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1.Inleiding
Devergelijkingvanalternatieveplannenvoor cultuurtechnische
werkenheeftalsdoelhetplantekiezen,datmet inachtnamevande
investeringhethoogsterendement oplevert.Debasisvandezekeuze
wordtgevormddoor eenkostenvergelijkingvandewerken,dievoor
hetrealiserenvandealternatieveplannenmoetenwordenuitgevoerd.
Voor eendeelvanhetbeekdalvandeLollebeek endeGrenssloot zijn
voorvierplannenkostenbegrotingenopgesteld.
Dezekostenberekeningen omvattenalleendezuivereuitvoeringskosten.Buitenbeschouwingzijngeblevendekosten,diegeheelten
lastevandeoverheidkomen,zoalsdevoorbereidings-enapparaatskostenendeafkoopsommenvoorgebruiksrechtenbijoverbedeling.Het
landschapsplanwordtpraktischvollediggesubsidieerd endaaromzijn
voorbebossinggeenkostenopgevoerd.Eveneenszijnniet opgenomen
deschattingskosten,schadevergoedingen,dekostenvangrondonderzoek,
bedrijfsverplaatsing,utiliteitswerken,pachtcontracten enhetopmakenvanderuilverkavelingsakte.
2.Beschrijvingvanhetgebied
(kaart,bijlagel)
2.1Deligging
HetgekozendeelvanhetbeekdalwordtaandeoostzijdebegrensddoordeprovincialewegvanVenrayviaCastenray naar
Horst.DewestgrenswordtgevormddoordeLorbaan,eenverbindings172/0960/50
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wegvandedorpenAraericaenVeulen.AlsnoordelijkegrensisgekozendewegvanCastenraynaardeLorbaan.Hetgrote boscomplex
tenwestenvanMeterik-Schadijkbepaaltvooreendeeldezuidelijkegrens,dieverderglobaaldescheidingtussendebeekdal-en
stuifzandgrondenvolgt.
De lengtevandit stukbeekdal is5*5 kme n debreedtebedraagt ongeveer 800m.Deoppervlakte ismet eenplanimetervastgesteld op452ha.
2.2Detopografie
Inhetwesten langsdeLorbaanligthetmaaiveld op30mtot
31m +U.A.?.enlangsdeprovincialeweg opdeoostgrens22mtot
23m +N.A.P.Hetverval inoostelijkerichtingbedraagt8mover
5,5tan«Hetmaaiveldsverhangloodrecht ophetbeektrace* varieert
van ongeveer2,5^0tot jfaQ, Hetbetreffende deelvanhetbeekdal
isgelegen indemiddenloopvandeLollebeek.Inhetterreinvalt
dedalvorm onmiddellijk op,dochhierkomennietdescherpeen
diepe insnijdingenvoor,dietyperendzijnvoordebenedenlopen
vanvele Limburgse beken.Demaaiveldsdalingenverlopennietregelmatig,zodat ookopkorteafstand eenonrustigreliëfvoorkomt.
2.3Debodemgesteldheid enhetbodemgebruik
Voornamelijk inhetwestenvanhetbeekdalenlangsdezuidelijkegrensworden lichte ontginningsgrondenenoverstovengrondenaangetroffen.Dezegrondenzijndroogtegevoelig enmeestalals
bouwland ingebruik.De lagergelegenbeekdalgronden,dievooreen
deeleenvenigprofielhebben,zijndoorgaansalsgrasland ingebruik.Uit eenvegetatiekartering,uitgevoerd doorhetProefstationvoorAkker-enWeidebouw,isgebleken,dat655?vanhetgrasland slechterdanvoldoendewordtverzorgd.NabijCastenrayin
hetnoordoostenkomennogenkeleoudebouwlandzandgrondenvoor.
Zowelhetbouwlandalshetgrasland beslaat eenareaalvanongeveer 200ha.Deresterende oppervlakte (ca50ha)wordt ingenomen
doorbosenenkelepercelenwoestegrond.Eenvijftalbospercelen
ligtopstuifzandgrondenheefteendennenopstand.Derestis
broekbos enligt opeenzestalpercelennabijeenineenaaneengesloten complex,datvoornatuurreservaat isbestemd.
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Hetwestelijk deel;,datruimeenderdevanhetbeekdalbeslaat,isbelangrijklaterontgonnendanhet overige.Inhetmidden enoostenvanhetgebiedkomenveelhoutwallen,bosjes,slechte insteekwegen,verwaarloosde sloten engreppelsvoor.
2.4De ontsluiting
Alsgevolgvandekeuzevallendegrenzenvanhetgebiedvan
onderzoekvaaksamenmet bestaandewegen.Aangenomen is,datdeze
wegenvoordehelftdienenvoordeontsluitingvanhetbeekdal.
Opdezewijzevindenwealstotaleweglengte21,92km,waarvan
1,2 kmverhard is.Deweglengteperhacultuurgrond bedraagt55m «
Verhard zijndeprovincialewegopdeoostgrensendewegvan
Castenray langsdenoordgrensvanhetbeekdal inwestelijkerichtingovereenlengtevan1,9 km.De onverhardewegen opdegrenzenvanhetbeekdalzijnvanmatigekwaliteit.Deinsteekwegenin
het jongerewestelijkedeelzijngoed,dochderest isvanslechte
kwaliteit eninnatteperiodennagenoegonberijdbaar.
2.5Dewaterhuishouding
Uit eenreedseerderverricht onderzoek isgebleken,datde
huidigeafmetingenvandebeken onvoldoendezijn omdegewenste
peilenterealiseren.Deaanwezigeslotenengreppelsverkeren
meestalineendeplorabeletoestand.Hetgrasland (200ha)heeft
innatteperiodenvaakwateroverlast.Opverschillendepercelen
isernstigevertrapping geconstateerd.
Enkele complexenoudebouwlandzandgronden enlemigegronden,
gelegeninhetnoordoostennabijCastenray,zijnweinigdroogtegevoelig.Ditbetreft eenareaalvanslechtsongeveer20ha.De
overigealsbouwland ingebruikzijndegrondmeteenoppervlakte
van180hakanalsdroogtegevoeligwordenbeschouwd.
2.6Deverkaveling
Hetreedsgenoemdwestelijkdeel (2,3)isregelmatigverkaveld.Hinderlijkegerenkomenweinigvoor,terwijldegrootte
vandegebruikskavel slechtsinééngevalbeneden1ha ligten
doorgaansbelangrijkgroteris.Derestvanhetbeekdal isreeds
veellangerincultuurenheefteenonregelmatigverkavelingspatroon.Degebruikskavels zijnhierveelkleiner.Omtrentdeverkavelingstoestand wordennoggegevensverzameld.
172/0960/5O/3

-43.Beschrijvingvandealternatieve plannen
Deuitvoeringvan cultuurtechnischewerken inhetbeekdalzal
gerichtmoetenzijn opverbeteringvandeontsluiting,dewaterhuishouding enhetgrasbestand.Voornamelijk inhetmiddenen oostenvan
hetgebied zullenkavelvergrotingenvormverbeteringvoordelenopleveren.Deweglengte zalaanzienlijkkunnenwordenverkort.
Voorhetbeekdalzijnvieralternatieveplannenvoorwegen,
waterlopen enkavelindeling opgesteld (ziekaart;bijlage l).De
plannen zijngetekend opeenondergrond,waaropdebestaande toestand
isaangegeven,zodat istezien inhoeverredeplannenbijdehuidige
situatiezijnaangepast.Bijdelegendavandekaartzijinverband
metdetweesoortengrenzenhetvolgende opgemerkt.Gehandhaafde
terreingrenzenwordenalsvastegrenzenbeschouwd,indienzijniet
doordegrondgebruikerskunnenv/ordenopgeruimdmetdehunnormaal
terbeschikking staandewerktuigen.Alsvoorbeeldenzijntenoemenï
zandwegen,dienietdoorploegen tot30à40cmdiepte incultuur
kunnenwordengebracht',.steilrandenmeteenhoogteverschilvanmeer
dan50cmjslotenmet eeninhoudvanmeerdan0,5m perm enhoutwallenmetforse stobben.Voorkeursgrenzen geven aanopwelkewijze
wordtverondersteld,datdetoedelingzalplaatsvinden.Devoorkeursgrenzenzijnzodaniggeprojecteerd,dathetaantalpercelenmeteen
onregelmatigevormzoveelmogelijkbeperktwordt.
Deplannenvariërentenaanzienvandehoeveelheid uittevoeren
werken en/oftrace's,waaruitverschillen inperspectievenvoortvloeien.Dehoeveelheiduittevoerenwerkenneemttoeinvolgorde
vandenummeringderplannen.Deoppervlakten,dieworden ontgonnen
enbebost,stijgen indezelfdevolgorde.Ookdevormvandetopografischepercelenwordt steedsbeter.
HetplanIkanworden beschouwdalshetminimumplan.Brv/orden
alleenwerkenuitgevoerd omtevoldoenaandevoorwaarden,vervat
indeartikelen14en15vanderuilverkavelingswet 1954«Allekavels
zijndirectvanaf eenopenbarewegbereikbaar enliggenzonodigaan
eenopenbarewaterlossing.Nauwaansluitend bijdebestaandetoestand
zijndenieuwewegengeprojecteerd.Dehoofd-enzijlossingenworden
verruimd,enkelekavelsloten gegraven,zodatdemogelijkheid toteen
goedeontwatering isgeschapen.Dekavelinrichting isbeperkttot
hetverwerkenvandeovertolligegrond inlaagtenenenkeleafrondinI72/O960/50/4

-5gen„ Derestvandewerkenwordtaandegrondgebruikers overgelaten en
isniet indebegroting opgenomen.Eenenanderheeft totgevolg,dat
denieuwekavels somsmeerdere topografischepercelenomvatten.
Bijdeplannen II,IIIenIVwordenallewerkeninruilverkavelingsverband uitgevoerd.Indiennodigwordenallekavelsgoedontwaterddoor slotenen/ofdrainage.Bovendienwordendebekengevoed en
gestuwd,waartoede inplanIgeprojecteerde8bodemvallenwordenuitgevoerd alsregelbare stuwen.Opdezewijzekunnen eventuelenadelige
gevolgenvandebeekverbetering endegrondwaterstandsdaling inhet
beekdaldoorhetoppompenvanwatervoorberegening ophogergelegen
grondenwordengecompenseerd.
OokhetplanIIsluitnauwaanbijdebestaande toestand.Slechts
openkeleplaatsen isdesituatie ingrijpendgewijzigd.Er isnaargestreefdallekavelstwee evenwijdige langezijdente geven, Inhet
zuidwestenvanhetgebied zijnhiervoorbijvoorbeeld eentweetalbosstrokengeprojecteerd.
BijhetplanIIIishetaantalkavelsloten eninsteekwegenverminderd,waardoorgroterekavelskunnenwordengevormd.Hetmeestopvallend ishetverdwijnenvandebredezandwegmet eenzwarehoutopstandmidden inhetgebied tennoordenvandebeek.
Hetplan IVvertoont eenstrakverkavelingspatroon,hetgeenis
bereikt doorhettracé* vandeLollebeektewijzigenendoorhetprojecterenvandenieuwewegen evenwijdigaandebeek.Debeteregronden
komenbijditplandichterbijeenverhardewegteliggenenbijnaalle
insteekwegenkunnenvervallen.
Tabvl1 (pr,g.6) geeft eengetallenvergelijkingvandeplannen.
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eenheid

bestaande
toestand

plan
I

plan
II

plan
III

plan
IV

39.7

4OO

55

52

cultuurgrond,incl.wogenen
v/aterlopen

ha

399

397

bos enwoeste grond

ha

53

55

394
58

wegen; verhard
onverhard

hm
hm

12
207

92
56

83
56

97
27

104
8

m/ha

'37
62

35
62

31
62

28

81

147

118

114

2.1

3.2

4.1
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11

100
14
27
574

147
19
29
588

189
.20

I27
18
'27
571
211
-20

6.93

t o t a a l per ha c u l t u u r grond
waterlopen: hoofdwaterlossingen
zijloscingenen
kavelsloton

hm

55
62

hm

248

gemiddelde grootte vande.\
topografische percelen
'

ha

58

leave1i n r i c h t ing-;
opruimen vervallen vegen
(incl.struikgewas
en bomen)
idem zandwallen
idem houtwallen
idem bomen
dempen sloten engreppels
idem drinkkuilen

hm
.hm
hm
st
hm
x. 100m3

255
.20

egaliseren

ha

0.0.8

l.ll

1.11

ontginnen

ha

0.45

3.18

6.67 10.10

herontginnen

ha

2.21

2.21

2.21

145

140

122

99

49

62

64

IA

vervorkengrond inlaagten x 100m3
herinzaai

ha

draineren

km

bebossen

ha

2.46

.-40

.-60

.60

8.67

8.75

9-09

4' Deopzet vande kostenberekeningen
4.1» Aannamen enverdeling derkosten
Detoerekening vandekosten iseenkeuze uitverschillende
mogelijkheden. Inhetbeokdal liggen bijvoorbeeld enkele wegen,
die onmiskenbaar eendoorgaand karakter enslechts eenbeperkte
ontsluitingsfunctie hebben.Er zijn daarentegen echter ookoen
tweetal wegen buiten hetgebied geprojecteerd,diepraktisch alleen
voor doontsluiting vangronden inhetbcekdal dienen. Do ontworpen
hoofdwatorlossingon enkunstwerken zijn mede berekend opwater-

1) Een topografisch perceel wordt begrensd doorwogen,waterlopen, vaste terreingrenzen'endotoedclingsgrenzcn* dieuiteencombinatie vandevorige voortvloeien..Modo bepalend kunnen zijn de bodemgronzen,dienoodzakelijk aanleiding geven toteenander bodemgebruik.
I72/O96O/5O/6

-7transportvanbuitenhei;gebiedvan onderzoekgelegengronden»
Detoerekeningderkostenistenslottegebaseerd opdevolgendeaannamen»Vandebinnendeaangenomengrenzenvanhetbeekdaluittevoerenv/erkenv/ordenallekostenvolledig opgevoerd»
De kostenvandeopdegrenzenvanhetgebieduittevoerenwerken
wordenalsregelvoordehelft inrekeninggebracht.Slechtsin
enkelegevallen isvandezeverdelingafgeweken.IndeplannenI,
IIenIIIisbijvoorbeeld opdezuidgrens eenlandbouwweg-blangs
hetgroteboscomplexgeprojecteerd.Dezewegdientzowelvoorde
ontsluitingvanhetbeekdalalsvanhetbos.Voorhetbeekdalwordt
dus conformdegesteldeaannamedewerkelijkeweglengtevoorde
helftgeteld.Deverhardingskostenwordenechterinditgevalvolledigtenlastevanhetbeekdalgebracht» omdatniet aannemelijk
is.datdebetreffendev/egvoorverbeteringvandeontsluitingvan
hetboszalv/ordenverhard.
Bijdeberekening iseenrubricering ingevoerd,diedekosten
vanwegen,waterlopen enkavelinrichting scheidt.Dekostenvande
wegen betreffenzoweldeaanlegvannieuwealsverbeteringvan
bestaandewegenmet inbegripvaneventuele bermsloten.Bijdewaterlopenzijnopgenomendekostenvanhetgravenvannieuwe leidingenofhetverruimenvanbestaandeprofielen,debetuiningen
dekunstwerken.Dekostenvanvervoer enverwerkingvanovertolligegrond zijnbijderubriekkavelinrichting ondergebracht.Dekavelinrichting omvatderhalvealle cultuurtechnischewerken,die
tussendenieuwewegenenwaterlopenwordenuitgevoerd.Hieronder
vallendushetopruimenvanwegen,zandwallen,houtwallen enbomen,
hetdempenvansloten,greppelsendrinkkuilen,egalisaties,ontginningenenherontginningen,hetverwerkenvaneventuelegrondoverschotten inlaagten,herinzaaivangrasland,drainage enbebossing.
4»2Tarieven
HaoverlegmetdeCultuurtechnischeDienst,deNederlandsche
HeidemaatschappijendeU.V. Grontmij,zijnvoordeuit tevoeren
werkenbasistarievengesteld,geldend tot1aprili960.Deze prijzenmoetenwordenverhoogdmetdekostenvoorhetopstellenen
begrotenvanplannen.Deuitvoerende cultuurmaatschappijenbereke-
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nenvoordebijkomendekostenendeomzetbelastingmomenteel 22^.
Voordeopdezewijzegevondenbedragenzalhetwerkkunnenv/orden
uitbesteed aandeaannemers.Bijdeuitvoeringvanhetwerkontstaan echternogkostenvoorwerktekeningenenbestekken,terwijl
tevenstoezicht opdeuitvoeringnodig is.Hiermee isnogmaals 10^
gemoeid,zodatdeuiteindelijkekostenwordenverkregendoorde
basistarievenmet 34^teverhogen.ÏÏijhebbenbijhet stellenvan
deeenheidsprijzendebasistarievenmet1/3 verhoogd (bijlage2 ) .
4«3Uittevoerenwerken eneenheidsprijzen
Degegevensvoorhet opstellenvandebegrotingen zijnontleend aandeplankaarten,dehoogtekaart,debodemkaart enenkele
reedsinditgebiedverrichte onderzoekingen.Teraanvullingis
eenveldopnameuitgevoerd.Bijdezeverkenningzijndeuittevoerenwerken endewijzevanuitvoeringvastgesteld.
Inbijlage2iseenoverzichtvermeldvandeuit tevoeren
werken,deafmetingen endeprijzen.Eentoelichtingwordt inde
hoofdstukken5)6en7gegevenvoorrespectievelijkwegen,waterlopenenkavelinrichting.
5.ffegen
Hetgravenvanbermslotenenhetaanbrengenvaneennieuwezandkipisafhankelijkgesteldvandebodemgesteldheid.Bijafwezigheid van
bermslotenwordt eenafbakeningvan2betonpalenper50m wegaangebracht.Erzijntweetypenbermsloten ontworpen.Heteerstedientvoor
hetdrooghoudenvanhetweglichaam enheeft eendieptevan 1m,terwijl
hettweedetypetevensbestemd isvoordeontwateringvandeaangrenzendegronden enI.15mdiepis.
Alsverhardingsmateriaalvoordelandbouwwegen-aen-bisgrindzandasfaltgekozen.
Deverbeteringvanbestaande zandwegengeschiedtdoorhetopruimen
vanhinderlijkhoutopstand,hetopschonenvanbermsloten,2 x schijveneggen,egaliseren enzonodigdoorhet opbrengenvanschoonzand.De
aanlegvannieuwezandwegenkansomseenvoudiggebeurendoorhetploegentot30à40cmdiepte enhet onderprofielbrengenvandekruin,
waarnamethetaanbrengenvaneenafbakeningkanwordenvolstaan.
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3ijdeaanlegvanwegenontstaat landverlies,dat isberekend
doordekruinbreedte tevermeerderenrnetdebovenbreedtevaneventuele
bermslotenpluseenstrookvan25cmaanweerszijdenvandeweg» Indieneenbermsloot samenvaltmeteenopdeplankaart aangegevenwaterlossing,wordthet landverlieshiervanverantwoord bijdewaterlopen.

6.Waterlopen
Deafmetingenvandehoofdwaterloss'ingenenkunstwerkenzijnberekend? terwijlvoordezijlossingen enkavelsloteneenminimum profielisaangehouden.Hiervoorzijverwezennaarde literatuuropgave
punt3.
Deuitdehoofdlossingenvrijkomende grond isbepaaldmetbehulp
vandeoudeennieuwedwarsprofielen."Voorhetnieuwetrace vande
Lollebeek inplan IViseenwaterpassinguitgevoerd.Dehoofdwaterlopenv/ordenaangelegd mettaluds1 ;1,5 eneenbetuining.Dezekan
bijhetplan Ivrijeenvoudigvanconstructie zijn.BijdeplannenII,
IIIenIVwordeninverbandmetdeopstuwingderhoofdwaterlossingen
aande taludvoorzieningen hogereeisengesteld.Eenzware betuining
met stapelwerktothet stuwpeilwordtnodiggeacht.Behalveverschillendeduikersopwegtraverses zijnindehoofdwaterlossingen nogeen
achttalbodernvallennodig ombijmaatgevendeafvoer overschrijding
van dekritische stroomsnelheid tevoorkomen.Indeplaatsvandeze
bodernvallenwordenbijdeplannen II,IIIenIVregelbare klepstuwen
gebouwd,teneindeeengoedepeilbeheersingmogelijktemaken.Gedacht
isaanprefabricated elementenstuwen,diebijdehiergewensteafmetingengoed bruikbaarzijn.Zijkunnensnelwordengeplaatst,waardoor
bronbemalingnietnodigis.
Hetminimumprofielvandezijleidingenenkavelslotenheeft een
bodembreedtevan50cmentaluds1 s1.De beschikbare hoogtekaart
laatniettoedemaaiveldshoogten terplaatsevandetracersvoldoende
nauwkeurig teinterpoleren.De inhoudvandesloten isdaarom berekend
dooruittegaanvandevastgesteldedroogleggingvan90cm.Deafstandvandebodem totdemaaiveldshoogte vandeoeversbedraagt90cm
plusdewaterdiepte,diemeestal20cmis,vermeerderd met eenoverdieptevan5c m ° Bijdebestaande trace's isdegeschatte inhoud in
minderinggebracht ophetnieuwontworpenprofiel.Inde zijleidingen
zijnenkeleduikersvan60cmdiameternodig,dochmoestalkanvoorde
I72/096O/50/9

-10toegangsdammentotdekavelsmet40cmbuizeneneenlengtevan5rn
wordenvolstaan.
Het landverliesbijzijlossingen enkavelsloten isbepaalddoor
debovenbreedte tevermeerderenmettweemaal25cm,tenzijdeleiding
langseenwegisgelegen,inwelkgevaléénmaal25cminrekeningwordt
gebracht.Het landverliesvanbestaande trace's isvanzelfsprekend
verdisconteerd.Voordehoofdwaterlossingenmoet inhet bovenstaande
50cminplaatsvan25cmwordengelezen.

7.Kavelinrichting
7.1Opruimenvanwegen
Dewegenzijningedeeld naareendrietalmethodenvoorde
uitvoeringvanditwerk.Liendeelkandoorploegentot30à40cm
diepteenschijveneggenincultuurwordengebracht.Indienegalisatie en/ofverwijderenvanhoutopstandnodigis,geschiedthet
opruimenmetdebulldozer,v/aarbijdegrondtot50cmwordtdoorgewerkt.Indelageredelenvanhetbeekdal laatdeterreinsgesteldheid hetwerkenmetdebulldozerniettoeenwordtdedraglineingeschakeld.Dit isookhetgeval,indienereengrondoverschot is,datmoetwordenafgevoerd.V/ijhebbensteedsgetracht
debegrotingstechniek enrubriceringzoveelmogelijkaantepassen
bijdewijzevanuitvoering.Onder"opruimenvanwegen"zijndaaromookhetdempenvanbermslotenenverwijderenvan struikgewas en
bomenopgenomen.Voortskomenbijgrondtekortnogtenlastevan
dezepoststeedshetvervoereneventueeldelaadkosten.Hetlaatstekomtvoorbijeentekort opdegrondbalansinhetbetreffende
complex.Degrondmoetdanuitdepotswordenaangevoerd.
7.2 Opruimenvanzandwallen
Debulldozerwordtgebruiktbijterplaatseverwerkenvande
grond.Bijeengronde-verschotruimtdedraglinedewallenopen
laadtdeovertolligegrond inhetvervoermiddel.
7.3 Opruimenvanhoutwallen ofstruikgewas,bomenenbos
Voorhetinhandkrachtverwijderenvandeopstand iseen
indelingnaarzwaartein3categorieëngemaakt.Hetrooienvan
heggenkangeschiedenmeteenlandbouwtrekker eneenketting.
Stobbenrooienwordt,afhankelijkvandeterreinsgesteldheid,
I72/0960/5O/IO
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verrichtmetbulldozerofdragline» Hoewelwijdevoorkeurgeven
aanafvoeren isombegrotingstechnischeredenenuitgegaanvanhet
terplaatsebegravenvandestobben.Dekostenvanhet afvoeren
zijnergvariabel enbovendienmoeilijktetaxeren.Enkelesteekproevenhebbenaangetoond,datafvoerenmeestalduurdr.rwordtdar.
begraven,terwijlbijeengoedeorganisatievanhetwerkeenzelfde
ordevangrootbemogelijkkanzijn.
Tijdensdeveldopname zijndehoutwallengeco^eordrv;tcijfersvoordebreedte endezwaartevandebezettingoHieruitis
afgeleid hetgrondverzet,datnodig isvoorhetbegravenvande
stobben.Via eencapaciteitsschattingvandeintezettenmachine
zijndekostentebecijferen.Debewerkingsdieptewordt zodanig
vastgesteld,datdebovenkantvandebegravenstobbenminstens
50cmminusmaaiveld ligt.Eoutopstand isalsboom beschouwdindiendestamdiameterop30cmbovendegrondgroter isdan30cm.
Bijhetrooienvanbomenishetverwijderenvanstam enkroonïiiei
inrekeninggebracht,omdatisaangenomen,datvelebomenvoordo
uitvoeringvanderuilverkaveling zullenzijngekaptmetachterlatingvandestobben.Indienditniethetgevaliszaldeopbrengstvanhethoutdekostenvanverwijderingvan stamenkroor.
v/elongeveerdekken.
7.4-Dempenvan sHotenengreppels
Voorhetdempenwordenaanweerszijden2vorenaungeploegd,
waardoormindergewensteplantesoortenvandebestaande taluds
onderdetoekomstigebouwvoorkoxenteliggen.Dezewerkwijze
maaktde egalisatie enherinr.aaigemakkelijker.Totdeverdere
kostenzijngerekend hetvervoervandelaadplaats,hetstorten,
egaliserenenschijveneggen.Bijeventueleaanvoervangronduit
depotsmoeten laadkostenworde;:opgevoerd,
7«5Dempenvandrinkkuilen
Hotaanploegenblijithierachterwege.Vooraerestkann^ar
devorigeparagraafworden vervezen.
7.6Egalisaties,ontginningen,herontginningen enhetv^rvertenvan
grond inlaagten
Denoodzaakendewijz-evanuitvoeringzijnvoorelkplan
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perobjectvastgesteld bijdeveldverkenning.Voordekostenberekening ishetgebied eerst incomplexenverdeeld omdetransportafstandenzokleinmogelijktehouden.Daarna isvooriedercomplexdegrondbalans opgesteld.Gesteunddoordezegegevenszijn
de objectenper complexbegroot.De eventueel ineencomplexovertolligegrondwordtverwerktinlaagten,waarvoorbijdepeilvaststellingbepaaldetoleranties inverbandmetdegewenstedroogleggingzijntoegestaan,inenkelegevallen ishetgrondoverschotovergeheveldnaareennaburigcomplex.Ditkanvoordeliger zijndande
meerderetransport-enlaadkostenbijaanvoeruitdepots.Het ontwerpenvangroterekavelsheefttotgevolg,datvoorverschillende
objectenaanzienlijke ophogingnodigisomexploiteerbaregebruikspercelenteverkrijgen.Inhetplan IVheeftdewijzigingvanhet
tracé vandeLollebeekveelophogingnoodzakelijkgemaakt.Vooral
inhetmiddenvanhetbeekdalzijnhierdooraanzienlijkegrondtekorten ontstaan.Detotalegrondtekortenvoordeplannen II,III
enIVbedragenrespectievelijk5700m3,12300m3en35000m3.
Dezegrondkanwordenaangevoerd uit stuifzandcomplexennabijde
grenzenvanhetbeekdal.Er ontstaan extrakostenvoorhetladen
endoordegroteretransportafstandenstijgeneveneensdekosten
vanhetvervoer.Deze extrakostenzijneventueelnaarevenredigheid ookomgeslagen overdepostenopruimenvan wegen, dempenvan
sloten,greppelsendrinkkuilen.
Hettransportgeschiedtmeestal overafstandenkleinerdan
200m.Deinhoudvantedempenslotenisgemiddeld nauwelijks 1m3
perstrekkendemeter.Dezefactorengevoegdbijdeaardvanhet
terreinheeft onsalstransportmiddeldetrekkermetaanhangdumper
doenkiezen.
7.6.1 Egalisaties
Indezerubriekzijnindeeersteplaatsopgenomenenkele
steilranden,dienietpassen inhetnieuwekavelindelingspatroon.
Het egaliserengeschiedtmetdebulldozer,waarbijdehumeuzebovengrond terdiktevan40cmwordtteruggezet.Indetweedeplaats
worden eenaantalhoogtenafgegravenomtegrotebodemverschillen
binnen eengebruiksperceeltevermijden.Hetwerkwordtuitgevoerd
metdedragline,dietevensdehumeuzebovengrond terugzet.Verder
172/O96O/5O/12

-13wordenverschillende laagten opgehoogd inverbandmet exploitatiebezwaren ofgrotebodemverschillen« Het betrefthieruitsluitend
laagten,v/aarvandedroogleggingvoldoende is.Inhetplan IYontstaandoordewijzigingvanhetbeektrace vaakaanzienlijkeabruptehoogteverschillen binnendenieuwekavels.Delaagtenv/ordenopgehoogd omredelijkeaansluitingenteverkrijgen.Vooralhierdoor
isdesterkestijgingvandeoppervlakte egalisaties intabel1
teverklaren.
Indiendebeschikbaregrondgedeeltelijkhumeusisendelaagdiktevandeophogingmaximaal20à30cmbedraagt,wordtvolstaan
methetdoorploegentot40cmdiepte.Bijdikkere lagener/ofniet
humeuzegrondwordtdeaanwezige bovengrondteruggezet.
7.6.2 Ontginningen
Derelatiefhooggelegenteontginnengrondenlangsderanden
vanhetbeekdalkunnenna eventueleverwijderingvandeopstand
v/ordenlosgemaakt engeëgaliseerdmetdebulldozer.
Deandere ontginningen betreffenrelatief laaggelegenbroekbossenmet eenmeerofmindervenigprofiel.Dehoutopstandwordt
inhandkrachtverwijderd endaarnaverbrand.Destobbenwordenmachinaalgerooid enafgevoerd ofbegraven.Evenalsbijhet opruimen
vanhoutwallen isdebegrotinggebaseerd ophetbegravenderstobben.Dekostenzijnverdisconteerd indebewerkingsdiepte ende
capaciteitvandeintezettenmachine.Hetbodemprofielvande
broekbossen isvaaksterkvenigtot30â50cmdiepte ensoms
zelfstot1mminusmaaiveld.Hetveenwordtmethet onderliggende
zanddoorgespit.InhetplanIIvindt slechtsbijeendrietal ontginningeneenbeperktegrondaanvoerplaats.BijdeplannenIIIen
IVisdeaansluiting bijdebestaandetoestandmindernauwendaarmee stijgtuiteraard deurgentievanegalisatie.Vooral inhetplan
IVzijnaanzienlijke ophogingennodigomredelijkekavelaansluitingenteverkrijgen.Hetzalniet steedsmogelijkzijndegrond
metdedumpersterplaatsetestorten.Hettransport ophet ontginningobject geschiedtdandooroverslaanmetdedragline.
7«6.3Herontginningen
Devertrappingvandezodeeneenslechtekavelaansluiting,
zowelwat betreftdehoogteligging alsdebodemgesteldheid,zijn
I72/O96O/5O/13
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demotievenvoordeherontginningvanbestaande cultuurgrond.
Slechtsvooréénobjectvan1haisalleendeeerstgenoemdereden
aanwezig.Met eenmestverspreiderwordteenzandlaagvan10cm
overhetperceelverdeeld,waarnatot ongeveer30cmwordtgeploegd. Inhetplan IIwordt eentweetalweinig draagkrachtige
graslandpercelenmet eenprofielvanca50cmveenopzanddoorgespit tot80cmdiepte.Iedervandezeobjecten tergroottevan
0.4haen0.46 hawordttotéénkavelsamengevoegdmet eenbroekbosontginningvanO.48ha.Hierisdustevensde bodemgesteldheid
vandenieuwekavelderedentotherontginning.Opdeandereherontginningen zijnophogingenvan20cmen30cmnodig omgoede
kavelaansluitingen teverkrijgen.Nahetstortenvandegrond
wordtmetdebulldozergeëgaliseerd,waarnadoorploegentot40cm
dieptevolgt.Inhetplan IVbedraagt delaagdiktevandeophoging
voortwee objecten50cm.Hettransport ophet object,deegalisatie enhetdoorspitten geschiedtmetdedragline.Ookhierbijwordenhetzand enhetveengemengd.
7.6.4Verwerkenvangrond inlaagten
Bijdevaststellingvandepeileniseenlandbouwkundigpeil
nagestreefd van90cmminusmaaiveld.,Eendroogleggingvan70cm
isvooreenbeperkte oppervlaktetoelaatbaargeacht.Allegronden
met eendroogleggingvankleinerdan70cmwordenminstenstot
ditpeilopgehoogd. Indien erineencomplexeengrondoverschot
is,wordtdezegrondverwerkt indelaagten,waarvandedroogleggingtussen70cmen90cmligt.Dewijzevanuitvoeringis
bijdeegalisatiesbeschreven.
7.7Herinzaaivangrasland
Bijdereedsgenoemdegraslandvegetatiekartering is37ba
vanhetbestaandegrasland alszodanig slechtbeoordeeld,dat
herinzaainodig is.Opditgrasland kannamelijkbinneneenredelijkaantal jaren eenbetereverzorginggeengrasbestandvanvoldoendekwaliteit opleveren.Ookdoordeuitvoeringvanwerkenkan
herinzaainodigworden.Voordekostenbegroting isdeherinzaai
inverbandmethetvoorgaandegesplitst.Nadeuitvoeringvan
werkenligtdegrondpraktischzaaiklaar.Bijnormaleinzaaiis
voorafploegen enschijveneggennodig.
I72/096O/5O/14
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7•8Drainage
Dedrainai'standenzijnontleend aandenota? die issamengesteld overeenonderzoeknaardedrainagebehoeftevaneendeel
vanhstLollebeekdal (zieliteratuuropgave punt4)»
7»9BebossingDemeestebebossinggeschiedt terafrondingvanhetnatuurreservaatnabijCastenray.
Kostenvanbebossing zijnniet opgevoerd.Het inplantenvan
enkele singelsenbebossingkunnenwordenbeschouwd alseenonderdeelvanhetlandschapsplan.Indebeplantingskostenwordtdoor
het Staatsbosbeheer eensubsidieverleendvan100$.De eventuele
cultuurtechnischebewerkingvandetebeplantenoppervlaktekomt
tenlastevanderuilverkaveling. Inditgebied zijndekosten
hiervanmeestalreedsbijdeanderewerkenverantwoord ofteverv/aarlozen,

8.Dekostenvandealternatieveplannen
8.1Dekostenvanuitvoering
Eenspecificatievandekostenendeverdeling hiervan,de
landwinstenhet landverlies,hetonderhoud endebedieningis
vermeld indebijlagen 3t/m6.
Dekostenvandewegenvormen,behalve inplan IV,degrootstepost.Eetaandeelvande onverhardewegenbedraagt slechts
enkeleprocenten.
Eijdewaterlopenvallen onmiddellijkdehogekostenvan
debetuining enhet stapelwerkop.Eond 5O/0vandetotalekosten
vandewaterlopenwordenhieraanbesteed.Derest isongeveer
gelijkelijk overdekunstwerkenenhetgrondwerkverdeeld.Hieruit blijkt,datbijhet opstellenvanbegrotingenveelaandacht
aandetaludbeschermingendekunstwerkenmoetwordengeschonken.
Een onderzoeknaardebehoefteaantaludbescherming kanbelangrijkebesparingenopleveren.
Bijdekavelinrichting isdedrainagevaakeengrotepost.
Een onderzoeknaardedrainagebehoefte,uitgevoerd voorhetopstellenvandebegroting,isdusgewenst.Andere belangrijke
posten,dieuiteraard sterksamenhangenmetdeopzetvanhetplan,
172/O.960/5O/15
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zijn ontginningen enhei;opruimenvanwegen.
Inhetvolgende overzicht zijndekostenvanalleplannen
samengevat.

Tabel2

De kostenvan
eenheid
wegen

x 100gld

deplannen
plan
I

plan
II

plan
III

plan
IV

3260

3154

3562

3336

64

42

41

35

1292

2349

2348

2289

26

31

27

24

483

2086

2864

4066

10

27

33

42

7589

8774

9691

1930

2210

2420

*

waterlopen

x 100gld
#

kavelinrichting

x 100gld
7°

totalekosten
uitvoering

van

kostenperha
tuurgrond

cul-

x ïoogld5035

gld

1270

Dekostenvandewegen enhetaantalmetersweg (zietabell)
nemennietaltijdevenredigtoe.Ditwordtveroorzaakt doorde
toerekeningderkostenvandewerken?uitgevoerd opdegrenzen
vanhetgebied (4.1).Welblijkt,datdekostendoorhetprojecterenvan eenstrakwegennetniet stijgen,terwijldehogergewaardeerdegronden eenbetere ontsluitingkrijgendanbijdeandereplannenhetgeval is.
Deaanzienlijk lagerekostenvandewaterlopen bijplanI
wordenveroorzaakt doorhetniet inruilverkavelingsverbandgravenvankavelsloten enhet ontbrekenvandewaterconservering,
waardooraanzienlijkminderkostenvoortaludbescherming enkunstwerkennodigzijn.Deverkortingvanhettrace' vandeLollebeek
inhetplan IVkomt indekostenduidelijktotuiting.
De sterketoenemingvandekavelinrichtingskosten inde
volgordevannummeringiseenlogischgevolgvande opzetder
plannen.Desterke stijgingvandeegalisatiekosten.bijhetplan
IVhoudtverbandmethetwijzigenvanhetbeektracé.
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-178.2Dekostenvan onderhoud enbediening
Dewegen?beken,sloten,kunstwerken endrainagevergen elk
jaar onderhoud.Totde jaarlijksekostenbehoort ookdebediening
vanderegelbare stuwenindeplannen II,IIIenIV.

Tabel3
De jaarlijkse

kostenvan
plan
I

onderhoud enbedien

.ing x 100gld

plan
II

plan
III

plan
IV

53
38

53
34

54
32

4
6

4

4

9

9

101

100

99

5

5

5

106

105

104

onderhoud:
wegen
leidingen

57
28

kunstwerken
drainage
totaal

85

bedieningregelbare
stuwen
totaal

85

Vande jaarlijksekostenmoet ongeveerdehelftwordenbesteedaanwegenonderhoud.Detotalekostenvandeplannen II,III
enIVzijnpraktischgelijk.Het ontwerpenvangroteretoedelingseenhedenlevertminderkavelsloten op.Dit isdeoorzaakvanhet
verschil tussendeonderhoudskostenvandeleidingenvoordeplannen IIenIII.Debesparing ophet onderhoudvanslotenwordt
echtergrotendeelsgecompenseerd doordemeerdere onderhoudskosten,dieontstaan inverbandmetdenoodzaakvanmeerdrainage.

Wageningen,september i960.
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