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1.INLEIDING

Ontgrondingenvinden inNederland reeds eeuwenlangplaats.
Diversevoormaligewingebiedenworden thansvanwege denatuurlijke,
landschappelijke of recreatievewaardevanhetgebied hooggewaardeerd.De schaalwaarop thansontgrondingen plaatsvinden,roept
echterveelweerstandenop,zieonder andereGRONDELLE e.a.,1978.
Het gemiddeld jaarlijksverbruikvanzand,grind enkleibedraagt circa: 100miljoen tonophoogzand, 19miljoen tonindustriezand, 18miljoen tongrind en6miljoen tonkleivoor degrofkeramische industrie (BAK, 1979).
Deze studiebeperkt zichtotophoogzand aangezien debehoefte
daaraanhetgrootst isenvraag enaanbod zichdoorgaansmanifesteert
binnen eenbepaalde regio.Hierbij ishet gebruikelijk dathet zand
perasen,bijgrotehoeveelheden,per buiswordt getransporteerd.
Voor industriezand engrind geldt inhet algemeen een ingewikkelder
distributiesysteem voor eengroot afzetgebied waarbij de scheepvaart
eenbelangrijke rol speelt (VEERBEEK, 1975).De lokatievanwinplaatsenvoor industriezand werd totnu toevoornamelijk doorde
bereikbaarheid vanvaarwater bepaald.
Ontgrondingen zijngeregeld inde 'ontgrondingenwet',diehet
ontgronden zondervergunningverbiedt.Dewet laatdeuitwerking van
verordeningen over aanvergunningverlenende instanties.Devergunning
wordt,nadatverschillendebelangen tegenelkaar zijnafgewogen,
verleend doordeMinistervanVerkeer enWaterstaat alshetdeRijks
waterenofde IJsselmeerpolders betreft endoorGedeputeerde Staten
van eenprovincie alsdeaanvraag ophungrondgebied betrekkingheeft.
Totnu toewordt elkeaanvraag op zichbeoordeeld,hetgeenovereenkomstig de strekking vandeontgrondingenwet is.Dezewetheeft

formeel geenrelatiemet deWet opdeRuimtelijkeOrdening (SCHUURHUIZEN enSMIT, 1979).Bijde toenemendewaarde diegehechtwordt
aanbelangenvan landschap,milieu,natuur endergelijkemoeilijk in
geld uit tedrukken factorenworden echter steedsminder aanvragen
gehonoreerd.
Uit dediverseprovincialenota'smetbetrekking totditonderwerpblijkt steedsmeer een strevennaar centralewinplaatsen.Dit
betekent dathet inde toekomst omgrotewinplaatsengaat,waarbij
eenwaterplas ontstaat.Dit sluit anderevormenvan grondgebruik
uit.
Alvorens tot eenplaatskeuzekanwordenbeslotendienendiverse
moeilijk kwantificeerbare enonderling nauwelijks vergelijkbare
waardentegen elkaar tewordenafgewogen.Dezeproblematiekwas
in 1978onderwerpvan studievoor dewerkgroep 'Binnendijkse
industrie zandwinning'.Daarbijwerd eenaantal zandwinningen
geselecteerd waarbij onderandere rekeningwerd gehoudenmet
ecologische en landschappelijke waarden.EvenalsbijVOS e.a. (1978)
enDIJKSTRA e.a. (1979)blijfthetkostenaspect daarbijbuitenbeschouwing.
Alsmogelijkebijdrage aandeoplossingvanhetafwegingsprobleemwordt indezenotavoor eenproefgebied indeBetuwe ingegaan
opdeinvloedvanbepaalde factoren zoalsputgrootte,transportmiddel,
transportafstand,zandfractie endergelijke opde totalekostprijs
van ophoogzand.
Ineenvervolgnotawordt ingegaanop eenrekenmodelwaarmeede
consequentiesvanbeleidsalternatieven kunnenworden doorgerekend.

2.OPZETENWERKWIJZE

Voorhetonderzoek isuitgegaanvan eenproefgebied indeBetuwe
gelegen tenoostenvanDodewaard.DeprovincieGelderland heeft
voordeperiode 1977/86debehoefte aanophoogzand per gemeente
geraamd.Daarmeekandevraag naar ophoogzandverdeeld over een
aantalbestemmingen indieperiodealsbekend wordenverondersteld.

Hetaanbod aanzand isafgeleid uitbodemkundigeengeologische
kenmerkenvanhetgebied enaangegeven indevormvanpotentiëlewinplaatsen.Naast 5bestaandewinplaatsenwaarvoor reedsvergunningen
zijnafgegeven zijnnog 14potentiëlewinplaatsengekozen.Hetproefgebied evenalsvraag enaanbod isweergegeven infig. 1.

E l bestaande winplaats
© potentiële winplaats
behoefte aan zand
• 100.000m3
totale behoefte tot 1986
6.670.000ms
2i23/(oo m.klei/m.zand/gem. korreldiam. in(i

Fig. 1.Proefgebiedmet deligging enomvangvandevraag ende ligging
vanpotentiële winplaatsen
Voor Nijmegenwordt aangenomen dat ophoogzand tenzuidenvan
deWaalwordtgewonnen.
Aangezienhet inditonderzoekvooralgaatomdemethode enhet
opsporenvanfactorendiedeuiteindelijke zandprijsbepalen isbij
hetvaststellenvanvraag enaanbod nietnaar exactheid gestreefd.

Dekostenvoorwinning entransportwordenbepaaldvoorhet
winnenmet eenzuiger00,35 m en00,60m buisdiameter enverder
transport perbuisofper as.Rekening houdendmetdegemiddelde
korreldiameter vanhet zandwordthetbenodigd vermogen endaartoe
intezettenmaterieel enpersoneel bepaald.Metbehulpvanhuurprijzenenlonenwordendaarnadekostenvoorwinning en transport
geraamdwaarbij onderscheid wordt gemaakt in 'vaste'en'variabele'
kosten.Transport per schip als alternatief isnietbijderamingen
betrokken,ditvergt extraoverslag endaardoor,bijrelatief korte
afstanden,extrakosten.
Aangezienhet omeenvergelijking van locatiesgaatwordendiversedetailsvande techniekvanhydraulisch grondverzet zoals
onderanderebeschrevendoorMIJNLIEF enBUSSER (1970),welkede
uiteindelijkekostenvergelijking weinig beïnvloeden,buitenbeschouwing gelaten.
Dekostenvoorwinning en transportvormendegrondslagvoor
eendaarnauit tevoeren enineenvervolgnota tebeschrijvenoptimalisering vandewinplaatskeuzemet behulpvaneenmodelgebaseerd opgemengd geheeltallige lineaireprogrammering.De eerste
opzetbeperkt zich tot een statische situatie.Voordeuiteindelijke
optimalisering vandeplaatskeuzebijontgrondingenwordt gestreefd
naar eenmodelmet eendynamisch karakter,waarbij devraag,gefaseerd indetijd,hetuitgangspuntvormt.

3.KEUZEPOTENTIËLE WINPLAATSEN

Aangeziendegranulaire samenstelling vanhet zand bijhydraulisch
transport eengrote invloed opde transportkosten heeft,wordt in
dithoofdstuk op informatie over debodem ingegaan.
Hetrivierengebied wordt zowel inbodemkundig alsook ingeologisch opzichtgekenmerkt door eengrotematevangrilligheid.Het
gevolghiervan isdat (oppervlakkige enookdiepe)grondmonsters
inhet algemeen slechts een strikt lokale geldigheid bezitten.
De Stichting voor Bodemkarteringverschaft informatie overde
bovengrond.Diepboringenwordenverricht enverzameld doordeRijks

GeologischeDienst.Vanhetbeschouwde gebied komteengroot aantal
profielbeschrijvingeninhetarchief vandeRijksGeologische Dienst
voor.Denauwkeurigheid vandebemonstering isechter sterkafhankelijkvande instantie diedeboringverrichtte enhetdoelvande
boring.Vooralbijoudereboringenwordt dikwijlsvolstaanmet zeer
globaleaanduidingen (zand,grind,klei)zondernadere informatie
over fractie of slibgehaltenendergelijke.
Overdebovengrond isvoldoende informatiebeschikbaar.Zoheeft
deStichtingvoor Bodemkartering eenkaartvervaardigd waarop degeschiktheidvandebovengrond voordekeramische industrie isaangegeven (KLEYERenZEEGERS, 1977).Aangezien grondstofvoor dekeramische industrie,inditgevalvoornamelijk steenfabrieken,evenals
zand totdeschaarserwordende grondstoffenkanwordengerekend,is
eruit eenoogpuntvanrationeelbenuttenvanruimteenmiddelen,
vanuitgegaan datdebovengrondvande tekiezenlokaties geschikt
moet zijnvoor de steenfabriek.
Wegenshetontbrekenvanvoldoende informatiehierover isgeen
rekening gehoudenmetvoordijkverzwaringbenodigdekleiwaaraan
minder strenge eisenwordengesteld.
Hetgevolgvan eenenander isdatpotentiëlewinplaatsenniet
wordenaangetroffen indekommenvanhetrivierenlandschap waar
overhet algemeenzwarekleienveenwordt aangetroffen,welke
ongeschikt isvoordekeramische industrie.Evenminopzandopduikingen,met alofnietdunkleipakket,welke inhetverleden inhet
algemeenvanwegedehogere ligging alseerstewerdenbestemdvoor
allerlei nederzettingsvormen.
Indeoverigegebiedenzijn,voor zover daarover geologische
gegevensbeschikbaar zijn,arbitrair 19lokatiesalspotentiële
winplaatsenaangewezen (ziefig.1).
Plaatsenwaarveel grind en/of grof zandwordtverwacht zijn
niet alspotentiëlewinplaats aangemerkt.Bijhydraulisch grondverzet
neemthetbenodigdvermogen endusde transportkostenvoor hetpersen
vande specie toenaarmatehetmateriaal grover is.Behalvedat
puttenmet grof zand engrind uit eenoogpuntvankostenvoorwinning
entransportvoor ophoogzand weinig kansmaken tewordengekozen,

iserbovendienvanuitgegaan dat grind engrof zand alsgrondstoffenvoor debouwwereld dermate schaars zijndat gebruik hiervanals
ophoogzand,bijeenverstandig gebruikvan grondstoffen,verwerpelijk
is.Degrove zandfracties engrind,die inlagen indepotentiële
winputtenkunnenvoorkomen,zoudenvoorzover economischhaalbaar,
tijdens dewinning gescheidenmoetenwordenvoorverwerking tot
grind en industriezand. Indeze eersteopzetwordt deze scheiding
niet indetoepassing opgenomen.
Inhet zuidwesten en zuidoostenvanhet gebied kunnen geziende
ruimtelijke spreiding nogpotentiëlewinplaatsen geprojecteerdworden.
Ditwordt niet reëelgeacht omdatuitdebeschikbareboringenblijkt
dat daaroverwegend grof zand engrind kanwordenaangetroffen.Het
proefgebied bevat relatief weinigwinplaatsenmet fijne zandendie
bijuitstek geschikt zijnvoorophogingen. Indeze toepassing wordt
elkewinplaats alspotentieelvoorophoogzand aangemerkt.Hoeeen
enanderbijeengecoördineerd ontgrondingenbeleid eneen schaarste
aan industriezand uiteindelijk zalwordenuitgewerktwordt buiten
beschouwing gelaten.
Indepraktijk zaldebeschikbare informatie over de ondergrond
veelal onvoldoende zijnomzonder aanvullend onderzoek toteen
verantwoordekeuzevanpotentiëlewinplaatsen tekomen.Voorhet
hierbesproken onderzoekwordendegegevens echtervoldoende geacht
omdepraktijk tebenaderen.

4.BEPALING TRANSPORTAFSTANDEN

Inhet totaalvandeteramenkostennemende transportkosten
eenbelangrijkeplaats in.Dezekostenwordenbeïnvloed doorhet
transportmiddel endetransportafstand.Als transportmethode wordt
hieronderscheid gemaakt tussen trucktransport inhet terreinen
overdeweg entransportmet behulpvanhydraulisch grondverzet.
De transportafstandkanwordenbepaald aandehandvaneen
goedekaartwaaropmoetwordenaangegeven:deplaatsvanvraag en
aanbod,gegevensoverhetwegennet endevoorhydraulisch grondverzet
alsdwingend optevattenpunten.Dezepuntenkunnen zijnbruggen

ofduikerswelkebijde traceringvanpersleidingen kostbarevoorzieningen overbodigmaken ofwegenvoor debereikbaarheid ofwaterlopenvoordekoelingvan teplaatsen tussenstations.Zijndeze
puntenbekend dankandoormeting,met inachtnamevandewegkwaliteit
eneventuelebebouwing,voor trucktransport hetkortstewegtracé
envoorhydraulisch transport het leidingtracétussendeplaatsen
vanvraag enaanbodwordenbepaald.
Deafstanden zijnvoor de infig. 1gegeven situatiemetbehulp
vaneencurvimeter bepaald.Voortrucktransport isals gemiddelde
snelheid,over eenverhardeweg,eenonverhardeweg en inhetterrein,
respectievelijk 40,20en 10kmperuuraangehouden,hetgeenresulteert ineentabelmet schijnbare afstanden.*Bijhetbepalenvan
deafstanden inditgebied vielhet opdat tussenoost enwest in
het algemeendirecterkanwordengeredendantussennoord enzuid.
Nieuweuitbreidingenbijkernen zijnper truck inhet algemeenbeter
bereikbaar dannieuwewegtracé's.
Bijhydraulisch grondverzetkanvoorhet leidingtracé doorgaans
eenveel directere routewordengekozendanoverdewegwaardoor
dezeafstanden dikwijls aanzienlijk korterzijn.
Tussendepotentiëlewinplaatsen endebestemmingen isvoorhydraulisch transport een leidingtracé geschematiseerd (ziefig.2 ) .
Hierdoorwordt hetaantalvoordeberekening tegebruiken afstanden
weliswaar beperkt,dochbepaalde trajectenvoormeerdere bestemmingen
worden gecombineerd opeenmoment dat onvoldoende inzichtbestaat
inhoeveelheden enfinanciële consequenties.Zonder combinatie
moetenechtermeer leidingenmet tussenstationsworden aangelegd.
Aangezienhet tijdstip vanwinning endegemiddeldekorreldiameter,welkebepalend isvoor deonderlinge afstand van eventuele
tussenstations,inprincipeperwinputverschilt,wordt elkeput
metbijbehorend leidingstelsel afzonderlijk beschouwd.

*Sctiijnbareafstand:
Aantal lengte-eenheden nadat indeafstand dediversewegingsfactoren (wegkwaliteit,bodemtype,helling)zijnverdisconteerd

O winplaats
• bestemming
* dwingend punt
2* lengte tracé in hm

Fig. 2.Geschematiseerd leidingtracévoor hydraulisch transport inhet
proefgebied
Een indit stadiumvanhet onderzoekniet gebruiktemethode
voorhet automatischbepalenvandekortste afstand tussenherkomst
enbestemming viadeweg ofdwingende punten isdiewelkeophet
ICWistoegepast tenbehoevevanhet toedelingsonderzoek (KIK, 1979).
Hierbijwordt inhetkadervandevoorbereidingsfasevan eenruilverkaveling dekorsteafstand viahetbeschikbarewegennet berekend
tussendeboerderijen endevakkenwaarinkavels kunnenworden toegedeeld.Met eenbetrekkelijk eenvoudige aanpassing ishet daarvoor
beschikbare programmaoperationeel temakenvoor toepassing ophet
ontgrondingenprobleem.
Dewerkwijzewordt danalsvolgt.Op eenkaartworden depunten
vanherkomst enbestemming aangegeven evenalsvoldoende belangrijke
puntenvanhetwegennet (kruisingen,bochten endergelijke)waarlangs

trucktransport kanplaatsvindenendwingende puntenvoor hydraulisch
transport.Metbehulpvan eendigitizerwordendepuntenvanherkomst
enbestemming evenalsdetussenpuntenvandekaartovergenomen en
incoördinatenvastgelegd. Dooraanpassingvanhet computerprogramma
voorhetberekenenvanafstandenuithet toedelingsonderzoek van
Kikwordtvolgens hetboomalgorithraedekortste route tussenherkomst
enbestemmingvia de tussenpuntenberekend. Bijdeberekening kan
rekeningworden gehoudenmet dewegkwaliteit doorhet invoerenvan
wegingsfactoren (bijvoorbeeld:verhard :onverhard :terrein=
1:2:4).
Dewerkwijzevoorhydraulisch grondverzet is overeenkomstig
indiengeenrekeningwordt gehoudenmet combinatievan leidingtracé's
voormeer danéënherkomst ofbestemming.Het directbetrekkenvan
combinatiemogelijkhedenindeafstandberekening teneinde eenevenwichtige toedeling vandevastekosten teverkrijgen,vergt een
ingrijpendeuitbreiding vanhetbeschikbare computerprogramma.
Hoevermoetwordengedetailleerd bijdecombinatievan trace's
voormeerdere bestemmingen zalblijkenuit deinvloed vandevaste
kostenvoor aanleg leiding entussenstations ophet uiteindelijk
resultaat.Bijdeoptimalisering zullenmeerdere alternatieven
doorgerekendmoetenworden.

5.RAMINGVANKOSTEN

5.1. E n k e l e u i t g a n g s p u n t e n

v o o r

k e n i n g ,w e r k w i j z e , k e u z e

de

b e r e -

m a t e r i e e l

t a r i e v e n
Eenvoorwaardevoorhydraulischwinnen isnaastvoldoendewater
eenvoldoende plaatselijke hoeveelheid en laagdiktevanhet zandmet
eenminimum aanstorende lageneneenverhoudingsgewijs aanvaardbaar
afdekkend pakket.Voorkleinehoeveelheden isdeze grondverzetmethode
economisch niet verantwoord.
Voordeberekening van hetbenodigde vermogen enlietintezetten
materieel isgebruikgemaaktvanVAN BAARDEWIJK (1969),MIJNLIEF e.a.

en

(1970)enVANDERGRAAF (1979).Kostennormen zijnontleend aande
NIVAGkostennormen (1977)aangevuldmet informatievandedirekties
vanCentrale Industriezandvoorziening (CIV)teNijmegenenhet
Baggerbedrijf deBoer BV teZaandan.Inhetbaggerbedrijf iseen
50-urigewerkweek gebruikelijk,deNIVAGkostennormen zijnvoor
lietbuggcrmuturieelvermeld inkostenpe;rweekvan 50uur.Voorde
kostenraming isuitgegaan van in 1979geldende tarieven.Degehanteerdenormen entarieven zijnvermeld inBijlage 1.
Hetuitgangspunt datdebovengrond bruikbaarmoet zijnvoorde
keramische industrie houdt indatdezeveelal 'omniet'kanworden
.
3
verwijderd ensoms zelfs enigekwartjes perm oplevert.Voorwaarde
isechter datdeklei 'indendroge'ontgravenmoetwordenwaardoor
extravoorzieningennoodzakelijk kunnen zijnwaardoor dezemogelijke
opbrengst komt tevervallen.Voordehierbesproken kostenvergelijking
wordt daarom geenrekening gehoudenmetkostenof opbrengstenvan
debovengrond.
Devoorhetproefgebied verondersteldewerkwijzebijwinning
en transportvan zand isalsvolgt:naverwijdering vandebovengrondwordthet erondervoorkomende zand 'indennatte'metbehulp
vaneenprofielzuigergewonnen.Bij transport per truckwordthet
zandvooraf met eenzuiger0 0,35 of00,60 opkorte afstand ineen
depotgespoten,waarna transport per truckplaatsvindt.Daarnaast
wordendekostenberekend voor transportviaeenpersleiding van
0 0,60 voor zuigerplus tussenstationswaarvanhet aantal afhankelijk
isvanhetbenodigdvermogen.
Voor deberekeningenwordt depractischevolume concentratie
(zandmet poriën),welkevoor profielzuigersdoorgaans varieert
van 25-35%,op 30%gesteld.

5.2.K o s t e n

v o o r

a a n k o o p

v a n de

g r o n d

Debenodigde oppervlaktevoor eenwinputhangt samenmetde
totalehoeveelheid,dediepte,devormen inminderemate dehelling
vanhet talud (ziefig.3 ) .Naarmate devormmeer afwijktvaneen
cirkel endeputkleinerwordt,neemt deopbrengst peroppervlakte3
eenheid afendaarmee het aandeelvandeprijsperm alsgevolgvan
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Fig. 3.Verband tussenputinhoud enputoppervlaktevaneen afgeknotte
pyramidebijvariërende diepte eneen taludvan 1:3 of 1:4

deaankoopvangrond toe.Bijeengrondprijsvanƒ50000perhakan
3
deprijsperm afhankelijkvandiepte entaludhelling (fig.4)vari3 .
...
erenvan ƒ0,25 tot ƒ0,90 perm .Bijeengecoördineerdbeleidmoet
ƒ 50000perha,dat isietsmeer dande landbouwkundigewaarde,
haalbaar zijn.Prijzenvan ƒ 100000perhavoor eenzandput zijn
echter geenuitzondering,daarnaast komenafdrachten door producenten
voorherinrichtingvandeputnadewinning tot ƒ200000perhavoor
(SOUWERBREN, 1979),waardoor debijdrage aande zandprijs inextreme
3
gevallen tot f 1,50 enƒ5,40 perm kanoplopen.Bijeengecoördineerd ontgrondingenbeleid hoeftmetdergelijke extremen inmindere
mate rekening tewordengehouden.
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Voordeoptimalisering wordt uitgegaanvaneenrekenprijsvoor
debenodigde oppervlakte.Daarbijkanbehalvemetde aankoopwaarde
voor degrond tevensrekeningwordengehoudenmet extra onderscheid
inwaardenvoor landschap ofnatuur endergelijke.Hierdoor ontstaat
demogelijkheid omperwinplaats eenmaatvoorhetmaatschappelijk
verlies door dezevormvangrondgebruik aan tegevenenhet effectop
het totaal door terekenen.

5.3.B e r e k e n i n g

van het b e n o d i g d

v e r m o -

gen
5.3.1. Putproduktie
Deputproduktie isafhankelijkvan dematewaarinhet zand naar
dezuigmond vandezandzuiger toestroomt.Dehoogsteproduktie is
haalbaarwanneer bressen,dat is instortenvanhet talud gepaard aan
verstopping ofbreukvandezuigbuis,nog juistwordtvoorkomen.
Ditbressen endaarmeedeproduktievandeput isafhankelijkvande
grondsoort (pakking,doorlatendheid)endebreshoogte,welkedoorgaansgelijk isaandezuigdiepte.VANDERGRAAF (1978)geefthet
volgendeverband:

Vt = pß2
waarin:
Q

3
=putproduktie inm zand/uur
p=grondconstante inm/uur
B=breshoogte inm'

Dehoeveelheid zand (Q)isafhankelijkvande leidingdiameter,
devolumeconcentratie endestroomsnelheid vanhetmengsel.De
leidingdiameter bedraagt inditgeval 0,35 of0,60m,de concentratie
30%, terwijldesnelheid afhankelijk isvandekorreldiameter van
het zand.De snelheidwaarbijdekorrelsnog juistblijven zweven
wordt dekritische snelheid genoemd,dezevarieert voor dehier
besproken zanden (150- H00p)van 1,8- 5,9 m/s.Hijdezekriti«rht'
snelheid,daaronder bestaat gevaarvoor aanzandenenverstoppingen,
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bedraagt dezandproduktie vanfijnnaar grof,vooreen leiding0 0,60
3
circa560- 1800m /uur. Degrondconstantep iseenvoornamelijk aan
depraktijk ontleendemaat omdepakkingvande specieaantegeven.
Voor fijnzandwordt circa 7,5m/uur envoor grof zand circa 10m/uur
aangehouden,kleiheeft eenveel lagerewaarde.Debreshoogte Bkan
hierwordenopgevat alsdezuigdiepte.Dezemoet opgrondvanhet
voorgaandeminimaal circa 13,5m (grof zand)of 8,5m (fijnzand)
bedragenaangezien anders onvoldoende zandnaar dezuigmond toestroomt
omdegesteldeproduktie tehalen.Het infig. 1aangegeven potentiële
aanbod aan zandvoldoet aan dezevoorwaarde.
Tevens zalhetduidelijk zijndat het strevennaarmilieuvriendelijkerondiepe zandwinputten (geenstratificatie)behalve totmeer
grondverlies bovendien leidt tot lagereprodukties enhogerekosten.
5.3.2.Zuigenenpersen
Voordehierbesprokenberekeningen ishetvoorpersenbenodigd
vermogen inhet algemeengroter danhetvermogenom tezuigen.De
maximale onderdrukvoor depompomnogwater tekunnen opzuigen
bedraagt 1atm. (10mwk). Bijnormale zuigers geldt een zuigkracht
vancirca 8,5 mwk.Bijdeberekening vanhetvermogenom tezuigen
en tepersenwordt bijdehierbesprokenkostenvergelijkingen steeds
uitgegaanvan 1atm.voor zuigen. (1atm= 10mH 2 0=98066,5 Pascal)
De totaalbenodigde druk omeenmengsel tezuigen ente

persen

bedraagt:
H _-H„+KL +H_+HL.+H ^
tot
Z
G
B
w
waarin:
H

(2a)
vast

=totaal benodigde druk

H

-voor zuigen

H
G

=vooroverwinnenvanhethoogteverschil G
(H =Gxs.g.specie)
(j

H

=voordrukverlies tengevolgevanbochten,wissels e.d.

H^

=voorhetoverwinnenvandeleidingweerstand bijwater-

H
vast

persen
=voormeepersenvaste delen
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VoorH,H enH wordt bijdekostenvergelijkingen gerekend
met gemiddeldewaarden:H =10mwk,H =4mwkenH =0,5mwk/1000
m.
Lt

(j

B

Zoalsnog zalblijkenis
deinvloedvandezeaannamenrelatief gering.
Deonderlingeverschillen tussendezegroothedenkomenvooral
tot
uitdrukkingin
debenodigde drukvoorhet overwinnenvandeleidingweerstand bijpersenvan eenmengsel:H^=ti^+H

(2b)

De leidingweerstand voorwaterbedraagt:

(3)

«w-^wïïfi
waarin:
H^=drukinPascal
X =maat afhankelijkvanwandruwheid,viscositeitensnelheid
Y„= soortelijk gewichtwater
L =leidinglengte in
m'
D =leidingdiameterinm'
v => leidingsnelheid inm'/s
2
g =versnelling vandezwaartekracht (9,81m/s)
Deextraweerstand voorhetmeepersenvanvastedelenbedraagt:
S ,C
H ,=- £ — L
vast v

(4)

waarin:
S =maat afhankelijkvan leidingdiameterDengemiddelde
korreldiameterd

m
C =volumeconcentratievaste stofmet poriën
Uitdein
destromingsleer gebruikelijke formules (2b),(3) en
(4)volgtdeleidingweerstand bijhetpersenvan eenmengsel:

"M-NÏÏÏT^ 1 *
Behalvedeleidinglengte (L)isvooraldesnelheid (v),wegens
hetkwadratischverband met H^,van invloedophetbenodigd vermogen.
Teneindedekorrels zwevendinhetwatertetransporterenenaanzandenenverstopping vandeleiding tevoorkomen,moetdesnelheid
hoger zijnnaarmatedekorrelgroter is.Eenhogere snelheid kost
onnodig veel energie (zie (3)).Naar deze 'kritische'snelheiden
waardenvoorXenS isonder andereonderzoekverricht doorDURAND
c
14

(5)

e.a. (1953), FÜHRBOTER (1961) en GIBERT (1960). Voor de volume
concentratie C is bij de berekeningen steeds 3 0 % aangehouden. Door
VAN BAARDEWIJK (1969) en VAN DER GRAAF (1978) zijn voor het berekenen
van de benodigde druk met behulp van formule (5)voor A, v, en S
verschillende waarden gebruikt.
Op grond van beide uitgangspunten is de druk berekend voor 1000 m
leiding 0 0,35 en 0 0,60 m bij een variërende korreldiameter. Het
resultaat is weergegeven in fig. 4.
Gebruik van verschillende waarden voor X, S en v hebben niet
c
geleid tot grote verschillen in de berekende druk H .Op grond van
de veronderstelling dat hij de meest recente ervaring heeft verwerkt
wordt voor de kostenramingen verder uitgegaan van VAN DER GRAAF (1979).
Uit fig. 4 blijkt dat toepassing v a n een installatie 0 0,35 m relatief
meer druk (pompvermogen) vergt dan een installatie 0 0,60 m. Bovendien
is sprake van een groot verschil in produktie bij een nagenoeg gelijke
personeelsbezetting. De hieruitvolgende hogere produktiekosten van
0 0,35 ten opzichte van 0 0,60 wegen doorgaans niet op tegen de lagere
«100.000Pa.(Pa=N/m2)
13
00.35m

00.60m

0L-L

100 200 300 400 500 600 700 800
Fig. 4. Verband tussen de benodigde manometrische druk en de korreldiameter van zand bij 1km persleiding, concentratie van
het mengsel 301, volgens VAN BAARDEWIJK (
GRAAF (-

) en VAN DER

-)voor leiding 0 0,35 en 0 0,60 (1 atm. = 10m H 2 0

98066,5 Pascal)
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installatiekostenvaneenkleine zuigermet toebehoren.Hieropwordt
in5.4.3.nader ingegaan.
5.3.3.Teinstalleren pompvermogen
Indiende transportlengte bekend is,kandetotaalbenodigdedruk
H

1 - zie form. (2)-wordenbepaald.Vervolgens dienthet

benodigdepompvermogen tewordenberekend hetgeenvolgtuitdevergelijking:
M - Tnengsel
N
- 100n
"totaal

,,.
(6)

waarin:
N=motorvermogenvandepomp (inkW)
Q=mengselhoeveelheid (inliters/s)
n=rendement installatie (circa60%)
2
3
Demengselhoeveelheid bedraagt |irD.vm /s (voorbuisdiameter
D =0,35 m,v =4m/s geldt danbijvoorbeeld 0

°
en voor D = 0,60 m, v = 4 m/s Q_

,=385 liter/s

J

mengsel
, = 1 1 3 0 l i t e r / s ) . De zandpro-

inengsel
duktiebedraagt dan in50uurbij eenconcentratievan 30%eneen
3

3

snelheid van4m/s 20780m voor00,35 m leiding en61 070m
voor00,60m leiding.Hoegroterdegemiddeldekorreldiameter hoe
hogerdenoodzakelijkemengselsnelheid (inverbandmet dekritische
snelheid).Deproduktievarieert daardoormet dekorreldiameter.
Deproduktie (Q
,)isnubekend enafhankelijk vanleidingmengsel
lengteenkorrelverdeling kanhetvoor H
..benodigd vermogen
COCaoJ.

worden berekend. Op d i t vermogen kan een zuiger met eventuele t u s s e n s t a t i o n s worden afgestemd.
5.4. B e r e k e n i n g
en

van

k o s t e n

v o o r

w i n n i n g

t r a n s p o r t

5 . 4 . 1 . Algemeen
Metbehulp vandeNIVAG tabellen,waarinhetvermogenvanhet
materieel endebijbehorendekostenperweek zijnvermeld,zijnde
totaleweekkostenvan zuigers eneventuele tussenstations teberekenen.
Na toerekenenvandekostenvoor leidinghuur,overigmaterieel (kraan,
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bulldozer endergelijke),brandstof enmankracht zijndetotale
3
'variabelekosten'perweek enperm voorwinning entransport te
bepalen.
Behalvedebovengenoemde kostenwelkedirect samenhangenmethet
zandtransport dienenkosten teworden toegerekendvoor aanvoer en
inzetvan zuigers eneventuele tussenstations,evenalskostenvoor
aanleg enopruimenvanhet leidingtracë,dezekostenwordenvoortaan
3
totde 'vastekosten'gerekend.Deuiteindelijke kostenperm hangen
nauw samenmet detotale zandopbrengstvaneenbepaaldewinput.Voor
deraming gebruikte tarievenzijnvermeld inbijlage 1.Aangezien
het eenonderlingekostenvergelijkingvanalternatievenbetreftwordt
geen toeslagpercentage gerekend vooroverheadkosten.
Bijhetdoorberekenenvandekostenvoor aankoopvandegrond
resulteert eenkleineofondiepeput m eenhogereprijsperm zand.

3

Voordeaankoopvangrondwordtbijdeoptimalisering uitgegaan
vaneenrekenprijs.Hierdoorkanhet effectwordendoorgerekend van
onderscheid indeaankoopwaardevangrondwaarbij bijvoorbeeld
rekeningwordt gehoudenmet eenverschil in landschappelijkewaarde.
Eenkleineondiepe putheeft eenrelatief groteoppervlakte;dit
wordt geïllustreerd infig.3.waarin de inhoud ende oppervlakte
vaneenafgeknottepiramide isgegevenvoor eentaludvan 1:3 en
1:4 enverschillendeputdieptes.Dekeuzevan veelkleinewinputten
omaaneenbepaaldevraag tevoldoenverhoogt debenodigde oppervlakte
3
grond endaarmeedekostenperm voor grondaankoop,inzetmaterieel
enafwerkenresterende plas.Hier staat inhet algemeenechter een
lagere transportafstand tegenover.Het effectvaneenenanderwordt
met hetresultaatvanenkelekostenramingen nadergeïllustreerd.
5.4.2.Transport per truck
Dezekosten zijngeraamdvoorhetontgravenvanhet zandmet
eenhydraulische kraanvan 2000liter,uit eenvooraf opgespoten
depotenverder transportmetbehulpvan trucksdie400m doorhet
terreinenderestover de (on)verhardeweg rijden.Ineenwerkweek
3
van45uurkanhiermee circa 8000m zandwordenverzet.Degemiddelde
rijsnelheidvandetrucks isgesteld op40,20en 10km/uurvoor
wegkwaliteit,verhard,onverhard enterrein.
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Dekostenperm voor ladenentransporteren inafhankelijkheid
vande transportafstand zijngegeven infig.5.Indezefiguur zijn
alleendevariabelekostenvoor ladenentransportgegeven.Voorde
uiteindelijke zandprijsdienenhieraan teworden toegevoegd variabele
3
kostenvoorwinning (circa ƒl,-/m)evenalsvastekosten (inzet
zuiger,aanleg stort)welke circa ƒ 132000perobjectbedragen indien
het stortbijdewinplaatsligt.
GLD/m 3
10

verharde weg
rijden

terrein rijden
t r u c k laden
n^.iHnn..T
._. _____,-^. -ir- ,,!==!', kraan laden
[1T1 tflMTT ,-n- nlt-'lf
•- r - i Ji=u
.'*„•- J . - . I .
20
10
16
18
12
H
km
i

Fig.5.Variabele transportkosten perm inafhankelijkheid vande '
transportafstand per truck (ladenuitdepot,400m terrein,
3
restverhardeweg,truck 8,5 a9m )

Omperasdezelfdeproduktie tehalen alseenzuiger00,60 bij
zandvangemiddeld 400ymoeten circa8kranenworden ingezet en
wekelijks circa7400rittenworden uitgevoerd.
Opdeconsequentiesvoor hetverkeer,deveiligheid en schadeaan
hetwegennetwordt indezekostenvergelijking niet ingegaan.Bijeen
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uiteindelijke keuze tussen transport perleiding ofperasdienen
3
deze aspecten behalvedeprijsperm vanzelfsprekendwelbijde
beoordeling teworden betrokken.
5.4.3. Keuze leidingdiameter
In fig.5zijn geen kosten opgenomen voor deaanlegvaneenzanddepot, waaruit hetzand tenbehoevevantrucktransport wordt ontgraven.Ditkanmet groteofkleine zuigers worden aangelegd. Hier
wordt dekostprijs vergelekenvantwee alternatieven 00,35men
0 0,60m zuig/persleiding. Eenkleine zuiger isrelatief goedkoop
waar hetdekosten voor aanvoer eninzetvandezuiger enaanleg
en opruimenvanpersleidingen betreft; voor eenzuigermet200m
drijvende en300mvaste leiding bedragen deze vaste kosten circa
ƒ55000bijeenleiding 00,35mencirca ƒ132000bij00,60m.
Het opkorte afstand indepot persenkanglobaal worden geraamd
op ƒ1,10voor 00,35menƒ0,70voor00,60m leiding. Hierdoor
j 132000-55000 oriA nnr, 3 _,,-,•-,
J t u- u- •
wordt hetbij meer dan— ; — r s >.•V A
-200000m aantrekkelijk
J
1,10-0,70
omeengrote installatie teinstalleren. Naarmate deafstand langer
enhetzand grover is, geldt ditreeds voor kleinere hoeveelheden.
Bij vergelijkbare voorwaarden (afstand, korreldiameter, concentratie)
3
vergt eenkleine installatie perm zand meer vermogen enmeer manurendaneengrotere installatie.
Voor dekostenraming wordt daarom inhetvervolg steeds uitgegaan
vandegrootste over land nogredelijk hanteerbare installatie 0 0,60.
5.4.4. Winning entransport hydraulisch
Behalvehetindepot spuitenvanhetzand voor aansluitend transportperas, ligthetvoor dehand omhetgewonnen zand directte
verpersen naar deplaats waarhetgevraagd wordt.
Met behulpvandeformules (2)totenmet (5)werd debenodigde
druk H

1 enmet formule

(6)hetbenodigd vermogen berekend.

De benodigde druk inkW's pompvermogen inafhankelijkheid vandepersafstand isgegeven infig.6.
Met behulpvanhetbenodigd vermogenkanhetintezetten materieel worden afgeleid evenals debenodigde mankracht, brandstofen
dergelijke.Uitfig. 6istevens afteleiden hoeveel tussenstations
19

benodigd vermogen
xlO.OOOkW (W=N.m/s)
u
<- 25TS

8O0H 700p.
600n

500n

AOOpi

300H

200^

150u

12

U

16 18 20
km persafstand

Fig. 6.BenodigdekW'spompvermogenvoor zuigenenpersenvaneen
mengsel (concentratie 30%)door eenbuis00,60m in
afhankelijkheid vandegemiddelde korreldiameter ende
persafstand (z=zuiger 1850kW,TS=tussenstation 1500kW)

bijeenbepaaldeafstand engemiddeldekorreldiameter nodigzijn.
Opbasisvande inBijlage 1vermelde tarieven zijndekosten
geraamd.Hierbij isonderscheid gemaakt invastekostenwelke gelden
voor eenbepaald object ongeacht dehoeveelheid zand dieeraanonttrokkenwordt envariabelekostenwelke samenhangenmethetproducerenvande installatie.
Devastekostenperobject zijngegeven infig.7.Indeze
figuur isonderscheid gemaakt indeonderdelenvandevastekosten
voor inzetvan zuiger,persleiding eneventuele tussenstations.Besparingen invastekosten zijn tebereikendoorhet combinerenvan
transportbanen (leidingtracë's)vanuit eenwinplaatsnaarmeerdere
bestemmingen.Hierdoorwordenbijhydraulisch transport devaste
kostenvoorpersleiding en tussenstationsverlaagd. Combinatievan
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» 100.000 GLD/object
13r
12
11 10
kosten n tussenstations
9
8
76
54
3kosten persleiding

1kosten zuiger
_1_
10

_l_
12

14

16
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20
km

Fig. 7.Vastekostenvoorhydraulisch transport perobject (inzet
zuiger00,60 persleiding entussenstation(s)) in afhankelijkheid vandetransportafstand endegemiddeldekorreldiameter

trace's leidt inhet algemeentot langere transportafstanden.Hoe
groter dehoeveelhedenhoegeringer de invloedvandevastekosten
opdeuiteindelijke zandprijs.Wathetuiteindelijke effect isbij
een,inomvangvariabele,vraag-enaanbodssituatie ineenregio
zalblijkenuit de optimalisering.
Nadehiervoorgenoemdevastekostenvoor het installerenvan
3
hetmaterieel isnog geenm zandverplaatst.Metbehulpvandein
Bijlage 1vermelde tarieven zijndevariabelekostenperweekberekendvoorhuurmaterieel,brandstof enbediening.Naarmatede
korrelfractie groter is,neemthetbenodigd vermogen toeendaarmee
devariabelekostenperweek.Dezekostengedeeld doordeproduktie
3
(aantalm )perweek,welkevanwege eenhogere snelheid eveneens
toeneemtmet detoenamevandegemiddelde korrelgrootte,levertde
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OLD/m'
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150ti

10
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Fig.8.Variabelekostenperm inafhankelijkheid vandekorrelgrootteendetransportafstand bijhydraulisch grondverzet,
installatie 00,60m

3
variabelekostenperm .Dezezijnm afhankelijkheidvandekorrelgrootteende transportafstandgegeven infig.8.
Omdeuiteindelijke zandprijs teberekenen dienen aande infig.
8,evenalsvoor truck m fig.5,gegevenvariabelekostenperm de
vastekosten teworden toegevoegd.Deze zijnafhankelijkvandehoeveelheidwaarop devastekostenbetrekking hebben.
Vooral bijgrotehoeveelheden isde invloedvan devaste kosten
(fig.7)relatief gering,zodatde infig.8gegevenprijsdeuiteindelijkewin-entransportprijsbenadert.Behalvedeafstand blijkt
degemiddelde korrelgrootte sterkbepalend.Eengemiddeldekorrelgroottevan800pbetekent indepraktijk datookgrind inhetmengsel
kanvoorkomen.
De infig.8gegevenkostenbestaanvoornamelijk uitkostenvoor
dehuurvan zuiger eneventuele tussenstations,brandstof enpersoneelskosten.Vooreen indicatie uitgedrukt inkostenperkWperweekbedragendevariabelekosten,afgeleid uitbijlage 1,globaal:
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3

zuiger

circa ƒ 15,60/kW/wk,bediening circa ƒ4,05/kW/wk

tussenstation circa ƒ 9,20/kW/wk,bediening circa ƒ 2,00/kW/wk
brandstof

circa ƒ 4,05/kW/wk

Kostenvoor leidinghuur,toezicht endergelijke alsonderdeel
vandevariabelekostenkunnenniet gerelateerd wordenaanhetbenodigdvermogen,dochdezebedragen inordevangrootte gezamenlijk
minder danbovenstaande afzonderlijke kosten/kW/week.
5.4.5.Vergelijking truck-met hydraulisch transport
Dekorrelgrootte heeftbij trucktransport geenenbijhydraulisch
transport eengrote invloed opde transportkosten.
Indienbij trucktransport derelatief geringe invloedvande
korrelfractie opdewinkostenwordtverwaarloosd,bedragendetotale
kostenvoor indepot persen entransport per truck:

W

-^

•*.'•0.350
totaal

enbijrechtstreekspersen:
=

^

ydr

*

waarin:
K
Q

H 7 000+aD+
Q

+ 6D

totaal

3
= totalekosten ingld/m
1

3

=tewinnenentetransporteren hoeveelheid inm uit
ëénherkomstnaar éénbestemming

D

= transportafstand inkm

a

= toenamevastekostenperkmonder invloedvan de
korrelgrootte

ô

= toenamevariabelekostenperkm enperm onder

3

invloedvande korrelgrootte
Hoewel indepraktijk steeds sprake isvaneenkostensprong per
toegevoegd tussenstation is,methet oogopdenoguit tevoeren
lineaireprogrammering, infig. 7en8enformule (7)en (8)uitgegaan
van een lineairverband tussenkosten entransportafstand.
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Vooraen6geldt:
150y

200y

300y

400y

500y

600y

700y

800y

a 26000 29 100 34550 39350 48850 48300 52500 56600
ô 0,1585 0,2080 0,2615 0,2985 0,3355 0,3730 0,3985 0,4150

Dezewaarden,welkeherkenbaar zijn infig.7en8,geldenvoor
in 1979geldende uitgangspunten.
Indiengeenrekeningwordt gehoudenmet organisatorischerisico's,
schadeaanwegen,verkeersveiligheid endergelijke danzijndekosten
bij éénwinputmet éénbestemming voorbeide transportsystemen gelijk
indienformule (7)=formule (8)ofwel:

'totaal

aD- 15000
1,94 + (0,35-S)D

Metbehulpvan formule (9)isfig.8samengesteld,waarinper
korrelfractiedecurve isgegevenwaarbij onder invloedvanQ

totaal

enDdekostenvoorbeide transportsystemen aanelkaargelijk zijn.
ho»v»«lh»id(mJl
1.100.000

800ti

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000

600n

hydrauliscl

500.000
400.000
300000
200000
100.000 -

truck
_i

L

8

10

12

U
16 18 20
transportafstand (km)

Fig.9.Lijnenwelke depuntenverbindenwaarop de totalekostenvan
winning en transportvanbeide systemen (hydraulisch enper
truck)voor eenbepaalde korrelfractie aanelkaar gelijk zijn
inafhankelijkheid vandehoeveelheid endetransportafstand.
Bovendecurve ishydraulisch,eronder trucktransport goedkoper
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Fig. 9geldtvoor desituatiewaarbij sprake isvanéénwinplaatsmet éénbestemming. Zodravanuit eenwinplaatsmeerderebestemmingenvanzandwordenvoorzien,dienendevastekostenvoorde
winning bijbeide systemen overmeerderebestemmingen tewordenverdeeld.Bijhydraulisch transportkunnenbijmeerdere bestemmingen
ook devastekostenvanhet leidingtracévoorhet samenvallend
traject overmeerderebestemmingenwordenverdeeld.Vooralbij
kleinehoeveelhedenwerkt combinatievan transportbanen tengunste
vanhydraulisch grondverzet.Bijgrotehoeveelhedendaaltde invloed
vandevastekosten endaarmeedievandetebehalenbesparingen.
De infig.9gegevenvergelijking isvrij theoretisch.Detransportafstanden zijndoorgaans nietgelijk,perpersleiding dikwijls korter
danover deweg.Bijcentrale zandwinplaatsen isdekansgroot dateen
persleidingvoormeerderebestemmingen kanwordengebruikt.Zonder
optimalisering ishetvrijwelonmogelijk omaan tegevenonderwelke
omstandigheden eenvanbeide transportsystemen enwelkewinplaats de
voorkeurverdient.

6.OPTIMALISERING PLAATSKEUZE

De inhetvoorgaandebeschrevenkosten enkostprijs-beïnvloedendefactorendienenalsuitgangspunt voor eenoptimalisering vande
plaatskeuzevaneenofmeer zandwinobjectenineensituatie zoals
geïllustreerd infig. 1.Deoptimale combinatie tussenvraag enaanbod zalwordenberekend met eenbestaand rekenmodel dat isgebaseerd
opgemengd geheeltallige lineaireprogrammering.De invoer zaldaarbijbestaanuit de indezenotabeschrevenkostprijsgegevens (vasten
variabel voor truck enhydraulisch)enafstandgegevens.De eerste
berekening zalalsresultaat opleveren de laagste totaalprijsvoor
zandwinning tenbehoevevandegegevenvraagmet aantal,hoeveelheden
enplaatsvan éénofmeervande 19potentiëlewinplaatsen evenals
debijbehorende transportkeuze.
Afhankelijkvanhetresultaat kunnenalternatievenwordendoorgerekendwaarinbepaaldebeleidsuitgangspuntenwordennagebootst.
Hierbijkangebruikwordengemaaktvanhet STREEKPLANMIDDEN GELDERLAND
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(1978).Demeerprijs tengevolgevandegesteldevoorwaarden tenopzichtevande situatiemetminimalekosten iseengevolgvanhetgewicht toegekend aanbelangenvan landschap,natuur,recreatieof
anderszins.Als alternatieven kanbijvoorbeeld gedachtwordenaan:
- wijziging vanhet aantalwinplaatsen,uiteenoogpuntvancentralisatie;
- hetuitsluitenvanbepaaldewinplaatsen,uit eenoogpuntvan landschapofnatuurbehoud endergelijke;
- het aanwijzenvaneenbepaaldewinplaatsmet eenbepaaldeomvang,
bijvoorbeeld inhetbelangvanderecreatie;
- hetaanbrengenvanwijzigingen indegegevenvraag omhet effect
vaneenplaats alsArnhem opdeuitkomstna tegaan;
-variatie inderekenprijsvandegrond.
De ineerste instantieuit tevoerenoptimaliseringbeperkt zich
totdestatische situatie,waarinde totalevraagvaneenmeerjarige
periode enhet potentiële aanbodmet elkaarwordengeconfronteerd.
Demethode evenals deresultaten zullenwordenbeschreven ineen
vervolgnota.
Het uitvoerenvanberekeningenvoor eendynamische situatie,
waarinhet tijdstipvanwinning entransportvoor diversebestemmingenvarieert,zaleenaangepast rekenmodelvergen.De noodzaak
hiertoekanwellicht beterwordenbeoordeeld,nadat degevoeligheidvandekostprijsvanhet zandvoordediverse relevante factorenbekend is.Bovendienmoetengemeenten enprovincies instaat
zijnomvoorophoogzand een indetijd gefaseerdebehoefteraming
op testellen,eventueel incombinatiemet eenruimtelijkeplanning.

7. SAMENVATTING

Tenbehoevevaneenoptimalisering opbasisvandewin-entransportkostenvan zandwinobjectennaaraantal enplaatsop regionaal
niveau,isinditeerstedeel ingegaanopdefactorenwelkebepalend
zijnvoordezekosten.Hierbij is,voorwinning met eenzuiger en
transport naarkeuze perasof hydraulisch,onderscheid gemaakt in
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vaste aanhet objectgebonden envariabele aandeproduktie gebonden
kosten.Hoewelvoorhet gekozenproefgebied vrijveelbodemkundige
engeologische gegevensbeschikbaar zijn,blijkt informatie overde
korrelfracties onvoldoende.Dit temeer daardekorrelfractienaast
detransportafstandbijhydraulisch transport eengrote invloed op
detransportprijsblijkt tehebben (ziefig.7en 8). Bijtrucktransport isdekorrelfractie slechtsvan invloed op de kostenvanh«t
opzuigenvanhet zand.Het effecthiervan is,bijde inditgeval
voorkomende transportafstanden,relatief gering endaaromverwaarloosd. Slechtsbijkleinehoeveelheden en/of grotekorreldiameter
is trucktransportvoordeliger danhydraulisch transport (ziefig.9 ) .
Voordatmetbehulpvaneenrekenmodel berekeningennaardeoptimale combinatie zijnuitgevoerd, isoveraantal enlokatievande
winplaatsenevenals de transportwijzegeenuitspraak tedoen.De
uitwerking zal stapsgewijzeplaatsvinden enwordenbeschreven in
devervolgnota.
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Bijlage1

BELANGRIJKSTETARIEVEN VOORDEKOSTENRAMING (prijspeil 1979)

Aanleg +opruimenvaneenvaste leiding

0

0,35

ƒ

20,— / m '

Aanleg +opruimenvaneenvaste leiding

0

0,60

ƒ

25,—/m'

Aanleg+opruimenvan eendrijvende leiding 0

0,35

ƒ

45,—/m'

Aanleg +opruimenvan eendrijvende leiding 0

0,60

ƒ

60,—/m'

Inzet zuiger (aanvoer+graven leput)

0,35

ƒ 30 0 0 0 , —

0

Inzet zuiger

0

0,60

ƒ100 0 0 0 , —

Inzet tussenstation

0

0,60

ƒ 20 0 0 0 , —

Huurprijsvaste leiding

0

0,35

ƒ

0,70/mVweek

Huurprijs vaste leiding

0

0,60

ƒ

1,20/mVweek

Huurprijs drijvende leiding

0

0,35

ƒ

8,—/m'/week

Huurprijs drijvende leiding

0

0,60

ƒ

15,—/m'/week

Brandstof (verbruik 225gr/kW,voorpompen
100%,overigens 80%)
3
Huurprijs truck,8,5 a9m ,incl.brandstof

ƒ

360,—/ton

ƒ

61,—/uur

Huurprijs hydraulische kraan 6001

ƒ

52,—/uur

Huurprijs hydraulische kraan 20001

ƒ

95,—/uur

Huurprijsbulldozer 59kW incl. 20%voor
natwerk

ƒ

68,50/uur

Huurprijsbulldozer 92kW incl.20%

ƒ

85,—/uur

Huurprijs zuiger 1850kW (A+r+O+R)

ƒ 28 938,—/week

Huurprijs zuiger 350kW (A+r+O+R)

ƒ 9 137,—/week

Huurprijs tussenstation 1500kW (A+r+O+R)

ƒ 13835,—/week

Huurprijs tussenstation 300kW (A+r+O+R)

ƒ 3 244,—/week

Personeel:op zuiger,tussenstation of stort

ƒ 1500,—/man/week

uitvoerder

(A+r+O+R=afschrijving +rente+onderhoud + reparatie)
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ƒ 2 000,—/man/week

