEWERKEN TERREINGEDEELTEN
103

Iw

le

Verleggen betonnen duiker, disc. 300 mm
Situering , betreft de dammen F en G

R.75E011050809000131256 mmmmm «Kv. mmmmmm MKOMM mmmmmmm KNO mmmmm

0189

14

ISituering , betreft da dammen D en I
Fundering; op staal
In dam, inclusief grondwerk
Verlagen waterstand toegestaan
2
Lengte van 5,00 tot 11,00 In, 2 st
Ronde buis; nominale middellijn 500 mm
2
Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
2
rubberring
2 Uiteinden duiker , mof- en spie-eind

2

Tabel 3.1.6.

Im

14

Aanbrengen
ongewapend betonnen duiker - mof-spie,

246102

1

1014

Ti
iL 8j
1
1

DUIKERS IN BESTAANDE DAMMEN

411110 X246106

1013

1

:KUNSTWERKEN
i
DUIKERS

1411

1

HOEVEEL(EEN - HOEVEELHEID i
RESULTAATS- 1)/V,HEID
!BEID VERPLICHTING]
]BOONSTOF

OMSCHRIJVING

ST
ST
Si
ST

ARE

10
30
40
50

X

200

X

3500

X

400
30
150
2

X
X
X
X

2

X
X
X

40,00
143,00
176,00
337,50

1.25

TERREINAFSCHEIDINGEN

101010 VERWIJDEREN WEIDE-AFRASTERING.
L04

DUIKERS EN BRUGGEN

104010
104020
104030
104040

VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN
VERWIJDEREN

DUIKERS VAN BETONBUIS. DIAM.TOT 600 MM M
DUIKERS VAN BEIONBUIS.DIAM.600-1000 MM
TE VERLEGGEN DUIKERS .DIAM.TOT 600 MM M
ST
BIELZEN-BRUG

100

0.40

40.00

25

166
11

2

2

7.50
12,50
15.00
75,00

150.00
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Tabel 3.1.5. Een voorbeeld van een gedeelte van een inschrijvingsstaat.
BESTEKS
POST-

!NUMMER

OMSCHRIJVING
!

'.

413010 Aanbrengen gronddam met PVC-duiker (300 mm)
413020 Aanbrengen gronddam met betonduiker (300 mm)
413030 Aanbrengen gronddam met betonduiker (400 mm)
42

STUWEN

421

BEMALING EN AFDAMMING

421010 Toepassen bronbemaling, incl. afdamming.
422
422010
422020
422030
422040
422050
422060
423

st

3

m
m
st
m3
m
m2

82 10
56 60
3
27
60
150

m2

225

are
are

225
225

are
are

282
282

AANBRENGEN STUWEN MET TOEBEHOREN
Heien damwand van tropisch hout.
Aanbrengen gording, incl. verankering.
Aanbrengen prefab stuw
Grond verwerken en verdichten.
Aanbrengen pvc-drain in grindkoffer
Aanbrengen bodem/taludvoorziening
TALUDVOORZIENING STUW

423010 Winnen en aanbrengen spitzoden.
6

ZAAIWERKZAAMHEDEN

61

BEMESTEN EN INZAAIEN

611

OPGEHOOGD TERREIN

611010 Bemesten terrein.
611020 Zaaien.
612

EEN- HOEVEELHEID
PRIJS
RESULTAATS- V V PER EENHEID
HELD VERPLICHTING
IN GULDENS
st
5
st
1
X
st
1
X

DEMPINGEN, RIJ- EN WERKSTROKEN

612010 Bemesten terrein.
612020 Zaaien.
TERREININRICHTINGSWERK
71

TERREINAFSCHEIDINGEN

711

AFRASTERING

711010 Aanbrengen afrastering

m

400

712
TIJDELIJKE AFRASTERING
712010 Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend.

m

6620

8

WERKEN VAN ALGEMENE AARD

82

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

821

DIRECTIEBEHOEFTEN

821010 Gebruik keet.
83
831
831010
831020
831030
831040
91

st

MAN- EN MACHINE-UREN
TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
T.b.s.
T.b.s.
T.b.s.
T.b.s.

werknemer.
bulldozer.
hydraulische graafmachine.
vrachtauto.

uur
uur
uur
uur

SUBTOTAAL
EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

910010 Inrichten werkterrein
910020 Opruimen werkterrein
910030
910040
910050

f
f
f
f
f

918880 Overige eenmalige kosten

f

919990 Totaal eenmalige kosten

gld

929990 Uitvoeringskosten

gld

939990 Algemene kosten

gld

949990 Winst en risico

gld

95

X

STELPOST

950010 !Stelpost (10 X)
950020 . Stelpost (5 Z)
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De
De inschrijver(s),
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300
20
50
200

gld
gld

3000
7000

TOTAAL BEDRAG
IN GULDENS

Administratieve en technische standaardbepalingen
Een bestek bestaat uit de beschrijving van het werk en de daarbij behorende voorwaarden, de besteksbepalingen. Deze bepalingen zijn opgenomen in deel 3 van het bestek,
genaamd de "Standaardbepalingen". De bepalingen kunnen naar hun aard worden verdeeld in administratieve bepalingen, zoals betalingsregelingen, risicoregelingen, etc. en
technische bepalingen, zoals kwaliteitseisen, randvoorwaarden bij de uitvoeringsvoorschriften, meetmethoden, etc.

Bepalingen met een algemeen karakter zijn ondergebracht in een boek, de Standaard
1985. In deel 3 van het bestek wordt deze Standaard 1985 van toepassing verklaard.
Daarmee wordt tevens het juridisch kader aangegeven waarbinnen het werk wordt uitgevoerd.
In de Standaard wordt namelijk gesteld dat voor zover daar niet nadrukkelijk van wordt
afgeweken van toepassing zijn, het Nederlands recht, de UAV en de Normbladen van
de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN-normen).
Door het van toepassing verklaren van de bepalingen in de Standaard 1985 wordt daarmee een hoofdstuk met administratieve en technische bepalingen in het bestek niet overbodig. Immers het kan nodig zijn van die algemene formuleringen af te wijken of aanvullingen te maken. In deel 3 van het bestek zijn daarom bepalingen opgenomen die expliciet
zijn toegesneden op het uit te voeren werk.
Zo wordt bijvoorbeeld in de Standaard 1985 aangegeven dat in het bestek moet worden
vermeld wat het loonkostenbestanddeel in de aanneemsom is in verband met de toegepaste risicoregeling.
Voorts staan er in de Standaard 1985 een aantal "indien-bepalingen": indien in het
bestek niets naders is geregeld, gelden de bepalingen in de Standaard 1985. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat voor het betreffende werk nog geen algemene bepalingen
zijn geschreven, immers het hele systeem is nog in ontwikkeling. Dat geldt in het bijzonder voor de technische bepalingen.
Bovendien is het mogelijk dat de bepalingen inmiddels al weer verouderd zijn en dat
daarom de behoefte wordt gevoeld nieuwe bepalingen in het bestek op te nemen.
Technische standaardbepalingen

De technische bepalingen hebben een zeer nauwe relatie met de resultaatsbeschrijvingen
c.q. met de uitvoering van het door de opdrachtgever verlangde resultaat. Ze zijn te beschouwen als elkaars complement. Deze verwantschap komt duidelijk tot uiting doordat
de technische bepalingen zijn ingedeeld in de zelfde werkcategorieën als de resultaatsbeschrijvingen. Op die manier zijn hoofdstukken ontstaan met technische bepalingen over
grondwerken, bemalingen, etc.
Per hoofdstuk zijn in een uniforme volgorde technische bepalingen te vinden die zijn
ingedeeld naar zeven aspecten. Het betreft:
- begrippen: afpaling en omschrijving van termen welke niet eenduidig zijn;
- eisen en uitvoering: randvoorwaarden voor de uitvoering en kwaliteitseisen aan het resultaat;
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- informatie-overdracht: welke informatie moeten opdrachtgever en aannemer elkaar
(tenminste) verstrekken;
- risicoverdeling en garanties: afpaling van verantwoordelijkheden bij de uitvoering;
- bijbehorende verplichtingen: werkzaamheden die ook tot de verplichtingen van de aannemer behoren
- bouwstoffen: kwaliteitseisen die aan bouwstoffen worden gesteld;
- meet- en verrekenmethoden: wijze van meting en verrekening van resultaat, activiteiten
of bouwstoffen.
De structuur van de technische bepalingen is dus een sortering naar werkcategorieën en
vervolgens een indeling in zeven hoofdstukken. De technische bepalingen vervangen de
2e, 3e en 4e afdeling van de uit 193 8 stammende AV en van de daar op volgende AVW
1968.
De Standaard 1985 bevat tevens in de meeste wegenbouwbestekken van toepassing verklaarde Rijkswaterstaatsuitgaven, te weten de "Eisen voor bouwstoffen in de Wegenbouw
1978" (afgekort "Eisen 1978") en de "Voorschriften voor uitvoering en controle van wegverhardingen 1978" (afgekort "VUCW 1978").
Administratieve bepalingen

De administratieve bepalingen hebben niet zo'n nauwe relatie met de uitvoering van het
verlangde resultaat als de technische bepalingen De administratieve bepalingen hebben
in het algemeen geen directe invloed op de wijze waarop een resultaat tot stand komt.
Denk aan betalingsregelingen en dergelijke.
In het hoofdstuk "Algemene en administratieve bepalingen" is de volgende indeling
gemaakt:
- algemene bepalingen;
- betalingsregelingen: aannemingssom;
- betalingsregelingen: overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden;
- betalingsregelingen: declaraties;
- betalingsregelingen: uitvoeringskosten;
- zekerheidsstelling;
- bijdragen;
- kabels en leidingen;
- vergunningen;
- verband met andere werken;
- verkeersmaatregelen;
- algemeen tijdschema, werkplan en dergelijke;
- bouwstoffen;
- ter beschikking te stellen werknemers en materieel;
- bankgarantie (model).
In het bestek wordt de UAV van toepassing verklaard. Op een aantal plaatsen wordt echter
afgeweken van de UAV, op andere plaatsen wordt de UAV nader uitgewerkt. Uit praktische
overwegingen (alles in één boek) is de UAV in de Standaard 1985 opgenomen.
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3.1.5. De Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968 (AVW
1968)
De AVW 1968 is de opvolger van de 'Algemene Voorschriften voor de uitvoering en het
onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat 1938" (AV
1938). De AV 1938 bestond uit vier afdelingen, waarvan de eerste de administratieve
voorwaarden betrof en de laatste drie de technische voorschriften. Wegens de grote mate
van veroudering is deze AV 1938 herzien in 1968. In dat jaar is echter alleen de eerste
afdeling, dus het administratieve gedeelte, vervangen. Die gewijzigde eerste afdeling
wordt aangeduid als "De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken" (UAV). Aldus bestaat de AVW 1968 uit vier afdelingen:
Afdeling I
Afdeling II
Afdeling III
Afdeling IV

: De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken (UAV);
: Voorschriften omtrent de uitvoering van bouwwerken;
: Voorschriften omtrent de uitvoering van waterbouwwerken;
: Voorschriften omtrent bouwstoffen.

De afgelopen jaren is in het kader van de werkzaamheden voor de standaardbestekken
(SRW, RAW en STABU) gewerkt aan de vervanging van de 2e, 3e en 4e afdeling. Met
het gereedkomen van genoemde standaardbestekken zijn die afdelingen van de AVW komen te vervallen, althans voor zover die standaardbestekken worden toegepast. In andere
gevallen worden de genoemde afdelingen nog steeds van toepassing verklaard, zij het met
een groot aantal aanvullingen en afwijkingen.
3.1.6. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken" (UAV)
In de UAV zijn de rechten en plichten van de bij het werk betrokken partijen en hun positie
ten opzichte van elkaar bepaald.
De UAV regelt wat het Burgerlijk Wetboek reeds regelde, maar zij treedt daarbij veel meer
in details.
In de UAV worden achtereenvolgens behandeld:
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk V
Hoofdstuk VI
Hoofdstuk VII

- Algemene zaken, begripsomschrijvingen, bijvoorbeeld wat wordt onder het bestek verstaan;
- Vertegenwoordiging van partijen, daarin wordt de positie van de directie en de gevolmachtigde van de aannemer geregeld;
- De algemene verplichtingen van partijen;
- Aanvang, uitvoeringsduur en oplevering;
- Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat;
- Werkterrein en reclame;
- Bouwstoffen;
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Hoofdstuk VIII - Hulpmiddelen;
Hoofdstuk IX - Uitvoering;
Hoofdstuk X
- Meer en minder werk;
Hoofdstuk XI - Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding;
Hoofdstuk XII - Schade aan het werk;
Hoofdstuk XIII - In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van één der partijen;
Hoofdstuk XIV - Onvoorziene omstandigheden;
Hoofdstuk XV - Vastlegging van de toestand, beslechting van geschillen.
3.1.7. Literatuur
AVW 1968
Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Bundel voorschriften op het gebied van de aanbesteding en de uitvoering van werken, 1975
Staatsuitgeverij,'s Gravenhage.
Grontmij, diverse jaren
Diverse bestekken. Grontmij, De Bilt.
Heidemij, diverse jaren.
Diverse bestekken. Heidemij, Arnhem.
Koning, H. de, 1986
Handboek voor de Grond-, Water- en Wegenbouw. VAGWW, Nieuwegein.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieuhygiëne, 1980
BKI in kort bestek. Korte beschrijving van bouwkosten-informatiesystemen van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening; Werkwijze en verdere plannen. Ministerie van VROM,
directie bouwnijverheid, 's Gravenhage.
Nieuwzwaag, K.W. 1982
Naar een nationaal standaardbestek. In: 10 jaar RAW. Stichting RAW, Ede.
Nijenhuis, G.W., 1985
Bestekken, Begrotingen en Directievoering. Practicumhandleiding. Landbouwhogeschool, Vakgroep
Cultuurtechniek, Wageningen.
Oord, J. van, 1982
Voorwoord. In: 10 jaar RAW. Stichting RAW, Ede.
Overleggroep Ordeningsthema's Aanbestedingswezen, 1982
Naar een ordening op de bouwmarkt. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Praktijkboek Onroerend Goed, z.j.
Losbladige delen met supplementen. Kluwer, Deventer.
Stichting RAW, 1973
Uitgangspunten voor een besteks- en informatiesystematiek voor de Grond-, Water- en Wegenbouw.
Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, vanaf 1975
Bulletin. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, 1975
Aanbevelingen voor de informatieverzorging van werken in uitvoering. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, 1979
RAW in kort bestek. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, jaarlijkse uitgave
Jaarverslag. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, diverse jaren
Bestekspostencatalogi. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, diverse jaren
Resultaatsbeschrijvingen en technische voorschriften. Stichting RAW, Ede.

1056

Stichting RAW, 1979
Voorlopige Standaard Bepalingen. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, 1982
10 jaar RAW. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, diverse jaren
Diverse bestekken. Stichting RAW, Ede.
Stichting RAW, 1985
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1985). Stichting RAW, Ede.
UAR, 1986
Uniform aanbestedingsreglement 1986, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
UAV, 1968.
Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken. Staatsuitgeverij, 's Gravenhage.
Wijngaarden, M.A. van, 1984
Hoofdstukken Bouwrecht. Tjeenk Willink, Zwolle.
Zonderland, P., 1968
Cremers' Bouwrecht. S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem.
Zijlstra, J.0., 1987
Bestekken in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Stichting RAW, Ede.

1057

3.2. Begrotingen ten behoeve van landinrichtingsprojecten
3.2.1. Inleiding
Bij het opstellen van een begroting zijn onder meer de volgende vragen van belang.
- wat is een begroting;
- waarom worden begrotingen opgesteld;
- welke soorten begrotingen zijn er;
- welke eisen worden aan een begroting gesteld;
- wat zijn kosten;
- op welke manier worden kosten gerubriceerd;
- hoe worden kosten berekend;
- welke gegevens zijn er nodig;
- welke gegevensbestanden zijn er beschikbaar;
- welke hulpmiddelen worden er gebruikt.
Op deze vragen is geen eenduidig antwoord te geven Elke situatie is anders. De terminologie, de aard van het bouwproces en de samenstelling van de bij dat proces betrokkenen
is bij een landinrichtingsproject anders dan bij de bouw van een ziekenhuis of het produceren van gloeilampen. In deze paragraaf zal bij het beantwoorden van bovenstaande vragen hoofdzakelijk worden aangesloten bij de praktijk van de cultuurtechniek. Van enkele
begrippen met betrekking tot het opstellen van begrotingen wordt een korte omschrijving
gegeven. Enkele begrippen worden voorzien van een wat meer uitgebreide toelichting.
3.2.2. Begripsomschrijvingen
- aanbiedingsprijs of inschrijvingsbedrag

Het bedrag, waarvoor de inschrijver zich bereid verklaart een werk tot stand te brengen.
Dit bedrag is exclusief omzetbelasting. Het bedrag is het totaalbedrag van kostprijs, winst
en risico.
Nadat het werk is gegund wordt de inschrijver de aannemer, het inschrijvingsbedrag de
aannemingssom en de aanbesteder de opdrachtgever.
- aannemingssom of aanneemsom

Het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen,
de omzetbelasting daarin niet begrepen.
- begroten

Het berekenen van de kostprijs per onderdeel van het werk en van de prijs voor het totale
werk.
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- begroting

Een begroting is een overzicht van alle te maken kosten verbonden aan werkzaamheden
en leveranties, welke nodig zijn om een bepaald werk uit te voeren.
Een begroting verstrekt informatie omtrent de totale kosten, terwijl zij tevens inzicht geeft
in de opbouw van die kosten.
De begrippen begroting en raming worden vaak als synoniemen gebruikt. In de praktijk
van de cultuurtechniek wordt onder een raming echter dikwijls een kostenoverzicht verstaan dat wat globaler, minder goed onderbouwd en wat minder definitief is dan een begroting.Dat wordt nog versterkt door toevoeging van de woorden globaal en definitief:
globale kostenraming en definitieve kostenbegroting.
- inschrijvingsbegroting

Begroting die tot doel heeft te komen tot een verantwoord inschrijvingsbedrag. In tabel
3.2.1 is de opbouw van een inschrijvingsbegroting weergegeven volgens het systeem dat
is ontwikkeld door de Stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water-, en Wegenbouw (RAW) te Ede. Voor meer informatie hierover zie ook hfdst. V. 3.1.
(Per 1 juni 1987 is de Stichting RAW gefuseerd met het Studie Centrum Wegenbouw
(SCW) en het Studiecentrum Verkeerstechniek (SVT) tot het nieuwe Centrum voor regelgeving en onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
(C. R .0.W. )
- open begroting

Een per onderdeel gespecificeerde kostenopgave waarvan het eindbedrag als aanneemsom wordt beschouwd.
- uitvoeringsbegroting, werkbegroting

De gedetailleerde in werkonderdelen, kostencategorieën en kostensoorten gesplitste interne begroting, gebaseerd op de geplande uitvoering. De uitvoeringsbegroting heeft een
taakstellend karakter: alleen de noodzakelijk te maken kosten worden opgenomen.
- kosten, kostprijs

Het geven van een definitie van "kosten" en "kostprijs" is een wat hachelijke zaak omdat
de in omloop zijnde definities nogal verschillen. Kostprijs-theoretische definities sluiten
vaak niet goed aan bij datgene wat men "in de praktijk van de cultuurtechniek" denkt
bij die begrippen. Veel kostprijstheorieen zijn ontwikkeld voor de industrie en zijn afkomstig uit Amerika en soms aangepast voor Nederlandse omstandigheden. In deze paragraaf worden arbritraire keuzen gemaakt.
Veel economen stellen dat slechte planning en organisatie, onvoldoende leiding en instructie, slordigheid en dergelijke leidt tot verspilling van tijd en materialen en dus van
geld. Dergelijke verspillingen mogen kostprijs-theoretisch geredeneerd niet tot de kosten
worden gerekend.
In de lijn van die theorie is een definitie van kosten: "kosten zijn de offers, welke een
bedrijfshuishouding voor de vervaardiging van haar produkt of verlening van haar diensten noodzakelijk moet brengen". (Let daarbij op het woord "noodzakelijk").
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Tabel 3.2.1. Overzicht inschrijvingsbegroting volgens het RAW-systeem. (Bron: RAW)
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Die offers bestaan uit het gebruiken van arbeidskrachten, grondstoffen, kapitaalgoederen
en ondernemersaktiviteit. Met andere woorden: kosten ontstaan door het opofferen van
produktiemiddelen. Niet-noodzakelijke offers zijn geen kosten, maar verspillingen. Aannemend dat voor alle offers uitgaven worden gedaan, betekent het bovenstaande, dat niet
alle uitgaven kosten zijn.
Onder de kostprijs van een object van produktie verstaat men dan: "de kostprijs is de
som van de in geld uitgedrukte offers, die voor dat object noodzakelijkerwijze moeten
worden gebracht door een gegeven bedrijfshuishouding"
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Het verschil tussen "kosten" en "verspillingen" is in de praktijk vaak moeilijk aan te geven. Daarom werkt men niet veel met deze theoretische definities. In het dagelijks spraakgebruik worden alle "uitgaven" ten behoeve van een bepaald project kosten genoemd.
De kostprijs is dan de som van alle uitgaven, zonder daarbij een onderscheid te maken
tussen de wel en niet economisch rationele bestedingen. Met andere woorden: alle uitgaven zijn kosten.
De kostprijsberekening wordt gebaseerd op een "normale produktie". Niet iedereen verstaat onder een normale produktie hetzelfde. Volgens één van de definities verstaat men
daaronder: "een produktie overeenkomstig goede bedrijfseconomische normen of re-

gels,zoals die in een gegeven periode voor het betrokken bedrijf kunnen gelden':
Dit houdt in dat fouten, onregelmatigheden en risico's als kosten worden aanvaard, voor
zover ze bij een goede, binnen het bedrijf te verwerkelijken organisatie en leiding niet
vermeden kunnen worden.
Een in de praktijk gehanteerde definitie van "bewerkingstijd" is: "de tijd die nodig is

om een bepaalde bewerking onder de te verwachten omstandigheden uit te voeren, uitgaande van een bepaalde werkmethode."
In de praktijk wordt bij het opstellen van de besteksbegroting voor de opdrachtgever wel
eens rekening gehouden met de marktverhoudingen op dat moment. Wordt onder aannemers veel concurrentie verwacht, dan wordt een lager bedrag begroot, bij weinig "werkhonger" wordt gerekend op een hogere inschrijfsom.
Het moge duidelijk zijn geworden dat dit begrotingstechnisch niet juist is, immers de
kostprijs gebaseerd op een normale produktie verandert niet, wel de verlangde winst c.q.
het te accepteren verlies.
Uit het bovenstaande moge blijken dat het exact aangeven van wat kosten zijn op bedrijfsniveau niet eenvoudig is. Dat geldt ook bij landinrichtingsprojecten voor berekeningen
op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Welke uitgaven moeten wel en welke niet worden
opgenomen in de kosten- en batenoverzichten? Moeten bijvoorbeeld de salarissen van
ambtenaren van de Landinrichtingsdienst wel of niet tot de projectkosten worden gerekend? Gebruikelijk is om die kosten niet mee te rekenen. Evenmin worden meegerekend
de kosten van externe adviseurs tijdens de voorbereidingsfase. De kosten voor het directievoeren tijdens de uitvoering worden echter wel tot de projectkosten gerekend.
Nog ingewikkelder wordt het bij de kosten-batenanalyse volgens de HELP-methode (Herziening Evaluatie Landinrichtingsprojecten). Daarbij worden niet alle projectkosten
meegerekend, doch alleen de "relevante kosten", waarvan worden afgetrokken de "autonome kosten" (zie hfdst. IV. 5).

- objectkosten
Objectkosten zijn onder te verdelen in stichtingskosten en exploitatiekosten. Bij stichtingskosten is een indeling te maken in:
. plankosten;
. grondverwervingskosten;
. inrichtingskosten.
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De exploitatiekosten zijn het gevolg van:
. stichtingskosten in verband met rente en afschrijving;
. beheerskosten;
. onderhoudskosten;
. belastingen.
In deze paragraaf wordt vooral aandacht besteed aan die kosten, welke vallen onder de
rubriek inrichtingskosten.
- kostensoorten

In de kostprijsberekening voor werken op het gebied van de grond-, wegen- en waterbouw
worden in het RAW-systeem de volgende kosten- soorten onderscheiden:
. directe arbeidskosten;
. directe materiaalkosten;
. directe materieelkosten;
. kosten van onderaanneming;
. staartkosten (algemene kosten, uitvoeringskosten en eenmalige kosten)

directe kosten

arbeidskosten
materiaalkosten
materieelkosten
onderaanneming

kostprijs
aanbiedingsprijs

staartkosten

eenmalige kosten
uitvoeringskosten
algemene kosten
stelposten

risico

winst/verlies

Figuur 3.2.1. Overzicht kostensoorten volgens het RAW-systeem.

DIRECTE KOSTEN

Directe kosten zijn projectgebonden kosten, waarvan kan worden vastgesteld dat ze voor
het project worden gemaakt en wat de hoogte ervan is. Voorbeelden zijn huur materieel,
lonen en aankopen. De som van de directe kosten wordt wel aangeduid met "kale kosten".
In figuur 3.2.1 zijn de kostensoorten gerubriceerd weergegeven.
DIRECTE ARBEIDSKOSTEN

Directe arbeidskosten zijn de kosten die door een aannemer gemaakt worden om gedurende een zekere tijd over de arbeidskracht van anderen te kunnen beschikken tegen betaling
van loon.
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DIRECTE MATERIAALKOSTEN

Directe materiaalkosten zijn de kosten die door een aannemer moeten worden gemaakt
om te kunnen beschikken over de te verwerken grondstoffen, bouwmaterialen, halffabrikaten en hulpmaterialen om het werk te kunnen uitvoeren.
DIRECTE MATERIEELKOSTEN

Directe materieelkosten zijn de kosten die door een aannemer moeten worden gemaakt
om te kunnen beschikken over de voor het werk noodzakelijke duurzame produktiemiddelen. Dat zijn produktiemiddelen die bij het bouwproces meermalen kunnen worden
gebruikt. Materieel kan worden onderverdeeld in groot materieel (zoals bulldozers),
hulpmaterieel (zoals rijplaten) en gereedschappen (zoals hamers).
De materieelkosten kunnen ook worden ingedeeld in vaste kosten en variabele kosten.
De omvang van de vaste kosten is onafhankelijk van het feit of het desbetreffende materieel wel of niet wordt gebruikt. Tussen deze kosten en de geleverde prestatie bestaat geen
rechtstreeks verband. Tot de vaste kosten kunnen worden gerekend afschrijving, rentekosten, opslag en verzekeringen.
De variabele kosten zijn wel afhankelijk van het gebruik. Deze kosten zijn in grote lijnen
evenredig met de geleverde prestatie. Tot de variabele kosten kunnen worden gerekend
loon en sociale lasten van het bedieningspersoneel, onderhouds- en reparatiekosten,
energiekosten, en smeermiddelen.
ONDERAANNEMING

De kosten die een aannemer moet maken om bij het tot stand komen van een of meer
werkonderdelen verzekerd te kunnen zijn van de diensten van een of meerdere onderaannemers. De kosten worden gerekend tot de directe kosten.
STAARTKOSTEN

Aan het eind van de begroting (de staart) komen in de begroting kostenposten te staan
die van systeem tot systeem verschillend zijn. In het RAW-systeem vallen daaronder eenmalige kosten, uitvoerings- kosten, algemene kosten, winst en risico en stelposten.
EENMALIGE KOSTEN

Onder eenmalige kosten verstaat men de kosten die verband houden met het werk, doch
niet evenredig toe- of afnemen met de omvang van het werk. Voorbeelden daarvan zijn
het aan- en afvoeren van materieel en het inrichten van de bouwplaats.
UITVOERINGSKOSTEN

Uitvoeringskosten vormen de kostengroep, waarin de indirecte kosten verbonden aan de
organisatie van het werk zijn opgenomen. Deze kosten zijn meestal afhankelijk van de
tijdsduur van het werk. Tot deze kosten worden gerekend de arbeidskosten van uitvoerders, uitzetters en veelal ook de exploitatiekosten van uitvoerdersverblijven.
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ALGEMENE KOSTEN

Indirecte kosten, algemene kosten of overheadkosten zijn kosten waarvan in het algemeen
de rechtstreekse relatie met het project ontbreekt, maar die wel aan het project moeten
worden toegerekend.
Voorbeelden zijn de kosten van bedrijfsleiding, kantoor, tekenkamer, magazijn, research
enz. De algemene kosten worden meestal als een percentage van de directe kosten toegerekend aan de individuele werken en aangeduid als "opslagpercentage".
STELPOSTEN

Stelposten zijn veelal in bestekken opgenomen geldbedragen, bestemd voor het uitvoeren
van werkzaamheden welke tijdens de aanbesteding nog niet nauwkeurig zijn omschreven.
Ook worden stelposten als materieel- of arbeidskosten opgenomen. In dat geval is in de
staat van verrekenbare hoeveelheden een aantal uren opgenomen, waarin een bepaald
stuk materieel, danwel gekwalificeerd personeel ter beschikking gesteld dient te worden.
RISICO

Een aannemer loopt tijdens de uitvoering van een werk risico's. Bij de uitvoering van werken in de sector van de Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW) kunnen de volgende risicogroepen worden onderscheiden:
. hoeveelheidsrisico's als gevolg van onvoorspelbare omstandigheden, onvolledige
besteksinformatie en afwijkingen tussen werkmethode en de verrekeningsbasis;
. prijsrisico's als gevolg van prijsstijgingen gedurende de uitvoeringsperiode van het
werk;
. risico's als gevolg van slecht weer;
. aansprakelijkheid voor de ondeugdelijkheid van het werk;
. risico's uit hoofde van zijn ondernemerschap, zoals wettelijke aansprakelijkheid voor
onrechtmatige handelingen van zijn personeel.

- tarief
Kostprijs per eenheid van tijd (uur, dag, week) inclusief overhead. Deze prijzen worden
ook wel aangeduid als voorberekend tarief. Zo worden bijvoorbeeld onderscheiden voorberekend manuur en uurtarieven voor machines.

- verrekenprijs
Met de opdrachtgever overeengekomen eenheidsprijs "all in", waarin alle met de betreffende prestatie verband houdende kosten zijn begrepen, dus directe kosten, algemene
kosten, winst en risico. Normaal is de omzetbelasting (BTW) daar niet bij inbegrepen.
In het RAW-systeem is de definitie als volgt: Verrekenprijzen, bedoeld in par. 39, lid 1
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken (UAV),
zijn de prijzen per eenheid zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de aanneemsom,
verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene
kosten", en "winst en risico" uitmaakt van het subtotaal.
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3.2.3. Waarom worden begrotingen opgesteld?
Ten behoeve van een verantwoorde besluitvorming dienen de bij het project betrokkenen
te beschikken over betrouwbare gegevens ten aanzien van de effecten van de voorgenomen
maatregelen. Het zo goed mogelijk voorspellen van kosten en baten is daarbij van groot
belang.
Een begroting kan goede diensten bewijzen bij:
- het bepalen van de rentabiliteit;
- het afwegen van alternatieven;
- het verwerven van de nodige kredieten;
- het beoordelen van de kredietaanvragen;
- het beoordelen of een project al dan niet in stemming wordt gebracht;
- de uiteindelijke beslissing over het al dan niet uitvoeren.
Voor landinrichtingsprojecten worden behalve de in geld uit te drukken kosten en baten
ook kwalitatieve aspecten ingeschat. Op grond van de berekening van kosten en baten
kunnen indien nodig en mogelijk plannen worden bijgesteld. Eén en ander wordt wel aangeduid met evaluerend ontwerpen.
De eisen met betrekking tot nauwkeurigheid en detaillering welke aan een begroting worden gesteld zijn mede afhankelijk van het doel waarvoor de begroting wordt opgesteld.
Indien bijvoorbeeld een plan nog in een beginstadium is, kan in het algemeen worden
volstaan met een vrij globale, voorlopige begroting. Voor een (vrijwel) definitief plan
wordt de begroting tot in detail uitgewerkt. Voorts heeft de een behoefte aan alle detailinformatie, terwijl de ander alleen de samenvatting wil zien.
Een aannemer heeft met betrekking tot landinrichtingsprojecten andere belangen dan de
overheid of een boer. Voorts is bijvoorbeeld de directeur van een aannemingsbedrijf in
andere cijfers geïnteresseerd dan de uitvoerder op het werk. De inspecteur van de Landinrichtingsdienst heeft andere belangen dan de burgemeester van de gemeente die moet bijdragen in de kosten van het niet gesubsidieerde deel.
Gevolg is dat voor elk project in de loop van de tijd vele begrotingen worden opgesteld
voor verschillende doelgroepen en voor diverse doeleinden. Ook nadat het project is uitgevoerd worden er nog kostenoverzichten samengesteld om raming en werkelijkheid met
elkaar te kunnen vergelijken.
Hier volgt een - niet volledig - lijstje met kostenoverzichten:
Door/voor opdrachtgever, overheid, ingenieursbureau:
- globale kostenraming;
- kostenraming, moederbegroting, stemmingsbegroting;
- besteksbegroting, aanbestedingsbegroting;
- weekrapporten;
- eindafrekening.

1065

Door/voor aannemer:
- inschrijvingsbegroting, regiebegroting, open begroting;
- uitvoeringsbegroting, werkbegroting;
- termijnbegroting;
- voortgangsrapporten;
- nacalculaties.
Van de kostenoverzichten worden soms meerdere versies gemaakt voordat de definitieve
versie gereed is.
Landinrichtingsprojecten worden naar de wijze van subsidiëring door de Landinrichtingsdienst, ingedeeld in 3 categorieën, namelijk Al-, A2- en A3-werken.
Al-werken zijn de werken in ruilverkavelingsverband;
A2-werken zijn de gemeente- en waterschapswerken;
A3-werken zijn de particuliere cultuurtechnische werken.

Al-werken
In het stadium van de deeladviezen worden alleen zeer globale kostenramingen opgesteld.
Deze deeladviezen zijn het landbouwstructuuradvies, het advies openluchtrecreatie, het
NWC-advies en het advies landschapsbouw. Van deze adviezen wordt het landbouwstructuuradvies financieel het meest onderbouwd.
Na het uitbrengen van de deeladviezen worden in het kader van de Landinrichtingswet
1985 de volgende plannen met bijbehorende begrotingen opgesteld:
- het schetsontwerp met een globale begroting;
- het voorontwerp-plan met een begroting;
- het ontwerp-plan met een begroting;
- het plan met een gedetailleerde begroting, ook wel eens moederbegroting genoemd.
Nadat het besluit tot uitvoering van het landinrichtingsplan is genomen, worden in de
uitvoeringsfase gedetailleerde plannen gemaakt voor onderdelen van het project. Het
werk wordt meestal omschreven in bestekken, soms in wat minder gedetailleerde werkomschrijvingen. Bij het bestek wordt een besteksbegroting gemaakt. Soms wordt vlak
voor de aanbesteding nog een aanbestedingsbegroting gemaakt, waarin de meest recente
kostprijsveranderingen zijn opgenomen en eventueel rekening wordt gehouden met de
marktverhoudingen op dat moment.
Uitvoering vindt plaats na één van de volgende manieren van prijsvorming:
- openbare aanbesteding;
- openbare aanbesteding na voorafgaande selectie;
- onderhandse aanbesteding;
- onderhandse aanbesteding na voorafgaande selectie;
- enkelvoudige uitnodiging.
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A2-werken

De procedure voor A2-werken is wat eenvoudiger. Ook hier doorloopt de planvorming
een aantal stadia. Ten behoeve van de beoordeling door de Landinrichtingsdienst kan in
de regel worden volstaan met het indienen van een plan met begroting, later uitgewerkt
in besteksvorm met bijbehorende besteksbegroting.
A3-werken

De procedure voor A3-werken is aanzienlijk eenvoudiger dan die van de Al- en
A2-werken. De Landinrichtingsdienst verlangt ten behoeve van de beoordeling slechts
een bij de subsidieaanvrage behorende eenvoudige omschrijving van het werk en een begroting.
3.2.4. Rubricering van kosten
Kosten hebben niet alle dezelfde aard en zij staan in verschillende verhouding tot het produkt waarvoor de begroting wordt opgesteld. De kosten kunnen vanuit verschillende gezichtspunten worden gerubriceerd. In de praktijk bestaan er diverse indelingen. Per bedrijfstak en soms per bedrijf bestaan er verschillen. Ook treden in de loop van de tijd
per project veranderingen op. Zo kent men in de sector van de Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW) andere rubriceringen en andere benamingen dan in de sector van de Bouwkundige en Utiliteitswerken (B en U).
In de GWW-sector bestaan bij de cultuurmaatschappijen en de Landinrichtingsdienst
naast de nieuwe indeling volgens het RAW-systeem eigen, reeds lang bestaande indelingen. Deels zijn het principieel andere indelingen, deels zijn het alleen andere benamingen
voor dezelfde zaken. De verwachting is dat de RAW-systematiek over enige jaren de andere indelingen grotendeels zal hebben vervangen.
Bij alle indelingen is de vraag van belang, wat de kleinste eenheid is waarvan men de
kosten wil bepalen. Gaat het bijvoorbeeld om de prijs van een m 3 grond ontgraven uit
waterloop A, de totale kosten per m 1 van waterloop A, de prijs van het grondwerk per
m3 van alle wegen en waterlopen of de prijs per hectare van alle werkzaamheden?
Het Bouwkosteninformatie- systeem (BKI) voor de bouw onderscheidt in de volgorde van
"grof naar fijn": hoofdelementengroep, hoofdelement, sub-elementengroep, subelement,
calculatie-elementengroep, calculatie-element en tenslotte de samenstellende middelen.
De RAW heeft als indeling werkcategorie, subwerkcategorie en resultaatsverplichting.
De Landinrichtingsdienst maakt een indeling naar soort werk, zoals verbetering verkaveling en waterbeheersing. De begroting wordt opgebouwd uit 18 rubrieken zoals opruimingswerk, grondverzet en drainage. Elke rubriek is opgebouwd uit groepen zoals opruimen afrasteringen en opruimen duikers. Binnen de groepen worden subgroepen onderscheiden zoals grondtransport over een afstand van 10 - 200 m en 200 - 400 m. Als eenheden voor de subgroepen gelden onder andere ha, m 3 , m2 , m1 en stuks. De subgroepen
zijn nog verder onderverdeeld in werkonderdelen.
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De Landinrichtingsdienst heeft een lijst samengesteld met werkzaamheden die in landinrichtingsprojecten voorkomen, de zogenaamde "keuzelijst" met bijbehorende "standaardeenheden". Hiervoor worden periodiek "standaard-eenheidsprijzen" berekend.
Behalve de bovenstaande rubricering naar soort werk zijn andere dwars- doorsneden van
de kosten te maken:
- naar kostensoorten, bijvoorbeeld arbeid, materieel, materiaal, onderaanneming "staartkosten" (bijvoorbeeld bestaande uit eenmalige kosten, uitvoeringskosten en algemene
kosten);
- in relatie tot het produktievolume variabele kosten en vaste kosten;
- in relatie tot de samenhang met het produkt direkte kosten en indirekte kosten.

3.2.5. Hoe worden kosten bepaald?
De manier waarop en de nauwkeurigheid waarmee een begroting wordt opgesteld is afhankelijk van het doel waarvoor een begroting wordt opgesteld en de gegevens die beschikbaar zijn.
Een algemene stelregel bij het opzetten van begrotingen is dat gewerkt wordt van groot
naar klein en van algemeen naar bijzonder. Een andere regel is dat niet gedetailleerder
wordt begroot dan noodzakelijk is voor het behalen van een optimaal rendement daarvan.
Immers ook het opstellen van een begroting kost tijd en dus geld.
Het begroten vergt een nauwgezette arbeid, systematisch verzamelen van gegevens en het
vermogen om het uitvoeringsproces te doordenken. Om een goede begroting van een
werk te kunnen maken is het nodig dat van het te maken werk bekend is:
- wat, inclusief waarvan;
- waar;
- wanneer;
- hoe, waarmee en
- door wie één en ander gemaakt moet worden.
Om het "wat" en het "hoe" vast te stellen wordt het werk systematisch geanalyseerd.
Daaronder wordt verstaan het oordeelkundig ontleden in samenstellende onderdelen.
Vervolgens wordt een staat van hoeveelheden opgesteld, voor zover dat al niet door anderen,zoals een besteks-redacteur is gedaan. Een keuze van de werkmethode geeft vervolgens antwoord op de vraag hoe en waarmee het werk wordt gemaakt.
Het bepalen van de tijdsduur is een essentieel onderdeel van een kostenraming De bewerkingstijd per eenheid (m 2 , ha etc), wordt bepaald door het raadplegen van één of meerdere
bronnen. Iedere calculator heeft daartoe een bestand. Een deel daarvan is voor een ieder
toegankelijk. Echter een belangrijk deel is dat niet. Dat soort gegevens wordt als een stuk
vertrouwelijk bedrijfskapitaal beschouwd.
Als voorbeelden van bronnen met bewerkingstijden per eenheid zijn te noemen:
- gegevens uit een archief met nacalculaties van vergelijkbare projecten;
- vergelijkbare begrotingen;
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- tijdnormen uit andere gegevensbestanden,zoals:
. IMAG-taaktijden, onder andere voor groenvoorzieningen;
. Heidemijvademecum;
. Overzicht standaardeenheidsprijzen van de Landinrichtingsdienst;
. Bouwkosten, uitgegeven door MISSET;
- schattingen.
Voorbeelden van gegevensbestanden met prijzen per uur zijn:
- Overzicht standaardeenheidsprijzen van de Landinrichtingsdienst;
- adviesprijzen van de Bond van Agrarische Loonbedrijven (BOVAL);
- offertes van aannemingsbedrijven en verhuurbedrijven;
- Kostennormen voor aannemersmaterieel, van het NIVAG (Nieuwe Vereniging van Aannemers Grootbedrijf).
De kosten voor materieel vormen een belangrijk deel van de begroting.
Uitgebreide berekeningen voor diverse machines zijn te vinden in het door de NIVAG
opgestelde "Kostennormen voor aannemersmaterieel". Door de Vereniging van Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) is een vereenvoudigd model voor kostencalculatie van machines ontwikkeld. Hiervoor wordt verwezen naar het "Handboek voor
de grond,- water- en wegenbouw" (Vereniging van Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw, 1986).
Voorbeelden van gegevensbestanden met materiaalprijzen zijn:
- COBOUW, vakdagblad voor de Bouwwereld;
- Overzicht standaardeenheidsprijzen van de Landinrichtingsdienst;
- offertes van leveranciers.
Bij het opstellen van de begroting voor een werk worden de volgende stappen doorlopen:
- bepaling van de staat van hoeveelheden;
- bepaling van werkmethode en capaciteit;
- bepaling van de tijdsduur per onderdeel;
- bepaling van de kosten per tijdseenheid;
- bepaling van de kosten van leveranties;
- berekening van de "kale kosten", eenmalige kosten en uitvoeringskosten;
- vaststellen van winst, risico en kosten van aanbesteding;
- vaststellen van het eindbedrag ten behoeve van aanbesteding etc.
Bij het opstellen van een begroting moet worden gelet op een aantal kostenbeïnvloedende
factoren.
De hoogte van de kosten is afhankelijk van enerzijds de gebruikswensen die vertaald worden in doelstellingen en programma van eisen. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan de
breedte van een nieuwe weg en de verhardingsbreedte en eventuele additionele voorzieningen. Anderzijds worden de kosten bepaald door omgevingskenmerken die van invloed
zijn op de technische uitvoerbaarheid. Daarbij valt te denken aan grondsoort, grondwaterstanden, aangrenzende bebouwing, storende elementen in de grond etc.
1069

3.2.6. Hulpmiddelen bij het opstellen van begrotingen
Bij het opstellen van de begroting wordt een aantal hulpmiddelen gebruikt. Hierna zal
aandacht worden besteed aan:
- begrotingsformulieren en checklisten;
- computerprogramma's;
- de keuzelijst voor landinrichtingsprojecten;
- standaardeenheidsprijzen.

Begrotingsformulieren en checklisten
Hoewel nog wel eens begrotingen "op de achterkant van een sigarenkistje" worden gemaakt, zijn tegenwoordig bij vrijwel iedereen die zich bezighoudt met het opstellen van
begrotingen begrotingsformulieren in gebruik. Hoewel er wel enige standaardisatie is,
zijn er vele vormen van in gebruik. Omdat bij het begroten gemakkelijk de kans bestaat
dat er kostenposten worden vergeten, zijn er checklisten opgesteld. De hierna te bespreken keuzelijst landinrichting is ook als checklist te gebruiken.

Computerprogramma's
De computer is een veelgebruikt hulpmiddel bij het opstellen en bewaken van begrotingen. Vrijwel ieder bureau dat regelmatig op dat werkterrein bezig is, gebruikt computers
en heeft daartoe programma's gekocht of zelf ontwikkeld.
Door de Landinrichtingsdienst is het programma TALIN ontwikkeld ten behoeve van de
uniformering en automatisering van de begrotingsopzet en -bewaking Vanaf augustus
1984 worden alle op te stellen begrotingen in TALIN ingevoerd. Met dit programma is
het mogelijk langlopende projecten begrotingstechnisch voor te bereiden en gedurende
de uitvoering te bewaken op hoeveelheden. Voorts kan continu worden beschikt over de
stand van zaken betreffende hoeveelheden en financiën. Tevens worden afwijkingen ten
gevolge van technische wijzigingen, planwijzigingen en loon- en prijsstijgingen geregistreerd.

Keuzelijst landinrichting
In onderling overleg tussen Landinrichtingsdienst en cultuurmaatschappijen is een lijst
opgesteld met nagenoeg alle werkzaamheden die in landinrichtingsprojecten voorkomen
met de bijbehorende eenheden, zoals m 3 en ha. Deze lijst wordt de keuzelij st landinrichting genoemd. Voor een voorbeeld, zie tabel 3.2.2.
Het doel van het opstellen van de keuzelijst is het standaardiseren en uniformeren van
in landinrichtingsprojecten te onderscheiden werkonderdelen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering.
Als afgeleide doelstelling beoogt deze lijst verder het verschaffen van:
- de basis voor gestandaardiseerde opzet van rijksbijdragebegrotingen;
- de basis voor besteks- en uitvoeringsbegrotingen;
- de basis voor budgetbewaking tijdens de uitvoering;
- de basis voor algemene normen van kostendocumentatie.
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Tabel 3.

Deel van Keuzelijst Landinrichting
LANDINRICHTINGSDIENST
OVERZICHT VAN DE RUBRIEKEN

CODE
RUBRIEK

OMSCHRIJVING RUBRIEK

10*

VOORBEREIDENDE WERKEN

11*
12*
13*
14*
15*
16*
17*
19*
43*

UITZETWERK
VERKEERSMAATREGELEN
BEMALINGEN
TIJDELIJKE AFRASTERINGEN
OPRUIMINGSWERK
MAATREGELEN TBV NUTSVOORZ.
BODEMSANERING
DIVERSE VOORBEREID. WERKEN
BETONWERK

20*

GRONDWERKEN

21*
21A
2IB
21C
2ID
22*
22A
22B
22C
22D
23*
23A
23B
23C
23D
24*
24A
24B
24C
25*
26*
26A
26B
29*

GROND ONTGRAVEN
GROND ONTGRAVEN ZANDGRONDEN
GROND ONTGRAVEN KLEIGRONDEN
GROND ONTGRAVEN DIEPVEENGR.
GROND ONTGA. EXTRA GEV. GR.
GROND VERVOEREN
GROND VERVOEREN ZANDGRONDEN
GROND VERVOEREN KLEIGRONDEN
GROND VERVOEREN DIEPVEENGR.
GROND VERV. EXTRA GEV. GR .
GROND VERWERKEN
GROND VERWERKEN ZANDGRONDEN
GROND VERWERKEN KLEIGRONDEN
GROND VERWERKEN DIEPVEENGR.
GROND VERW. EXTRA. GEV. GR.
BODEMPROF1ELVERBETERING
BEZANDEN EN DRESSEN ZANDGR.
BEZANDEN EN DRESSEN KLEIGR.
BEZANDEN EN DRESSEN VEENGR.
GRONDBEWERKING
GRONDBEWERKING TBV BEPLANT.
GRONDBEW. BEPLANT. ZAND/VEEN
GROND BEW. BEPLANT. KLEI
DIVERSEN GRONDWERKEN

30*

LEIDINGWERK

31*
31A
31B
31C
32*
33*
34*
35*

DRAINAGE
DRAINAGE ZANDGRONDEN
DRAINAGE KLEIGRONDEN
DRAINAGE DIEPVEENGRONDEN
DUIKERS
RIOLERING
DRUK- EN PERSLEIDING
DOORPERSINGEN

CODE
RUBRIEK

OMSCHRIJVING RUBRIEK

36*
36A
36B
37*
39*

AANLEG VAN NUTSVOORZIENING
AANLEG NUTSVOORZ. BOERDERYV
AANLEG NUTSVOORZ. ZANDGROND
VERLEGGEN NUTSVOORZIENING
DIVERSEN LEIDINGWERK

40*

OEVER- EN BOUWWERKEN

41*
42*
43*
44*
45*
46*
47*
48*
49*

BODEM- EN TALUDVOORZIENING
FUNDERINGEN
BETONWERK
METALEN ONDERDELEN
HOUTEN ONDERDELEN
GEMETSELDE ONDERDELEN
INSTALLATIES
KUNSTWERKEN
DIVERSEN OEVER- EN BOUWWERK

50*

VERHARDINGEN

51*
52*
53*
54*
55*
56*
59*

WEGFUNDERING
STABILISATIE
BITUMINEUZE VERHARDING
BESTRATING
CEMENTBETON VERHARDING
SEMI-VERHARDING
DIVERSEN VERHARDINGEN

60*

GRONDVOORZIENINGEN

61*
61A
62*
62A
63*
64*
64A
64B
64C
65*
65A
65B
66*
66A
66B
67A
67B
69*

BEMESTEN
BEMESTEN TBV BEPLANTINGEN
INZAAIEN
INZAAIEN TBV LANDSCHAPSVERZ
BEZODEN
AANLEG BEPLANTING
AANLEG BEPL. ZAND/VEENGROND
AANLEG BEPL. KLEIGROND
ERFBEPLANTINGEN
NAZORG GROENVOORZIENING
NAZORG GROENVOORZ ZAND/VEEN
NAZORG GRONDVOORZ KLEIGROND
ONDERHOUD GROENVOORZIENING
ONDERH. GROENVOORZ ZAND/VEEN
ONDERH GROENVOORZ KLEIGROND
AANKOOP MAT. TBV BEPLANTING
AANKOOP PLANTSOEN +"STAART"
DIVERSEN GROENVOORZIENINGEN

1. OPRUIMINGSWERK
Hoofdindeling

Eventuele onderverde ing

Eenheid

Omschrijving

Eenheid

1. Bodem-, talud
en oevervoorzieningen

m'

1.1. Betuiningen
1.2. Beschoeiingen
1.3. Bekledingen
1.4. Bestortingen

EE EEI

2. Duikers

m

2.1. Betonbuizen
tot 0 600 mm
2.2. Betonbuizen
tot 0 600-1000 mm
2.3. Grotere betonbuizen
2.4. Heulen

Kostenbepalende
factoren

Standaard opbouw
eenheidsprijs no.

r

Omschrijving

EE EE

a. afvoeren
b. ter plaatse begraven
c. fundering/heiwerk
d. afwerken terrein
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De bij de uitvoering van een landinrichtingsproject te onderscheiden werkzaamheden zijn
gesplitst in rubrieken en per rubriek in werkonderdelen.
De primaire indeling in rubrieken moet als vast worden beschouwd. Deze indeling in rubrieken slaat op ontsluitingswerken, waterbeheersingswerken enz . , met dien verstande
dat niet in elke begroting alle rubrieken hoeven voor te komen. Bij elke rubriek is een
hoofdindeling vermeld van de binnen die rubriek te onderscheiden werkonderdelen.
Afhankelijk van de gewenste c.q. noodzakelijke detaillering is voor elk werkonderdeel
een eventuele onderverdeling aangegeven.
Zowel bij de hoofdindeling als bij de eventuele onderverdeling is vermeld in welke eenheid de hoeveelheden normaliter dienen te worden uitgedrukt. In 1984 is door de Landinrichtingsdienst tevens een keuzelij st gemaakt voor de in de RAW-catalogi genoemde werken. Naast een rubricering van de werken wordt in deze keuzelijst ook de relatie aangegeven tussen de hoofd- en deficode volgens het RAW-systeem en de code van de standaardeenheden, zie tabel 3.2.3.

Standaardeenheidsprijzen
Ten behoeve van uniformiteit in de begrotingen worden sinds 1980 voor de hiervoor genoemde standaardeenheden begrotingsprijzen opgesteld, de zogenaamde standaardeenheidsprijzen. Bij de opstelling van deze prijzen wordt uitgegaan van gemiddelde omstandigheden en een reële vergoeding voor uitvoerend en administratief personeel, klein materieel, winst en risico. Marktinvloeden, met name die welke op korte termijn variabel
zijn, worden voor zover mogelijk buiten beschouwing gelaten.
Omdat met name voor de onderdelen grondverzet, drainage en beplantingen, de bodemgesteldheid van doorslaggevende betekenis is voor de hoogte van de kosten, is voor dit
onderdeel een onderscheid gemaakt naar grondsoort. Daarom is een onderscheid gemaakt in zandgronden, kleigronden, veengronden en extra structuurgevoelige gronden.
Aan het opstellen van de standaardeenheidsprijzen liggen gespecificeerde berekeningen
ten grondslag Voor het opstellen daarvan is kennis van werkmethoden, capaciteiten en
huurprijzen van machines en van materiaalkosten onontbeerlijk. De standaardeenheidsprijzen worden bijgehouden door de Beheersgroep Standaardeenheidsprijzen,
waarin de Landinrichtingsdienst, Heidemij, Grontmij , Oranjewoud en Staatsbosbeheer
zitting hebben.
Jaarlijks, of zoveel vaker als omwille van evidente loon- en/of prijswijzigingen of gewijzigde uitvoeringsmethoden nodig wordt geacht, wordt een herziene uitgave van het Overzicht Standaardeenheidsprijzen geproduceerd en verspreid onder belanghebbenden. Tevens wordt de aangepaste samenvatting met alleen de standaardeenheidsprijzen verspreid
(het groene boekje).
Zowel de specificatie als de samenvatting is verkrijgbaar bij de Landinrichtingsdienst,
afdeling Cultuurtechniek te Utrecht.
Naast het overzicht met standaardeenheidsprijzen op grond van de indeling van de Landinrichtingsdienst is er met ingang van 1985 ook een lijst met standaardeenheidsprijzen
op grond van de indeling volgens het RAW-systeem. Bij de opstelling van deze zogenaamde RAW-standaardeenheidsprijzen wordt de vergoeding voor uitvoerend en administratief
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Tabel 3.2.3. Relatie tussen Keuzelijst Landinrichtingswerken en RAW-systeem.
Voorbeeld:
code Keuzelijst: 55*01*02*
deficode RAW : 31.03.01.111401 t/m 31.03.01.411401

(VERSIE 0 JANUARI 1988)

CEMENTBETONVERIDWDING
AANBRENGEN BETONVERHARDING -IN 1 LAAG- (112)

RUBRIEK KEUZELIJST 55
31.03.01
HOOFDKODE RAW

ALGEMENE INFORMATIE BETONMENGSEL, BETONKWALITEIT, BETONKLASSE EN CONSISTENTIE

< 0,130 M

I

0,130 0,160 14

+

+
BREEDTE

WAPENING

I

LAAGDIKTE
0,190 I 0,160 0,210 M
0,190 M
0

+
ONGEWAPEND

+
KRIMPWAPENING

+
GEWAPEND

POSITIE 4 INHOUD
POSITIE 5 INHOUD
INHOUD
INHOUD
POSITIE 6 INHOUD

I
I
1
1
I
I
I

PROVINCIE

I
131401
121401
I
0 2,0 M
I
111401
231401
221401
2,0 - 3,0 M
211401
0= 55=01.02* _+= 55.01.04* =1= 55.01.06. .0
I
I
331401
311401
I
321401
3,0
M I
421401
431401
411401
>.= 4,0 M
+
+
+
132401
I
122401
I
112401
I
0 2,0 M 0 M
232401
222401
212401
2,0 - 3,
55*10*02* . 0
332401
I
322401
3,0 - 4,0 M I
312401
I
422401
432401
>= 4,0 M
412401
I
+
+
123401
133401
0 2,0 M
113401
233401
213401
223401
2,0 - 3,0 M
333401
323401
3,0 - 4,0 M
313401
433401
423401
>. 4,0 M
413401

4
1
2
3
1

Z11 1

141401
21 .44 ,13,
241401
= 55,1 01.013 ,1 .
351401
341401
451401
441401
142401
242401
342401
442401
143401
243401
343401
443401

I

1

0,230 M

I

152401
252401
352401
452401
153401
253401
353401
453401

/

I
I

I

161401
261401
361401
461401
162401
262401
362401
462401
163401
263401
363401
463401

KRIMPVOEG DOOR MIDDEL VAN PLASTIC-FOLIE, AANBRENGEN OM DE 4 M
GEKOPPELDE LANGSVOEG, HOL-EN-DOL
GEKOPPELDE LANGSVOEG, GEZAAGD
GEKOPPELDE LANGSVOEG VOLGENS BESTERSPOSTNR(S)
BETONOPPERVLAK OPRUWEN DOOR MIDDEL VAN BEZEMEN

PROVINCIE

M3 BETON

GRONINGEN

= 55*05*02* -

FRIESLAND

- 55*05*04*

DRENTHE

= 55*05*06* =

OVERIJSSEL

= 55.05.06* =

GELDERLAND

= 55*05*10* =

UTRECHT

I

0,210 0,230 M

1

1

1

I
+

55*05*12. =

RUBRIEK 55 CEMENTBETONVERHARDING

1

NOORD-HOLLAND

1
I

ZUID-HOLLAND

I
I

ZEELAND
NOORD-BRABANT
LIMBURG

1

FLEVOLAND

M3 BETON
55.05.14. =
= 55*05*16* =

1
1
I
I

= 55.05+18. .
= 56 ,1 05.20* =
= 55*05*22*
= 55 ,1 05.24= =

SEP's "AANBRENGEN BETONVERHARDING"
ZIJN EXCLUSIEF LEVERING,
SEP's LEVERING VOLGENS
NEVENSTAANDE TABEL

AANBRENGEN BETONVERHARDING -IN 1 LAAG-

31.0 3.0

personeel, klein materieel, winst en risico niet in de standaardeenheidsprijzen verwerkt,
maar als aparte staartposten in de begroting opgenomen.
De standaardeenheidsprijzen worden gebruikt voor het opstellen van de begroting voor
het voorontwerp en het landinrichtingsplan in het kader van de Landinrichtingswet 1985
(c.q. het stemmingsrapport voor een ruilverkaveling in het kader van de ruilverkavelingswet 1954). Zij mogen zonder prijscorrecties, bijvoorbeeld voortvloeiend uit plaatselijke
bijzondere omstandigheden, niet worden toegepast voor besteksbegrotingen en voor particuliere cultuurtechnische werken.
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Hieronder volgen enkele gedeelten uit de Standaardeenheidsprijzen.
Eerst volgt een overzicht van de kosten van enkele opruimingswerkzaamheden, daarna
van gehanteerde materieelkosten, vervolgens van de materiaalkosten en tenslotte een gedeelte van de specificatie van enkele standaardeenheidsprijzen.
Voorts wordt een voorbeeld bijgevoegd van een uit de woningbouw afkomstige begroting.
In tegenstelling tot de GWW- sector waar het gebruikelijk is (standaard-)eenheidsprijzen
te berekenen, is het in de bouwsector gebruikelijk om dat niet te doen, doch alle uren
op te tellen.
Zie de tabellen 3.2.4 tot en met 3.2.8.
Tabel 3.2.4. Eenheidsprijzen opruimingswerk.
LANDINRICHTINGsD/ENST
OVERZICHT VAN DE STANDAARDEENHEIDS PRIJZEN 1 JANUARI 1988
15* OPRUIMINGSWERK
RODE
RAW-CODE GROEP
SUBGROEP
EENH
15.01.02+ 11.01.03. BOUWWERKEN
ONGEWAPEND BETON
M3
15.01*04. 11.01.11.
WATERPUT (2 RINGEN)
ST
15*01.06* 11.01.12.
PUIN/VUILNIS
M3
15.01*08* 11.21.01.
METSELWERK
M3
15.01+10* 11.22.01.
GEWAPEND BETON
M3
15 9 01*14. 11.24.01.
HOUT
M3
15.01.26*
WINDMOLEN
ST
15*05*02* 24.13.04. BUIZEN GIETIJZER
< 400 tel AFVOEREN mi
15+05.04* 24.13.04.
400- 800 5174 AFVOEREN MI
15.05*06. 24.13.04.
> 800 MM AFVOEREN MI
15.07.02* 24.14.01. PUTTEN/KOLKEN
INSPECTIEPUT
ST
15.07*04. 24.14.02.
KOLK
ST
15.07.06* 24.14.03.
PUTRAND + DEKSEL
ST
15.09*02* 24.16.01. DUIKER BETON/GRES
< 600 MM AFVOEREN MI
15.09+04* 24.16.01.
600-1000 MM AFVOEREN Mi.
15.09 , 06* 24.16.01.
> 1000 Hm AFVOEREN MI
15.09.08* 24.16.01.
<2000X1000MM AFVOEREN Mi
15.09.10. 24.16.01.
>2000X1000MM AFVOEREN MI
15.09.20* 24.16.01.
< 600 MM BEGRAVEN MI
15*09*22* 24.16.01.
600-1000 MM BEGRAVEN MI
15.09.24* 24.16.01.
> 1000 mm BEGRAVEN Mi
15*11*02. 24.16.02. DUIKERS PVC
< 250 MM AFVOEREN MI
15.11.04* 24.16.02.
> 250 5174 AFVOEREN MI
15.13.02* 24.16.03. DUIKERS ASBEST
c 600 »I AFVOEREN MI
15*13*04* 24.16.03.
600-1100 504 AFVOEREN ml
15+13.05+ 24.16.03.
> 1100 Mm AFVOEREN MI
15.15.02* 24.16.04. DUIKERS PLAATST.
< 700 MM AFVOEREN
MI
15.15.04* 24.16.04.
> 700 tim AFVOEREN
MI
15*15*06* 24.16.04.
< 3000 5.8 MEERPL.AFV. MI
15.15.08+ 24.16.04.
> 3000 MMMEEFtPL.AFV MI
15*21*02* 31.01.21. VERHARDINGEN
FREZEN GAB Tilv AANSL M2
15.21.08* 31.01.410
ZAGEN WEGDEK CM/MI
MI
15.30.02* 31.11.01. BITUMEUZE VERHARD ASFALT c 0.118 AFV. M2
15.30.04* 31.11.01.
ASF.0.11-0.22 M AFV. M2
15*30*06* 31.11.01.
ASFALT > 0.22 M AFV. M2
15.30.08* 31.11.01.
ASFALT < 0.11 m OPSL. M2
15.30.10* 31.11.01.
ASF. 0.11-0.22M OPSL. M2
15.30.12* 31.11.01.
ASFALT > 0.22M OPSL. M2
15.30,4* 31.11.11.
OPBREKEN PENETRATIEL. M2
15.33.02* 31.12.01. CEMENTBETON VERB. ONGEW.BET.<0.12M AFV. M2
15.33.04* 31.12.01.
ONGEW.0.12-0.20M AFV. M2
15.33.06* 31.12.01.
ONGEW.BET.>0.20M AFV. M2
15.33 9 08* 31.12.11.
CEW.BETON. <0.12M AFV M2
15.33.10* 31.12.11.
GEW.BET.0.12-0.20 AFV M2
15.33.12* 31.12.11.
GEW.BETON >0.20m AFV. M2
15.33.14* 31.12.12.
GEW. BETONPLATEN AFV. M2
15*33*16* 31.12.12.
GEW.BETONPLATEN OPSL. 512
15.33.18* 31.12.21.
ONGEw c 0.12M BEUKEN M2
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DATUM

17 AUG 88

BLAD

:

S E P.
OMSCHRIJVING
68.00 EXCLUSIEF STORTGELD
94.00 EXCLUSIEF STORTGELD
17.25 EXCLUSIEF STORTGELD
49.25 EXCLUSIEF STORTGELD
115.00 EXCLUSIEF STORTGELD
42.00 EXCLUSIEF STORTGELD
600.00 EXCLUSIEF STORTGELD
14.25 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
18.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
38.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
95.00 EXCLUSIEF STORTGELD
38.00 EXCLUSIEF STORTGELD
18.75 EXCLUSIEF STORTGELD
15.75 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
23.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
35.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
52.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
91.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
9.70 INCLUSIEF GRONDWERK
16.75 INCLUSIEF GRONDWERK
29.25 INCLUSIEF GRONDWERK
8.20 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
11.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
15.25 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
22.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
33.75 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
11.50 INCLUSIEF GRONDWERF EXCLUSIEF STORTGELD
17.25 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
83.00 INCLUSIEF GRONDWERF EXCLUSIEF STORTGELD
115.00 INCLUSIEF GRONDWERK EXCLUSIEF STORTGELD
13.25 EXCLUSIEF STORTGELD
0.95
2.60 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
3.20 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
4.00 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
1.95 OPBREKEN EN OPSLAAN EXCLUSIEF STORTGELD
2.45 OPBREKEN EN OPSLAAN EXCLUSIEF STORTGELD
3.00 OPBREKEN EN OPSLAAN EXCLUSIEF STORTGELD
2.70 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
3.00 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
3.80 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
4.60 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
7.40 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
11.50 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
17.25 OPBREKEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
3.60 OPNEMEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
1.75 OPNEMEN EN AFVOEREN EXCLUSIEF STORTGELD
2.40 BEUKEN EXCL. OPRUIMEN

Tabel 3.2.5. Overzicht van het materieel.
LANDINRICHTINGSDIENST
OVERZICHT VAN DE MACHINES
RAW881
UUR
UUR
CODE MATERIEEL
PRIJS
PRIJS
D145 D-AGGREG120 192.00
DI50 SNIJBRANDER
55.00
D160 SNIJBRANDER 136.00
D230 MOTORZAAG
42.31
D405 DRAGL. 600L
64.60
D410 DRAGL. 800L
70.10
D415 DRAGL.1000L
80.10
D420 DRAGL.1200L
95.00
D425 DRAGL.1500L 107.30
D430 DRAGL.2000L 123.50
1510 DRAINM150+L 192.70
1520 DRAINM200+L 235.52
D608 DUMPER 8M3
70.00
80.00
D610 DOMPER 10M3
D812 DOMEER 1233
95.00
D700 TRILNAALD
36.00
D7I0 ZUIG/PERSW.
125.00
H050 HEIST.KLEIN 200.00
H055 HEIST.KL.P0 275.00
H060 HEIST.MIDD. 225.00
4065 HEIST.M. PO 300.00
11070 HEIST.GROOT 250.00
H075 HEIST.GR.P0 325.00
4090 HGM+TRILBL.
80.00
H101 HGM 500E
61.60
H103 HGM 500L+L
72.00
0105 HGM 700L
73.50
0107 HOM 700L+L
84.50
HI10 HGM 700L M
73.50
H115 HGM 900L
82.50
H117 HGM 900L+L
93.50
H120 HGM 1200L
93.00
H122 HGM 1400E
114.00
0125 HGM 1500L
114.00
H130 HGM 2000L
120.00
K105 KRAAN+KUBEL 200.00
0110 KRAANW. 20T 133.79

DATUM : 31 AUG 88
RAW881
LOON
LOON
BEST.
BEST.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RAW881
BRAND
BRAND
BEST.
BEST.
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
11.00
12.00
15.00
22.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.20
4.20
5.40
5.40
5.40
6.60
6.60
8.40
10.80
10.80
14.10
0.00
0.00

RAW881
OV.
OV.
KOSTEN
KOSTEN
192.00
55.00
136.00
42.31
54.60
59.10
68.10
80.00
85.30
98.50
192.70
235.52
70.00
80.00
95.00
1.00
125.00
200.00
275.00
225.00
300.00
250.00
325.00
80.00
57.40
67.80
68.10
79.10
68.10
75.90
86.90
84.60
103.20
103.20
105.90
200.00
133.79

BLAD

2

OMSCHRIJVING
DIESELAGGREGAAT+POMP 80-120M3/UUR(KOSTEN:24UUR)
SNIJBRANDER INCL. BEDIENING
SNIJBRANDER INCL. BEDIENING ONDER WATER
MOTORZAAG + BEDIENING
DRAGLINE 600 L
DRAGLINE 800 L
DRAGLINE 1000 L
DRAGLINE 1200 L
DRAGLINE 1500L
DRAGLINE 2000 L
DRAINEERMACHINE 150KW INCLUSIEF LASER
DRAINEERMACHINE 200KW INCLUSIEF LASER
DOMPER ZELFRIJDEND 8.0 M3
DOMPER ZELFRIJDEND 10.0 M3
DOMPER 2ELFRIJDEND 12.0 M3
TRILNAALD INCL. BEDIENING
ZUIG/PERSWAGEN
HEISTELLING KLEIN INCL.BEDIENING
HEISTELLING KLEIN INCL. BEDIENING OP PONTON
HEISTELLING MIDDELGROOT INCL. BEDIENING
HEISTELLING MIDDELGROOT INCL. BEDIENING PONTON
HEISTELLING GROOT INCL. BEDIENING
HEISTELLING GROOT INCL. BEDIENING OP PONTON
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE MET TRILBLOK
HYDRAULISCHE GRAAFMACH. 4509650E RUPS OF MOBIEL
HYDRAULISCHE GRAAFM.450-650L RUPS OF MOB.+LASER
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 700-800L RUPS
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 700-800L RUPS + LASER
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 700-800L MOBIEL
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 900-1000L RUPS
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 900-1000L RUPS +LASER
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 1200E
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 1400L
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 1500L
HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 2000L
KRAAN MET KUKEL (6econstorcen)
KRAANWAGEN 20T

Tabel 3.2.6. Overzicht van het materiaal.
DATUM

LANDINRICHTINGSDIENST
OVERZICHT VAN HET MATERIAAL

CODE
82765
82770
B2775
82830
B2835
B2840
B2845
B2850
B2855
B2860
B2865
82870
82875
B2890
82900
82910
B2920
82950
82955
83000
83100
133110
83I20
83150
83160
B3170
83180
B3210
B3215
B3220
03230
B3240
83250
83260
83270
B3280
83290

SOORT
MATERIAAL
BETONB.1000
BETONB.1250
BETONB.1500
BETONB. 300
BETONB. 400
BETONB. 500
BETONB. 600
HEIDES. 700
BETONB. 800
BETONB. 900
BETONB.1000
BETONB.1250
BETONB.1500
SCHEIDINGSP
HEIPAAL 6M
HEIP. 12,5M
HEIP. 17,5M
BET.OPZ.1,5
BET.OPZ. 2M
BET.DAMWAND
BRUGDEK K30
BRUGDEK K45
BRUGDEK K60
B51000%1500
1151000:C2250
B53000%1250
BS3000X2000
RA1000%1250
RHI000X1500
RH1250%1000
RH1250X1500
RH1500X1000
RH1500X1250
RH1500X1750
40150002000
R11175001000
RH1750X1500

EENHEID
MI
M1
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
M1
MI
MI
ST
MI
141
M1
ST
ST
M3
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI

RAW881
PRIJS
MAT
282.60
423.30
581.40
60.00
80.00
110.00
145.00
190.00
235.00
290.00
345.00
500.00
695.00
42.50
49.00
50.00
51.00
27.75
45.00
325.00
520.00
560.00
580.00
3586.00
2761.00
1971.00
1442.00
646.00
707.00
667.00
761.00
768.00
829.00
967.00
1072.00
866.00
988.00

PRIJS
MAT

31 AUG 88

BLAD

2

VOLLEDIGE OMSCHRIJVING MATERIAAL
BETONBUIS 1000MM
BETONBUIS 1250MM
BETONBUIS 1500141
KLASSE 135 GEWAPEND LENGTE 2.00M
BETONBUIS 300MM
1,
1,
2.00M
BETONBUIS 400141
"
"
^
^
BETONBUIS 500MM
2.000
BETONBUIS 600141
2.408
BETONBUIS 700MM
2.40M
BETONBUIS 800MM
2.40M
BETONBUIS 900MM
2.00M
BETONBUIS 1000MM
2.00M
BETONBUIS 1250MM
2.00M
BETONBUIS 1500MM
SCHEIDINGSPAAL BETON
BETONNEN HEIPAAL 4000400 LANG 6 METER
BETONNEN HEIPAAL 400%400 LANG 12,5 M
BETONNEN HEIPAAL 4000400 LANG 17,5 M
BETONNEN OPZETTER DIAM. 230 MM LANG 1,5 M
BETONNEN OPZETTER DIAM. 280 841 LANG 2,0 M
/BV SERER. BET.DAMWAND BASIS IS PLANK BR 0.50M 0250MM+1,4M CO 1)300MM+L8M
BRUGDEK BETON + LIGGERS 11 ■ 0.50M + 2 RANDLIGGERS, INCL. OPLEGMAT.+ SPANMAT.
BRUGDEK BETON + LIGGERS B=0.508 + 2 RANDLIGGERS, INCL. OPLEGMAT.+ SPANMAT.
BRUGDEK BETON + LIGGERS B-0.50M + 2 RANDLIGGERS, INCL. OPLEGMAT.+ SPANMAT.
BETONNEN STUWSCHUIF INCL. THERM.VERZ.PRAM + HUISWERK MET R.V.S.KABELS
BETONNEN STUWSCHUIF INCL. THERM.VERZ.FRAME + WINDWERK MET R.V.S.KABELS
BETONNEN STUWSCHUIF INCL. THERM.VERZ.FRAME + WINDWERK MET R.V.S.KABELS
WINDWERK MET R.V.S.KABELS
BETONNEN STUWSCHUIF INCL. THERM.VERZ.FRAME
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON GEM. 100 KN/M2
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
RECHTHOEKIGE DUIKER BETON
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Tabel 3.2.7. Specificatie eenheidsprijzen opruimingswerk.
LANDINRICHTINGSDIENST
OVERZICHT VAN DE STANDAARDEENHEIDS PRIJZEN
1 JANUARI 1988
OVERIG-NEDERLAND
15* OPRUIMINGSWERK
GROEP/SUBGROEP
MACHINES
WERK
EN/OF
ONDERDEEL E
MATERIAAL
BOUWWERKEN
15.01*02* ONGEWAPEND BETON
OPBREKEN
M3 ICRAAN*SLOOP
LADEN
M3 HEM 900L
AFVOEREN
M3 AUTO 8-10T

DATUM

15 SEP 88

UURLOON
CAP
MACH

TIJD
MACH

PRIJS
MACH

BLAD

:

3

34.30

CAP
ARB

TIJD
ARB

.30
.10
.20

117.50
82.50
71.30

.30

ONTGR/LADEN ST HEN 900L
AFVOEREN
ST AUTO 8-10T

.50
.50

82.50
71.30

.50

OPLADEN
AFVOEREN

M3 HGM 900L
M3 AUTO 8-101.

.08
.15

82.50
71.30

OPBR/LADEN
AFVOEREN

M3 HGM 900L
M3 AUTO 8-10T

.30
.20

82.50
71.30

.30

OPBREKEN
LADEN
AFVOEREN

M3 KRAAN+SLOOP
M3 HGM 900L
M3 AUTO 8-10T

.50
.10
.20

117.50
82.50
71.30

1. 00

OPBR/LADEN
AFVOEREN

M3 HOM 900L
M3 AUTO 8-10T

. 25

82.50
71.30

.25

DEMONTEREN
OPGRAVEN
AFVOEREN

ST
ST HGM 900L
ST AUTO 10-13T

HOEV.
MAT

E

PRIJS
MAT

SEP

68.00
15.01.04* WATERPUT (2 RINGEN)

94.00
15 ,4 01.06* PUIN/VUILNIS

17.25
15.01.08. METSELWERK

49.25
15.01 4 10. GEWAPEND BETON

115.00
15*01*14* HOUT
.18

42.00
15.01.26* WINDMOLEN
2.00
2.00

4.00
4.00

82.50
80.00

600.00
BUIZEN GIETIJZER
15.05.02.
< 400 HM AFVOEREN
ONTGRAVEN
AFVOEREN
LOSSEN

M1 HGM 900L
MI AUTO 10-13T
MI OOM 900L

20.00
20.00
32.00

82.50
80.00
82.50

10.00

ONTGRAVEN
AFVOEREN
LOSSEN

MI HGM 900L
741 AUTO 10-13T
M1 HEM 9001

15.00
15.00
32.00

82.50
80.00
82.50

7.50

ONTGRAVEN
AFVOEREN
LOSSEN

M1 HGM 1200L
MI AUTO 10-13T
MI HGM 12001

8.00
8.00
12.00

93.00
80.00
93.00

4.00

14.25
15.05.04* 400- 800 MM AFVOEREN

18.00
15.05 4 06*

0 800 MM AFVOEREN

38.00

Tabel 3.2.8. Voorbeeld van een begroting waarbij niet wordt gewerkt met eenheidsprijzen. (Bron: Rovers, 1982)
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3.3. Productienormen voor grondbewerking en grondverzet.
3.3.1. Inleiding
Voor de volgende werkzaamheden zijn productienormen in tabelvorm weergegeven:
Grondbewerkingen:
- Spitten (machinaal)
- Ploegen
- Cultivateren
- Eggen
- Frezen
- Inzaaien
- Rollen

(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)
(tabel 3.3.1)

Grondverzet:
- Diepploegen
- Draineren
- Bulldozerwerk
- Grondtransport in het terrein
- Graven van sloten c.q. leidingen
- Verruimen van sloten c.q. leidingen

(tabel 3.3.2 en tabel 3.3.3)
(tabel 3.3.4)
(tabel 3.3.5)
(tabel 3.3.6 en tabel 3.3.7)
(tabel 3.3.8)
(tabel 3.3.9)

Bij de opbouw van deze normen is uitgegaan van de netto-tijden. Om te komen tot taaknormen zijn de benodigde netto-tijden verhoogd met percentages voor bijkomende handelingen, kleine machinestoringen, onvermijdelijk wachten, overleg, persoonlijke verzorging en rust. Bovendien zijn percentages aan de netto-tijden toegevoegd voor wachturen, transporturen op het werk en normale werkrisico's, zodat de gegevens kunnen worden gehanteerd als calculatienormen.
De weergegeven productienormen gelden voor normale omstandigheden. Voor zover van
belang en voor zover mogelijk zijn correctiefactoren weergegeven voor afwijkende omstandigheden, waardoor bij benadering de voor die omstandigheden specifieke productienorm benaderd kan worden.
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3.3.2. Produktienormen grondbewerking
Tabel 3.3.1. Produktienormen grondbewerking voor oppervlakten groter dan 1 ha. (Bron: Tijdnormen voor
onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen. Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
(IMAG), Wageningen)

Bewerking

produktienorm
in are per uur

1.
1.1
1.2

SPITTEN (machinaal)
- werkbreedte 1,40 m
- werkbreedte 2,00 m

2.

PLOEGEN

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

rondgaande ploeg
- 3 scharen; diepte 0,15 - 0,25 m
- 3 scharen; diepte 0,25 - 0,40 m
- 6 scharen; diepte 0,15 - 0,25 m
- 6 scharen; diepte 0,25 - 0,40 m

34
28
60
43

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

keerploeg
- 2 scharen; diepte 0,15 - 0,25 m
- 2 scharen; diepte 0,25 - 0,40 m
- 3 scharen; diepte 0,15 - 0,25 m
- 3 scharen; diepte 0,25 - 0,40 m

27
22
35
30

3.
3.1
3.2

CULTIVATEREN (diepte tot 0,15 m)
- werkbreedte 2,50 m
- werkbreedte 4,50 m en meer

50
150

4.
4.1

SCHIJVENEGGEN
- werkbreedte 4,00 m

120

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

EGGEN
- oppervlakte 1 - 4 ha; werkbreedte 3,00 m
- oppervlakte 1 - 4 ha; werkbreedte 6,00 m
- oppervlakte > 4 ha; werkbreedte 3,00 m
- oppervlakte > 4 ha; werkbreedte 6,00 m

75
100
100
150

6.
6.1
6.2

EGGEN (aangedreven)
- werkbreedte 3,00 m
- werkbreedte 6,00 m

50
75

7.
7.1

FREZEN
- werkbreedte 1,80 m

30

8.
8.1
8.2
8.3

INZAAIEN
- werkbreedte tot 1,00 m
- werkbreedte 1,00 - 2,00 m
- werkbreedte 2,00 - 3,00 m

10
25
45

9.
9.1
9.2
9.3

ROLLEN
- werkbreedte tot 1,00 m
- werkbreedte 1,00 - 2,00 m
- werkbreedte 2,00 - 3,00 m

15
20
45

19
24
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3.3.3. Produktienormen grondverzet
Tabel 3.3.2. Capaciteitsnormen voor rondgaand (kerend) diepploegen van rechthoekige percelen*) met zware
wieltrekkers (ca. 200 kW) in ares per uur (diepte tot 1,00 m) met gebruik van laserapparatuur
(excl. wendakkers).

Te ploegen Ploegvooroppervlakte breedte
(ha)
(m)

Perceelslengte in meters
50

75

100

150

200

0,25

0,45
0,55
0,65

14
16
18

16
18
21

17
20
22

18
21
23

18
21
24

0,50

0,45
0,55
0,65

17
20
23

19
22
25

20
24
28

21
25
29

22
26
30

22
26
30

1,00

0,45
0,55
0,65

20
23
27

21
26
30

22
27
31

24
28
33

24
29
34

25
30
34

2,00

0,45
0,55
0,65

22
27
31

23
28
33

24
30
35

25
30
35

26
31
37

4,00

0,45
0,55
0,65

24
28
33

25
30
35

26
11
36

26
32
37

300

400 >600

Tabel 3.3.3. Capaciteitsnormen voor ophalend (kerend) diepploegen van rechthoekige percelen*) met zware
wieltrekkers (ca. 200 kW) in ares per uur (diepte tot 1,00 m) met gebruik van laser apparatuur
(excl. wendakkers).

Te ploegen Ploegvooroppervlakte breedte
(ha)
(m)

Perceelslengte in meters
50

75

100

0,10

0,45
0,55
0,65

9
10
11

9
10
11

9
10
12

0,25

0,45
0,55
0,65

10
12
14

11
13
14

0,50

0,45
0,55
0,65

11
13
15

1,00

0,45
0,55
0,65

150

200

11
13
15

11
13
15

11
13
15

11
14
16

11
14
16

12
14
16

12
14
17

12
14
17

12
14
17

12
15
17

12
15
17

*) Bij het diepploegen van onregelmatige percelen moet rekening worden gehouden met capaciteitsreducties
van 10 tot 20%.
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Tabel 3.3.4. Capaciteitsnormen*) in m per uur voor machinaal draineren bij een draindiepte 1,00 tot 1,50 m
en een gemiddelde drainlengte van 200 m.

Type
machine
kettinggraver
sleufloos

Omvang object in km drain

Motorvermogen
(kW)
150
250
150
250

2,5

10

>50

300
350
350
400

350
550
450
600

400
750
550
850

*)
De capaciteitsnormen dienen voor de volgende afwijkende omstandigheden als volgt te worden gecorrigeerd :

Correctiefactor

Omstandigheid
grondsoort:
- Kettinggraver
- Sleufloos

- harde lagen
- zware stugge klei
- harde lagen
- droge zware klei

0,60
0,60
0,75
0,75

- 0,95
- 0,80
- 0,95
- 0,90

draindiepte 1,50 tot 2,00 m:
- kettinggraver

- 150 kW
- 250 kW

- sleufloos

- 150 kW
- 250 kW

veengrond
overige
veengrond
overige
veengrond
overige

kruisen van greppels I) :

0,80
0,70
0,90
0,80
1,00
0,85
0,75
0,70

-

0,90

drainlengte:
lengte gem. 100 m
lengte gem. 300 m

1)

0,90
1,05

Een correctie voor het kruisen van greppels wordt alleen doorgevoerd, wanneer deze correctie groter is
dan de correctie voor grondsoort en/of draindiepte.
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Tabel 3.3.5. Capaciteitsnormen voor schuiven van grond met bulldozers op kleigrond in m 3 per uur (excl.
naegaliseren)*).
Transport
afstand
(m)
20
30
40

50
60
80
100
120
140
160

Motorvermogen in kW
50

75

100

125

150

175

200

57
46
39
33
29
23
19

105
84
70
60
53
42
35
30

152
122
102
88
77
62
51
44
39
34

199
160
134
115
101
81
67
58
51
45

198
165
142
125
100
83
72
63
56

197
169
148
119
99
85
75
66

196
172
138
115
99
87
77

*) Voor het naegaliseren met bulldozers moet nog rekening worden gehouden met 2 tot 3 uur per ha extra.
Naegalisatie met trekker en kilver vergt ca. 3 uur per ha.
Tabel 3.3.6. Capaciteitsnormen in m 3 per uur voor grondtransport per getrokken dumper bij het graven van
een waterloop met taludbak in zavelgrond*).
Rechtstreekse
afstand
(m)

Bakinhoud H.G.M. in m3
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

31
27
21
17
13
8

35
30
23
18
13
8

38
32
24
19
14
8

41
33
25
20
14
8

42
35
25
20
14
8

40
36
29
25
19
12

47
41
32
27
20
12

52
45
35
29
21
13

56
48
37
30
22
13

60
50
38
31
22
13

Dumperinhoud 3 m 3

50
100
200
300
500
1000
Dumperinhoud 5 m 3

50
100
200
300
500
1000

*) Afhankelijk van de grondsoort (en de vochtspanning van de grond) varieert de capaciteit voor zandgrond
van 105 tot 115% en voor kleigrond van 85 tot 90%.
De capaciteit voor veengronden is in sterke mate afhankelijk van de berijdbaarheid van het terrein.

1082

Tabel 3.3.7. Capaciteitsnormen in m 3 per uur voor grondtransport per zelfrijdende dumper bij het graven van
een waterloop met taludbak in zavelgrond*).

Rechtstreekse
afstand
(m)

Bakinhoud H.G.M. in m3
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

41
33
27
19
15
12

50
38
31
21
16
13

57
42
33
22
16
13

62
45
35
23
17
13

67
47
36
23
17
13

100

44

300
500
1000
1500
2000

36
31
22
17
14

54
43
35
24
19
15

62
47
38
26
20
16

69
51
41
27
20
16

75
55
43
28
21
16

47
39
34
25
20
16

57
46
39
28
21
17

67
52
43
30
23
18

75
57
46
31
23
19

82
61
49
32
24
19

Dumperinhoud 8 m3

100
300
500
1000
1500
2000
Dumperinhoud 10 m3

Dumperinhoud 12 m3

100
300
500
1000
1500
2000

*) Afhankelijk van de grondsoort (en de vochtspanning van de grond) varieert de capaciteit voor zandgrond
van 105 tot 115% en voor kleigrond van 85 tot 90%.
De capaciteit voor veengronden is in sterke mate afhankelijk van de berijdbaarheid van het terrein.
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Tabel 3.3.8. Capaciteitsnormen in m3 per uur voor het graven van waterlopen in zavelgronden*) met hydraulische graafmachines op rupsen, uitgerust met een profielbak. Taludhelling 1 : 1,5, zonder gebruik
van schotten en grond op de kant zetten*).
Slootinhoud
(m3 m-1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*

)

Bakinhoud in m3
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

53
55
57
59
61
63
65
67
69
71

71
74
76
79
81
84
86
89
92
95

89
92
95
98
101
105
108
111
115
118

107
110
114
118
122
126
130
134
138
142

124
129
133
138
142
147
151
156
161
165

142
147
152
157
162
168
173
178
184
189

Afhankelijk van de grondsoort (en de vochtspanning van de grond) varieert de capaciteit voor zandgrond
van 110 tot 115% en voor kleigrond van 85 tot 90%.
De capaciteit voor veengronden is in sterke mate afhankelijk van de berijdbaarheid van het terrein (bijvoorbeeld gebruik van schotten).
Indien de vrijkomende grond direct geladen wordt, zal de productie van de hydraulische graafmachine
gereduceerd worden tot ca. 90 % .
Onegaliteit van het trace van de te graven waterloop kan de productie van de hydraulische graafmachine
reduceren tot 80 %.
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Tabel 3.3.9. Capaciteitsnormen in ml resp. m 3 per uur voor het tweezijdig verruimen en profileren c.q. opschonen van waterlopen met hydraulische graafmachines op rupsen, uitgerust met een slotenbak.
Zonder gebruik van schotten en grond op de kant zetten*).
Te ontgraven
sloothoeveelheid
(m3 .m-')

Bakinhoud in m3
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

90
50

100
55

110
65

115
70

75
85

85
100

95
115

105
130

80
45

90
50

100
55

105
65

70
85
95

80
95
110
125

85
105
120
140

95
115
135
150

Slootinhoud < 5 m3 . m-1 . Capaciteit in m' -11 -1

65
35

<1
1-2

75
45

Slootinhoud < 5 m3 . m-'. Capaciteit in m 3 - h- '

1-2
2-3
Slootinhoud 5

55
65
-

10 ile• m-1 . Capaciteit in m' • h-'

60
30

<1
1-2
Slootinhoud 5

-

65
75

10 m3 •

1-2
2-3
3-4
4-5

70
40

Capaciteit in m3 - h-1
50
55

60
70
85

*) Bij het verruimen en opschonen van waterlopen blijkt in de praktijk, dat de capaciteit nogal varieert.
Indien de vrijkomende grond direct geladen wordt, zal de productie van de hydraulische graafmachine
gereduceerd worden tot ca. 90%.
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