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1.INLEIDING
Omeenrendabelerbedrijfsvoeringmogelijktemakenvandelandbouwbedrijveninveenweidegebieden ishetgewenstdatpercelenaldaar
zoveelmogelijkperasdirektbereikbaarzijn.Dithoudt indatinde
nunogteboekstaandevaarpoldersperceelverbindingenmoetenworden
aangelegd.Doorderecreatievebestemmingvansommigevandezepolders,
hetvoorkomenvanvaar-enschaatsroutes indeEilandspolderenWaterland,wordthieruitdrukkelijkgesprokenoverperceelverbindingen.Door
deslappeondergrond indebedoeldegebiedenzullenzoweldedammenals
debruggenvaneenaangepasteconstructiemoetenzijn.
BinnenkortetijdmoetennuzowelindeEilandspolderalsinWaterlandeen1000-talvandezeperceelverbindingenwordengerealiseerd.Dit
vormdevoordeCentraleDirectievandeLandinrichtingsdienstdeaanleidingeenonderzoek intestellenomtoteengoedeoplossingvanhet
probleemtekomen.Aangeziendemeesteperceelverbindingeneengesloten
karakterzullenkrijgen,werddewerkgroep 'Aanlegvandammeningebiedenmet slappeondergrond'genoemd.HierinhebbennaastdeCentraleDirectievandeLD,deLDvanNoord-Holland,deLDvanUtrechtenhet
ICW,deLDvanZuid-Hollandzitting,aangeziendelaatstemeteenovereenkomstigprobleemgeconfronteerdwerd.
Inwerkgroepsverbandwerdenvelemogelijkhedenvoorlichteperceelverbindingsconstructiesnaarvorengebrachtenbesproken.Voordeaanlegvandammenwerddaarbijdankbaargebruikgemaaktvanderesultaten
vaneendoordeLandinrichtingsdienstvanZuid-Hollanduitgevoerdeverkenningbetreffendetegebruikenmaterialen (WIND,1981)voorhetdempen
vansloteninwaterrijkegebieden.Ditzelfdegoldvoorderesultaten
vandevoorstudiedieinopdrachtvandeLandinrichtingsdienstvan
Noord-Hollandwerduitgevoerdnaardeaanlegvandammeninveenweidegebieden (HAAKSMAN,OONKenVANDERZANDE,1982).Vandezelfdeauteursis
ookeenartikelverschenendatzichtoespitstopdeproblematiekvan
aandammingindeEilandspolder.Alsnatuurlijkeopvulmaterialendietevensopruimeschaalvoorhandenwarenwerdgedachtaanrietenruigte,
schors,iepziekeboomstammen,rijshout,heideeningedroogdebagger.Ook

passeerdenzogenaamdeniet-natuurlijkeopvulmaterialenzoalsafgewerktesteenwol,vuilverbrandingsslakken,schuimbeton,argexkorrels,
polystyreenplatenenpolystyreenbetonderevue.Nagegaanwerdookof
combinatiesvanbovenstaandematerialentegebruikenwarenzonodig
gebundeld inkunststofzakkenofandereomhullingsmiddelen.Alledamvulmaterialendiendenzichnaaanlegenzettingvandedamonderwater
tebevinden.
Naastdamconstructieswerdeneveneensbrugconstructiesbekeken
ophuntoepasbaarheid.Hierbijwarendemogelijkealternatieven:stalen
plaatbruggen,draaibruggen,prefabbruggenenpontonbruggen (oudevan
degenieennieuwteontwerpenbruggen).
Deaktiviteitenvandëwerkgroepleiddenertoedatinseptember/
oktober 1983eenserievan 15proefdammenwerdaangelegd indeEilandspolder.Deopdatmomentgoedkoopteverkrijgendamvulmaterialen
warenrietindevormvanbalen,heideindevormvanrollenenboomschorslosgestort.
Bij9vande15aangelegdeproefdammenwerddoormiddelvancontinuetijdsregistratiedeaanvoervanhetdamvulmateriaal,deaanleg
vandedamendeverplaatsingenvanhetbijdeaanlegbenodigdematerieeldoorhetICWgevolgd.Inonderling overlegwerdenwerkmethoden
vastgesteld enaangepastenderoutingvanhetmaterieel enmateriaal
vastgelegd.Naastprofielopnamesvondenverplaatsings-enhoeveelhéidsmetingenplaats.Deeersteresultatenvandezemetingenalsmedede
uitgevoerdewerkzaamhedenindetijdwerdenvastgelegd (DEWILDEen
VANDERMEER,1983a).Aandehandvandezegegevenszijnstroomsnelhedenbepaaldvandeaanvoer,verdichtingenvanhetmateriaalensnelhedenbetreffendematerieelverplaatsing enmateriaalverwerking.Opdeze
wijzewashetmogelijkinzichttekrijgeninaanlegduurvan
dammenopslappeondergrond.Voorheide,rietenboomschorswordendie
inditartikelafgeleid.

2.DAMVULMATERIALEN
Dedamvulmaterialendiekortvoordeaanlegvandeproefdammen,
september/oktober 1983,opvoldoendeschaalaanwezigwarenzijnriet,
heideenboomschors.Vandezematerialenwerdendedammengemaakt,met
dienverstandedathetdamlichaamdaarbijuitéénenkelsoortmateriaal
bestond,zowelvoorhetonderwatergedeelte alshetgedeeltedatboven
wateruitsteekt.Nahetmakenvan5dammenuitéénenkeldamvulmateriaal
werdovergegaantoteenuitvoeringwaarbijopderijstrookboomschors
werdverwerkt,overeenkomendmeteeninhoudvan4containers.Deboomschorskangoedverdeeldwordenenkangevormdegatenopvullen.Deze
ontstondendoorhetplaatselijkmindergoedaansluitenvandegebruikte
balenofrollen,hetgeendeleveringsvormvandeanderetweedamvulmaterialenwas.
Deomschrijvingenvandegebruiktedamvulmaterialenwasalsvolgt:
R i e t . HetblijktdatindenatuurgebiedeninNederlandveelriet
voorkomtdatvoordenormaleriethandelmindergeschiktis.Alsvulmateriaalvoorlandbouwdammenishetechtergoedtegebruiken,zekerindienhetnoggroenisenmitshetonderwatergehoudenwordt(WIND,
1981).Indezetoestand ishetnogsterkenneemtvrijwelgeenwater
op (HAAKSMAN,OONKenVANDEZANDE,1982).
Deleveringsvormvanhetvoordeproefdammengebruikterietbetrofde
geperstebaaldieeengemiddeldeafmeting (naherhaaldelijkmeten)van
1,00x0,45x0,35mhad,overeenkomendmeteeninhoudvan0,16m.
Naarschatting laghetgewichtvandeeerstverwerktebalenindebuurt
vande20à25kg.Devolumiekemassabedraagtinditgeval 125à156
3
.
.
.
.
kg/m .Hetgewichtwijktenigszinsafvaneerderopgedaneervaringen
betreffendedeverwerkingvanriet (STUURMAN,1977).Bijditlaatsteonderzoekvarieerdehetgewichtvanderietbalenvan11tot25kgwaarbij
eenbaaiafmetinggoldvan1x0,4x0,5m.Ditlaatstekomtovereenmet
3
eeninhoudvan0,2m ,hetgeenietsmeerbedraagtdandeinhoudvande
bijdeproefdammengebruiktebalen.Hetbaaigewichtvanlaterverwerkte
balenlagnaarschattingaanzienlijkhoger.Sommigebalenhaddeneen
dermatehooggewicht (circa45kg)datzeopnormalewijzenietdoor
éénpersoontetillenwaren.Detoenamevanhetvochtgehalte,doorde
slechteweersomstandigheden-tijdenshetbeginvandedamaanleg,verhoogde

3

hetbaaigewicht.Deleveringvanderietbalenwerduitgevoerd invrachtenvan500balenengebeurdepervrachtautototaanhetdaartoeaangewezendepotonderSchermerhorn.Ophetdepotwerdenderietbalendoor
detransporteurgestapeld.Rietkomtnormaalindezomerbeschikbaar
3
ineenhoeveelheidvancirca3000m perjaartoteenmaximumvan5000
3
m perjaar.Detoenamevanhetbaaigewichtkwamookinhethogereladinggewichtnaarvoren,zobleeklater (VANDERNEUT,1983).Deeersteleveringhadeengewichtvan11000kg (circa22kgperbaal),bijlatere
leveringenlaghetgewichtrond 15000kg (circa30kgperbaal).Wij
nemenaandateenbaaigewichtvan27kgeengoedeafspiegelingzalgevenvanhetwerkelijkgemiddeldegewichtvandebijdeproefdammengebruikterietbalen.Inditgevalbedraagtdevolumiekemassavanhet
3
materiaal 169kg/m.
Destevigheidvandebalenwasnietoptimaal.Bijhetoppakkenvande
balentijdenshetladenoflossenkwamhetveelvuldigvoordateen
lossepakkingwerdaangetroffen.Ofditnulagaanrekvanhetbindmiddelofdoorverliesaanveerkrachtvanhetriet,naenigetijdvanopslag,wasnietduidelijk.Alsbindmiddelvanderietbaaiwerdzowel
touwuitnatuurlijkmateriaalalskunststoftouwvanpolypropyleen
(ENGELBERTS,1983)gebruikt.Deindrukbestonddatindieneenlosse
pakkingwerdaangetroffendebaalmeestalmettouwvannatuurlijkmateriaalwasgebonden.
Verwachtwordtdatdezettingvanhetmateriaal indedamwand 30%zal
bedragen.Nadezettingmoethetonderwaterkomen.
Vervoervandebalenvandepotnaardedamplaatsheeftsteedsper
schipplaatsgevonden (pontonofpraam).Hetvervoervondplaatsin
hoeveelhedenvancirca250balen (ponton)ofcirca 160balen(1praam).
H e i d e . Voorhetbehoudenvaneengoedheidebestand ishetnoodzakelijkdatdeheideregelmatig ingekortwordtdoorafgrazçn,afbrandenofmaaien.Voorhetoverblijfselbijhetmaaienwordtweinigemplooigevonden,zobleekuitonderzoek inheidedepôts.Alsvulmateriaalvoorlandbouwdammenishetwaarschijnlijkmedegeziendegrote
veerkrachtgoedtegebruiken.Hierzalevenalsbijrietgeldendathet
onderwatergehoudenzalmoetenworden.
Deleveringsvormvandevoordeproefdammengebruikteheidebetrofde
gepersteroldieeengemiddeldediametervan1,30meneenlengtevan

1,20mheeft.Eendergelijkerolheefteeninhoudvan 1,59m .Het

3

gewichtbedroegnaarschattingcirca350-400kg.Devolumiekemassa
o

bedraagtdancirca250kg/m.
Destevigheidvanderollenwasgoed.Bijhetoppakkentijdensladenen
lossenzijnweinigrollenlosgegaan.Alsbindmiddelwerdvoorallerollenkunststoftouwvanpolypropyleen (ENGELBERTS,1983)gebruikt.Dit
iseenmateriaaldateengrotesterkteheeftendaarnaastongevoeligis
voorweersinvloeden.
Deleveringvanderollenwerduitgevoerdpervrachtautototaanhetdaartoe
aangewezendepotonderSchermerhorn.Ophetdepotwerdenderollendoorde
transportonderneminggestapeld.Heideisoplangeretermijnbeschikbaar
3
.
5à10000m perjaarenisgedurendehetgehelejaarverkrijgbaar.
Vervoervanderollenvandepotnaardedamplaatsheeft,evenalsvoor
riet,perschipplaatsgevonden (pontonofpraam).Hetvervoervond
plaatsinhoeveelhedenvancirca14rollen (ponton)ofcirca22rollen
(2pramen).
B o o m s c h o r s . Alsvulmateriaalvoordeproefdammeniseveneens
gebruikgemaaktvanpopulierenschors.Hetblijkteencombinatiete
zijn vanversnipperdhoutenboomschors.
Deleveringsvormvandevoorproefdammengebruiktepopulierenschorswas
losgestort.Desoortelijkemassavanlosgestortepopulierenschorsva3
3
rieertvancirca200kg/m indrogetoestand totruim300kg/m in
vochtige (verzadigde)toestand (SWAGER,1983).Geziendetoestandvan
deindedammenverwerkteschorslijktonseenaantehoudengemiddelde
3
volumiekemassavan250kg/m eenredelijkeaanname.
Deleveringvandeschorswerduitgevoerd pervrachtauto inhoeveelheden
3
van70m perkeerendittweemaalperweek.Hetwerd losgestortophet
daartoeaangewezendepotonderGrootschermer.Populierenschors isgedurendehetgehelejaarbeschikbaarinhoeveelhedenvan5à10000m
perjaar.Hetisoxydatiegevoelig.Nadezettingdienthetonderwater
tekomen.
Vervoervandelosgestorteboomschorsvandepotnaardedamplaatsheeft,
evenalsvoorrietenheide,perschipplaatsgevonden (pontonofpraam).
Deboomschorswerdopdezeschepenvervoerdincontainers,dieeenafgestrekeninhoudhebbenvan4,3m (DEWILDEenVANDERMEER,1983a).
Doordeinhoudvandezecontainersteschatten(DEWILDE,1981)konde

3

bakvullingsgraadb wordenbepaald.Pervaartwerden,zowelopdepontonalsoptweepramen,viercontainersmetboomschorsvervoerd.In
hetbeginisgetracht3containersopeenpraamtevervoeren,dochdit
ismislukt.

3.WERKMETHODENDAMAANLEG

Degevolgdewerkmethodebijdeaanlegvandeproefdammenkanin
driefasenopgedeeldworden:
-voorbereiding
-verwerking damvulmateriaal
-afwerking
Bijalledriedamvulmaterialen,riet,heideenschors,wasdeze
werkwijzenagenoegovereenkomstig,dedetailswordenhiergegeven.
3.1. Voorbereiding damaanleg
Onderdevoorbereidingvoordamaanlegwordtverstaanhetplaatselijkverwijderenvanbagger alvorenshetdamvulmateriaalwordtaangebracht.Metdezevoorbereidingwordtmeestalbegonnenzodradedieplepelmethetdaarbijbehorendematerieelenhetdamvulmateriaalopde
damplaatszijnaangekomen.Dezevoorbereidingwasnietbijalledrie
materialenevennoodzakelijk.
Doorhetgroteopdrijvendevermogenvanderietbaaibleekhetbij
rietnoodzakelijk,teneindetijdensdedambouweengoedverband inhet
damlichaamtebehouden,datereenzogenaamde 'bouwput'werdgemaakt,
diekonwordendrooggezet.Hiertoewerdenenigestalenrijplatendoor
dedieplepeldwarsindeleidinggeplaatst,tweeaaniederekant,ieder
paargesteunddooreentothetmaterieelbehorendeheipaal (zieFig.1).
Deopdezewijzeontstanebekistingwerd leeggebaggerd,waarnavervolgenshetnogoverblijvendewaterzoveelmogelijkwerduitgeschept.De
uitkomendebaggerwerdaandewaterzijdevandeplatengelostomhet
doorsijpelenvanhetwatertussendebeideplatenzoveelmogelijkte
voorkomen.Bovendienkonopdezewijzeeenzijdelingse steunopgebouwd
wordendievanbelang isalsnahet stapelenvanderietbalendeplaten
wordenverwijderd endehetdamlichaamafdekkendespeciemoetworden
aangebracht.
Bijdetoepassingvanheiderollenwerdovereenkomstiggehandeld
alsbijhetgebruikvanrietbalen.

, rijplaat

BOVENAANZICHT
(schemabisch)

Fig. 1.Bouwputvoordedamaanleg

Bijhetgebruikvanschorswerdineersteinstantieeengelijke
voorbereiding totdedamaanleggetroffenalsbijrietbalenenheiderollen.Bijlateredanmenwerdhetmateriaal 'voordevoetop'indedamplaatsgestortengeduwd,zonderdateendamwandwasaangebracht.Bij
dealdusuittevoerendamaanleg,dielaterooktoegepastwerdvoor
heiderollenwaarvanhettouwwasverwijderd,werdfeitelijkgeenenkele
voorbereidinggetroffen.
Hetdroogzettenvandedamplaatsisnietalleeneennoodzaakbij
deverwerkingvanrietbalenenheiderollen,hetgeeftbovendieneen
garantiebetreffendedenaaanlegonderhetdamlichaamaanwezigegrond.
Inanderegevallenkanbaggeronderhetdamlichaamgeblevenzijn.Bag-
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Fig. 2.Aanvullenvandebaggerzonderbouwput

gerenzonderhetaanbrengenvaneenzekereafdammingisweinigzinvol
gebleken,wantnahetbaggerscheppenwordtdebaggeruitdeomgeving
weeraangevuld (zieFig.2).
Inverbandmetdedoorlatendheid enonderloopsheidvandedwarsgeplaatsteplaatwandkanhetuitbaggerenenleegscheppenpasplaatsvindennadatvoldoendeopvulmateriaalbijdedamplaatsindepotaanwezig
was.Hetstapelenmetdamvulmateriaalkandandirektnahetleegscheppen
plaatsvinden,waardoorzoweinigmogelijkaanleiding gegevenwordttot
devormingvanbaggeronderhetdamlichaam.
Inenkelegevallen,vooralbijdiepereleidingen,geluktehetniet
debaggervoorhetaanbrengenvanhetdamvulmateriaalvolledig tussen
degeplaatsteplatenteverwijderen.Hetaanbrengenvanderietbalenen
heiderollenwerdaltijdvanafée'nzijdeuitgevoerdwaarbijinvoorwaartserichting (dwarsopdeleiding)werdgewerkt.Eendeelvandebagger
diezichnaenigetijdonderhettevormendamlichaambevondwerdhierdoornaarvorengedrukt indeervoorgelegenruimtevandedamplaats.
Doortussentijdsbaggerenkoneendeelvandeinaanvangnietteverwijderenbaggeralsnogverwijderdworden.Dezevormvanbaggerenwordt
ookgezienalsvoorbereidingvoordeaanleg.

3.2. Verwerking damvulmateriaal
Deverwerkingvanrietwerdgeheelinhandkrachtuitgevoerd.Bij
machinaleverwerkingzouhetnietmogelijkzijneengoedgestapeldverband terealiseren,tenminstenietmetdehuidigetegebruikenmachines.
Deverwerking inhandkrachtwerdmeestaldoorminimaal4à5personen
uitgevoerd.Tweepersonendroegenzorgvoorhetoppakkenendoorgeven
vandebalenendelaatstetweepersonenstapeldendebalenopaanwijzingvandeuitvoerder.Doordatdebotendievoordeaanvoervanriet
zorgdenvaaktotaandedamplaatskondenopvarenkonhetlossenenverwerkenvanhetrietinéénwerkgang plaatsvinden.Alsuitzonderinggeldt
hierbijdeaanlegvandam11Awaarbijhetrietvanlosplaatstotdamplaatsvervoerdmoestwordenmetbehulpvaneentrekker.Opdedamplaats
vondvervolgenshetlossenvanderietbalenplaats,direktgevolgd
doorhetverwerkenindedam.
Deheiderollenwerdentengevolgevanhetgrotegewicht,doorde
dieplepelgelostenverwerkt indedamplaats.Inallegevallenvondde

aanvoervanheideopdebotenplaatstotdichtnaastdedamwand.Dit
hield echternognietindatinallegevalleninéénwerkganghetlossenenverwerkenkonplaatsvinden.Hierbijwerdendandeheiderollen
eerstbijdedamplaatsindepotgeplaatst.Aangeziendedieplepelniet
wasuitgerustmeteenspecialehulpgrijpinrichtingopdegraafarmis
naareengeschiktemethodegezochtomdezwareheiderollenoptepakken.
Hettillenmeteenkabeldiealsstropgebruiktkonwordenkwamals
bestenaarvoren.Voorhetaanbrengenvandezestropomdeheiderol
blekentweepersonennodigtezijn.Deverwerkingvandeheiderollen
metdedieplepelhield indathetvaakmoeilijkwasderollengoedte
stapelenindedamplaats,dikwijlsmisluktedat.Tussenderollenontstaandansomsgroteruimten.Meestalwerdeentussenvormbereikttussen
deinFig.3aangegevenregelmatiggestapeldeenwillekeuriggestapelde
verwerking.Doorhetaandrukkenmetdebakenhetnaenigetijdgevolgdeaanrijdenmetdedieplepelwerdgetrachtdezeholtes,doorhetvervormenvanderollen,zoveelmogelijkwegtewerken.
Deaanvoervanhoutschorsvondplaatsincontainersopboten.Getrachtwerd zodichtmogelijkbijdedamplaatstevaren.Bijhettillen
vandecontainerswordtgebruikgemaaktvaneenevenaarmetvierkettingen.Dezelaatstenzijnomde 'oren'opdevieruiteindenvandecontainergelegd.Voorhetleegkippenwordendetweekettingenaandestortrandzijdevandecontainer losgemaaktnadatdevollecontainereven
aandegrondisgezet (Fig.4).Degroteinhoudvandecontainerleent
zichermindervooromdirekttewordenverwerkt.Daaromwordtdeboomschorsmeestaleerstindepotgezetbijdedamplaats.Bijhetbevestigenvandekettingenaande 'oren'vandecontainerenhetlosmakenvan

REGELMATIG
GESTAPELD

minimale holle ruimte

WILLEKEURIG
GESTAPELD

\/eel holle ruimte

Fig.3.Regelmatigenwillekeuriggestapeldeheiderollen
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LEEGKIEPEN

TILLEN .

Fig.4.Tillenenkippenvandecontainers

tweevandezekettingenbijhetkippenisdehelpendehandvanéénpersoonvereist.Nadatdeschorsindepotligt,iserbijverwerkinggeen
handkrachtmeernodig.Doordelossestructuur,geenbalenofrollen,
kandemachinistmetdedieplepelbakdeschorsuitstekend engelijkmatigverwerken.
Ditverwerkenkanoptweemanierenplaatsvinden.Teneerstetussen
aantweezijdenindeleidingdwaarsgeplaatsterijplatenwaarbagger
enwatergrootdeelsverwijderd is,ententweede 'voordevoetop'in
debaggerleiding.Bijdetweedemanierwordtvanafdekantsteedsschors

SCHORSVERWERKING

Fig.5.Opzettenvanschorsenwegduwenvanbagger
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opgezetdievervolgensmetdedieplepelbaknaarbeneden/voorwaarts
wordtaangeduwd (Fig.5).Doorditpuntsgewijstedoenvanafhettalud/
perceelwaaropdedieplepel staatinvoorwaartserichtingwordtde
baggernaarvorenenopzijweggepersttotopeenafstandvan30m (DE
WILDEenVANDERMEER,1983a).
Nadatopeenvandehieromschrevenwijzendeopvulmaterialenriet,
heideofschorszijnverwerkt,rijdtdedieplepelopschottenoverde
dam.Daardoorwordthetgevormdedamlichaamaangeredenendenogaanwezigebaggervooreendeelweggeperst.
Indiendedamineenbredeleidingligt,baggertdedieplepel
staandeophetreedsaangelegdedeel,deplaatswaarhetnogaante
leggendeelmoetkomenuit.Daarnawordtookditdeelopgevuldmetriet,
heideofschors.Ditopvullenvindtplaatstotdathetdamlichaameen
overhoogtevancirca0,60-0,90mheefttenopzichtevanhetslootpeil.
Opdusdanigewijzedatnabelastenvanhetdamlichaamdoordedieplepelhetdamvulmateriaalzichopmaaiveldhoogtebevindt.
Inaansluitinghieropdientgezegdtewordendatbijdeaanlegvan
dedammendeindrukontstonddatboomschors inhogemateverdichtwordt
tijdenshetaanbrengen indedamplaats.Rietwordtinzekeremateverdichtenheidenog ietsminder.Ditstaatlosvanhetnaarbenedendrukken
vanhetmateriaalennietmeeromhoogkomen.Ditlaatstekannamelijk
evengoedduidenopeenopdatmomentverdringenvandeonderhetmateriaalvoorkomendebagger.
Nadathetzonderbouwput,dus 'voordevoetop',makenvaneen
schorsdamgoederesultatenhadopgeleverd iseenzelfdemethodegevolgd
voorhetverwerkenvanheide.Hiervoorwerdendeheiderollenalvorens
dezeindedamplaatswerdengedruktontdaanvandetouwendiederollen
bijeenhielden.Dezewijzevanwerkenwerddooronsnietgevolgd,maar
doordatdezegeheelovereenkomstigdeverwerkingvanschorsgeschiedde
ishetmogelijknaanalyseensynthesehierdeduurvanafteleiden.

3.3. Afwerking
Deafwerkingvandedamlichamenverlooptbijalledriesoortendamvulmateriaalopidentiekewijze.Hetdamlichaamwordtbedektmetspecie
die,afhankelijkvandegeografischeliggingvandedam,grijzeklei,
veenenbaggerkanbevatten.Despecieisopeenafstandvanminstens
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10mvandedamplaatsuitdeleidinggewonnenenwerd indepotgezet
netnaastdeopritvandedamdieheteerstwordtafgewerkt.Deafstand
van 10mwordtinachtgenomenomdatandershettaludvandedamkan
inzakken.Nahetwinnenvandespeciegaatdedieplepelweeropde
schottendienogophetdamlichaamaanwezigzijnstaan.Meestalworden
nuderijplatenverwijderd,diedwarsindeleidinggeplaatstalswand
voorde 'bouwput'hebbengediend,samenmetdeondersteunendeheipalen.Eenenanderkanookineenietsanderevolgordeverlopen. Bijvoorbeeldhetverwijderenvanderijplatendirektnahetindepot
plaatsenvanspecieenvoordatdedieplepelophetdamlichaamrijdt.De
zijdelingsesteundruktegenhetdamlichaamwordtnahetweghalenvan
derijplatenalleennoggeleverddoordebaggerdiedirekttegende
damligt.Doorhetgewichtvandedieplepeldiealreedsophetdamlichaamaanwezig isofdieernuoprijdtwordtnunogextrabagger,die
nogonderhetlichaamaanwezigwas,weggedrukt (Fig, 6 ) .
Meestalwordtnueendeelvandeindepotgeplaatstespecieoverdieopritvandedamverspreid dienietmeer
doordedieplepelberedenwordt.Vervolgenswordtopdieopritomde
verspreidespecieheeneenafrasteringaangebracht.Metdedieplepel
wordeneenaantalafrasteringspalenindegrondgedrukt.Daarnakan
hetschapengaasenprikkeldraadwordenaangebracht.Deafrasteringwordt
aangebrachtomtevoorkomendatzichopdepercelenbevindendveezich

MET RIJPLATEN

'RIJPLATEN WEGGEHAALD

Fig. 6.Baggerverplaatsingnaweghalenrijplatenenbelastenmetdieplepel
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vandedamzoubedienen terwijldezedaarnognietgeschikt
voor is.Voorditdoelwordenvoordebrederedammencirca8palenaan
weerszijdengebruiktenvoordesmallerecirca4palen.
Nahetafrasterenvanéénkantenhetdaaraanvoorafgaandeverspreidenvaneendeelvandespecieoverdeopritaandiezelfdekant
rijdtdedieplepelverderterugenruimtdaarbijeendeelvandeopde
damaanwezigeschottenop.
Hiernawerdendedammengelijkmatigvoorzienvaneendikkelaag
specie,soms50cmdik.Steedsnadatdedieplepel dezespeciehadaangebrachtwerdenweerschottenverwijderd enz.totdathet speciedepôtwas
uitgeput.Vervolgenswerdnuaandeanderezijdevandedamopovereenkomstigewijzespecieuitdeleidinggewonnen.Dezespeciewordtgelost
enverspreid overhetresterendedeelvanhetdamlichaam,waarnaafrasterenvandelaatstafgewerkteopritplaatsvindt.
Deeersteseriedammenwerdzoalshieromschrevenmeteendikke
laagspeciebedekt.Hierdoorduurthetzeerlangvoordedamingebruik
kanwordengenomen,aangeziendebaggernamelijk eerstmoetindrogen,
hetgeenvelemaandenduurt.Ook ishetmogelijkdatgedurendedeindrogingsperiodeeengrootdeelvandespecielaag,diealsballastlaagbedoeldis,kanuit-ofwegspoelendoorregenvalwaardooreen
nietegaalrijoppervlakkanontstaan.Omdezelaatsteredenenzijn
delateraangelegdedammen(DEWILDEenVANDERMEER,1983a)afgewerkt
meteenrijstrookvanschorstoteenbreedtevancirca4m.Hetaanbrengenvandeschorswerdinhetalgemeenuitgevoerdnahetafrasteren
vandeeersteopritenhetverspreidenoverdezeopritvanheteerste
deelvandeindepotgezetteschors.Tijdensditspecieverspreidenover

specie

Fig.7.Damafwerkingmetspecie
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schors

deopritwerdreedsderijstrookbreedtevrijgehouden.Aldoendewerdde
gehelerijstrookvoorzienvaneenlaagboomschorswaarmeesteeds4containerinhoudengemoeidwaren.Overdeschorswerdeendunnelaagspecie
aangebracht,circa20-25cm.Hetresterendedeelvandedamwerdvoorzienvanspecieineendiktezoalseerderaangegeven.Despecie-afwerking isaangegeveninFig.7.
Uitdrukkelijkwordthiernogmaalsnaarvorengebrachtdathetaanbrengenvaneentoplaagbijdeafwerkingbuitenbeschouwing isgelaten.
Dezelaagzalnamelijkwordenaangebrachtkortvoordeingebruikneming
vandedam.Detijdvandeingebruiknemingkanvoorveledammennog
jareninbeslagnemen,hetgeenenerzijdsheefttemakenmetdezetting
vanhetdamvulmateriaalenanderzijdsmetdeverkaveling entoedeling
c.q. ingebruiknemingvandepercelen.
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4.ENKELEBESCHOUWINGENNADEDAMAANLEG

Iederedamzalnaaanlegzichgeruimetijdmoetenzettenalvorens
dezenahetaanbrengenvaneentoplaagzijndefinitievevormheeftgekregeneningebruikgenomenkanworden.Danpaszaldedambeoordeeld
kunnenwordenopzijnkwalitatieveeigenschappen.
Nureedskwamenenkeleverschillennaarvorendiezichtijdensof
direktnadeaanlegmanifesteerden.Zobleekeendamvanrietbalende
neigingtehebbendatrietbalendiezichaandezijkantvanhetdamlichaam
bevindenonderhetaanbrengenvanbelastinguitbreken.Bijdammenvande
beideanderematerialen iseendergelijkespontaneuitstootnietopgetreden.
Hetuitstotenvanderietbalenkanveroorzaaktzijndoordathet
damlichaamtebreedwerdopgezet.Eenzekereoverbreedtetenopzichte
vanhetrijspoorisnoodzakelijk omeengroterestabiliteitvanhetdamlichaamtebereiken.Eenbrederdamlichaamdoetdekansopuitbreken
echtertoenemen.Inhetkortzoudenwedaarvoordevolgendeverklaring
kunnengeven.
Derietbaaiissamengestelduitrietstengels,rietblad,grovegrassenenwaterplantenzoalslisdodden.Dehollerietstengelsvertegenwoordigeneengrootdeelvanhetvolumevaneendergelijkebaal.Doorzijn
lagevolumiekemassa (massapereenheidvanvolume)bijeennaarverhoudinggrootvolumevandehollerietstengelheeftdebaaleengrootopdrijvendvermogen inwater.Bijverzadigingvanderietbaai,hetgeen
bijonderdompelinginwateroptreedt,blijvendestengelsineersteinstantiemetluchtgevuld.Bijonderdompeling onderdruk (belastingdoor
dedieplepelopschotten)zoalsdatoptreedtbijdedamaanleg,zullen
deporiënvanderietstengelzichslechtszeerlangzaammetwatervullen.
Hetopdrijvendvermogenvanheteerstemomentbijonderdompelingblijft
duslangbehouden.
Maaktmennueendamvangestapelderietbalenwaarvandebreedte
vanhetdamlichaamevenbreed isalshetgelijkmatigdekrachtenverdelendedieplepelschot,danondervindenderietbalenbijnauitsluitend
krachteninvertikalezin.Dezekrachtenzullentotgevolghebbendat
derietbalenindevertikalerichting sterkworden samengedrukt,hetgeen
ookduidelijkvielwaartenemen.Hetgevolgzalzijndattengevolge
vanditsamenpersendebaalinhorizontalerichting zaluitdijenwaarbij
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1

1
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a) varvorminc

rietbalen

b) mogelijk afglijden

Fig.8.Damvormwaarbijdambreedtenagenoeggelijk isaanlengtedieplepelschot

deindezerichtingontstanekrachtenwordenovergedragenopdenaastliggendebalen.Indebaalzelfwordttegendituitdijenweinigweerstandondervonden.Ditheefttemakenmetdekleinehaakweerstandvan
hetrietenmetdegelaagdheidvanhetrietbijdeverwerking totbaal.
Opdezewijzewordtgetrachtdezebalenwegtedrukken.Ditwordtvoorkomendoordatdebalendieinverbandzijngestapeld,zieFig.8a,in
ditgevaleengroteonderlingewrijving opelkaaruitoefenen.
Ookaandezijkantvandedam,Fig.8a,zijnuitsluitendbalen
aanwezigdieoverwegendvertikaalbelastworden.Uitbrekenisvermoedelijknietaandeordeendezijwaartsedrukzalvooreendeeldoorde
drukvanspecie,baggerenwaterwordenopgenomen.Dochdemogelijkheid
bestaatdatdooreeneventuelenietgoedverdeeldewielbelastingof
eenbuitenhetmiddelpuntvandedamgeplaatstedieplepeldeenekant
vandedamvandezevorm,veelmeerwordtingedruktdandeandere.Het
afglijdenofkantelenvanhetbelastendevoertuigkandaarvanhetgevolgzijn(Fig. 8b).
Omditafglijdentevoorkomenkanmendedamaandevoetaanmerkelijkverbreden,hetgeenindepraktijkookzowordtuitgevoerd.Omhetkanteleffectnogmeerteverminderenzalmenerinhetalgemeentoeovergaan
omhetheledamprofielzwaarderuittevoeren.Nietalleeneengrotere
voetdochookeengroteretopbreedte.Methetverbredenvandetopbreedtevandedamkanmenzichopgladijsbegeven.Wantnaastdevertikaalbelaste,demeernaarbinneninhetdamlichaamgelegenrietbalen,
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Fig.9.Damvormwaarbijdambreedtebrederisalsdieplepelschot

Fig.10.Spanningslijnenineendamwandnaaanleggenvanbelasting

zijnookrietbalenaanwezigaandebuitenzijdedieinvertikalezin
veelminderbelastworden.Welondervindendezebalenvandevertikaal
belastebaleneendruk inhorizontalerichting (zieFig. 9).Hierdoor
kanverplaatsingoptredenvandebuitensterietbalen,dochdoordatdeze
nogenigszinsinvertikalezinbelastwordenwaardooronderlingwrijving
inhetverbandontstaat,hoefteenbaalnietuittebreken.Eenindruk
vandehorizontalekrachtenwordtnogmaalsgegeveninFig.10,waarin
despanningslijnenzijngetekenddieoptredenineendamlichaamonder
eengelijkmatigverdeeldevertikalebelasting.AandehandvanFig.10
kanmenzichvoorstellendatnaarmatehetdamlichaambrederisdeze
spanningslijnenmeerhorizontaalkomentelopen.
NaarmatededamnogbrederwordtopgezetdaninFig.9werdaan-

Fig.11.Tebrededammetgekanteldeenuitbrekenderietbalen

gegeven,kanhetgebeurendatdebuitenstebalengaankantelen(Fig.
11).Indatgevalzaldoorhetgroteopdrijvendevermogenvanderietbaalertengevolgevandenog inhorizontalezinuitgeoefendekracht
doordeernaastgelegenbelasterietbaai,gemakkelijkaanleidingwordengevondentotuitbreken.Eenenanderzalmedesterkafhangenvan
hetverbandwaarinderietbalenwordengestapeld.
Opditmoment ishetnognietmogelijkomdejuistebreedteaan
tegevenvandetemakenrietdam.Ditzalooknauwsamenhangenmetde
groottevandetoetepassenrietbalen.Naarmatedebalengroterzijn
zalminderteruggevallenwordenopdeonderlingesamenhangvandein
verbandgestapeldebalen.Groterebalenzijnindatgevalmeeraangewezenopzichzelfendekrachtenzullenmeeropgevangenwordeninde
baalintern.Aandehoudbaarheidvanhetgebruiktebindmiddelworden
dandetegenkrachtenontleend.Ditsteltbelangrijkesterkte-eisenaan
ditbindmiddel.Aanbeveling zouhetverdienenomhetrietteverwerken
totgrotereeenhedendiequainhoudenvormovereenzoudenkomenmet
dievandeheiderollen.
Deaantebrengentoplaagzalbijdammendiemakkelijk inelkaar
zijntedrukken,zoalsvanrietgemaaktedammen(kleinehaakweerstand
rietmateriaal),vangrootbelangzijn.Doorbijvoorbeeldindezetoplaageenwapeningsnetvanbetongaasaantebrengenkaneengoedeadhesie
indezelaagwordenverkregen.Eenenanderkanresulteren,inhetgeval
vaneennietevenredigebelastingopdetoplaag,dattocheenverbeterdeengelijkmatigerverdeeldebelasting ophetdamvulmateriaalontstaat.
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Bijheiderollentradhet spontaanuittredennietop,zoalsreeds
werdaangegeven.Dochhierkwamhetvoordattengevolgevaneenongelukkigtoeval.éénvandeinhetdamlichaamaangebrachterollenvan
zijnplaatsraakte.Derolkonnietterugwordengezetdoordathetontstanegatinhetdamlichaamtengevolgevandeinwendigedrukkleiner
wasgewordendanderolomvang.Opvullenmet speciebleekeveneensniet
mogelijkaangeziendetewinnenspecienietconsistentwasenbleef,
omhetgatblijvendtevullen.Dooraflopenvandespecievertoondede
damnadieneenholleruimte,dielaterhersteld zalworden,bijhet
aanbrengenvandetoplaag.
Rietenvooralheideblekenveelveerkrachtigerdandeboomschors.
Doordatdeboomschorslosgestortwasenrietenheidereedsgeperst
zijn,waseenflinkeoverhoogtenoodzakelijkbijhetgebruikvan
schorsalvorensdedieplepelopschottenoverdedamkonrijden.
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5.AANVOERDAMVULMATERIAAL

Bijdeaanvoervandamvulmateriaalonderscheidenweeendrietal
afzonderlijkeelementen.Involgordevanvoorkomenzijndeze:laden,
vervoerenlossen.Inafzonderlijkeparagrafenzullenwedezetoelichten.
Bijdeaanvoervanhetdamvulmateriaalwashetnietmogelijkonder
degegevenomstandigheden (maximaal2waarnemers)omiedertransportte
volgen.Indiennieuwerouteswerdengevarenwerdenkelemaleneenopnameuitgevoerd.Omdezeredenwerdenbijhetladenenhetvervoergemiddeldenberekendvoordegoederenstroompersoortdamvulmateriaal.Het
lossendatplaatsvondbijdedamplaats,waaraltijdeenwaarnemeraanwezigwas,werddaarentegenperdamvastgelegd.

5.1.Laden
Hetladenvanrietwerd steedsvolledig inhandkrachtuitgevoerd.
Hetstapelenvanderietbalendientzorgvuldig tegebeurenomhetgebodenvervoersoppervlak (werkvloervaartuig)zoefficiëntmogelijkte
benutten.Tevenswordtdanvoordevolgendelaagrietbalenweereen
enigszinsbetreedbaarenvlakwerkvlakverkregen.Opdezewijzekunnen
onderdegegevenomstandigheden (veelbaggerinleiding)ongeveer250
balenvervoerdwordenopdepontonencirca160op1praam.Bijeenbeladingveronderdezewaardenkanzekernadeeerstelagenminderkritischstapelenplaatsvinden.Hetaantalbijhetladenbetrokkenpersonen
varieerdesterkenwerdmeerbepaaldnaarhettijdensdeaanlegvande
proefdammenaanwezigepersoneelsaanbod,hetgeenaanzienlijkwas.Onder
meernormaleomstandighedenzalhetnaaronsinziensdoortweeofmaximaal3personenwordenuitgevoerd.
Hetladenvandeheideendeboomschorswerdgeheelmechanisch
uitgevoerd.Hiervoorwasophetlaaddepôteendieplepel (Atlas)aanwezig,
dieuitgerustwasmeteenspecialegrijpinrichtingopdegraafarm.Op
dezewijzekondendeheiderollen,gewichtcirca400kg,zonderexterne
hulpdoordemachinetussenbakengrijpbeugelwordenopgepaktengeplaatstophetvaartuig.Bijditplaatsenwerd enigehulpgebodendoor
dealtijdaanwezigeschippervanhetvervoermiddel.Dithoudtindat
naastdemachinistvandedieplepeleentweedemanbijhetladenaanwezigis.
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Tabel 1.Opgenomenwaardenbijhet ladenvan damvulmateriaal

Dam nr./soort

Laadtijd
(min.)

6

5

riet

schors

73

235 b a . 2 )

43

220ba.

12
18

2

3

heide

riet

Aantal
eenheden

J

2)

1)
1)

Atlas
Atlas

30

22 ro.

18

15ro.

Atlas

27

22ro.

Atlas

20

14ro.

Atlas

34

238ba.

4

26

163ba.

3

24

100ba.

2

5

20ba.

2
Atlas

36

heide

27

22ro.

11A

riet

15

141

9A

heide

28

23

14A

2
3

4 x 1,05 '
5x 1,05

Aantal personen*
ofmachine

Atlas

5
Atlas
1)

Atlas
Atlas

schors

13

4 x 1,05

schors

20

4x 1,02 1)

* indienvolledig inhandkracht uitgevoerd
1)de tweedewaarde isb v (bakvullingsgraad)
2)ba.staatvoorbalen en ro.voor rollen

Deboomschors wordtvervoerd incontainers (DEWILDE enVAN DER
MEER,1983a)aangezien dezewijzevanverpakking bijhetvervoer enhet
lossenwaarschijnlijk deminste problemenopleverde.Bijhetvullenvan
de dieplepelbakmet schors zorgt degrijpbeugel op degraafarm ervoor
dat eenmaximale baklading kanworden gegraven.Medewordt ditveroorzaakt doordat de schors tussenbak enbeugel enigszinswordt samengedrukt.Evenals bijhet ladenvanheiderollenbood hier de schipperhulp
bijhet plaatsenvan decontainers.
Involgordevan damaanleg worden intabel 1de tijdenvanhet laden,
het aantal geladen eenheden en zonodig,indienvolledig inhandkracht
uitgevoerd,het aantal ladende personengegeven.Het spreektvanzelf
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dathethierbijgaatomwaardendieverkregenwerdenbijdielaadhandelingendiewerdenopgenomen.Dedammmenmetnummers33,11A,9Aen14A
werdenvoorzienvaneenrijstrookvanboomschors.Dithield indatvoor
dedammen 11Aen9Anaasthetgebruiktedamvulmateriaal,schorsmoest
wordenaangevoerd.
Nahetvullenvandecontainermetschorswordtdebakinhoudvan
decontainerbepaald.Hiertoewordtdebakvullingsgraadb geschat
(DEWILDE,1981)gelijkdatgebeurtbijhetschattenvandieplepelbakkenbijhetgraven.Eenbakvullingsgraadvan1.2wilzeggendatdebedoeldebakgevuld ismeteenbakvullingwaarvandeinhoud20%meerbedraagtdandeafgestrekeninhoud.Doordatdebakcontourenbekendzijn,
metnamehetbasisvlakvandeophoging (20%)endeafgestrekeninhoud,
kandezeextravullingvrijgoedgeschatworden.
Uitdewaardenvantabel1kunnendecijfersvoordeproduktieof
3
hetdebietinm/hwordenafgeleid,waarmeededrieverschillendedamvulmaterialenwordengeladen.Alsinhoudvandeeenhedenwordthieraan3

gehoudenvoorbalen,rollenencontainersrespectievelijk0,16m ;1,59
m 3 en4,3m 3 (DEWILDEenVANDERMEER,1983a).
Voorhetberekenenvanhetlaaddebietvoorrietzijndewaardenuit
detabelomgerekendnaarequivalentewaardenvoorhetladenuitgevoerd
dooréénman.Dezewaardenwordennaastanderegegevenintabel2.

Tabel2.Equivalentewaardenvoorhetladenvanrietbalenperkeervaren
uitgevoerddooréénpersoon (afgeleiduittabel 1)(inhoud
3
rietbaai0,16m)
Tijd in minuten

Aantal b a l e n

Debiet i n m /h

73

117,5

15,5

43

73,3

16,4

34

59,5

16,8

26

54,3

20,0

24

50,0

20,0

5

10,0

19,2

15

28,2

18,0
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Aandehandvandewaardenintabel2kanbepaaldwordendathet
ladeninhandkrachtvanrietgemiddeldkonwordenuitgevoerdmeteen
3
debietvan17,1m /hdooréénman,hetgeenneerkomtopgemiddeld 107,1
balenperuur.
Deproduktieofhetdebietbijhetladenvanheideenschors,uitgevoerddoordedieplepel (Atlas)enafgeleiduittabel1,betrofrespectievelijk 75,0m /h(overeenkomendmet47,2rollenperuur)en72,6
m /h.
Wilhetladenvanrietgeschiedenmeteengelijkdebietalsbij
heideenschorsdanzalhierbijmet4,4of4,2personenmoetenworden
geladen.
Tenaanzienvanhetrietladenvielechtermeerwaartenemenin
3
tabel2,nahetberekenenvandedebietwaardeninm /hbijladendoor
éénpersoon.Indienwedezedebietwaardenbezieninsamenhangmethet
aantalbalendatdooréénmangeladenwordtdanblijktdatnaarmateper
keermeerbalengeladenwordenhetdebietafneemt.Hetgeennietverwonderlijkisaangeziennaenigetijddevermoeidheidpartengaatspelen.
Alhoewelhetaantalwaarnemingengering is,valttocheenverband
teonderscheidentussenhetaantalbalenndatdooréénmaninhetvaartuigwordtgeladenenhetdaarbijbereiktegemiddeldelaaddebiet.Het
verband tussenlaaddebiet enhetaantalperkeergeladenbalendooréén
persoonwordtvoorgesteld inFig.12doorderegressielijn:
laad debiet Q m^/h
22
Q=-0.03649.n +20
(R=0.6891)
idubbel punt

20

18

16

U
0

50

100

Fig.12.Laadproduktiepermanbijhetladenvanrietbalenopeenvaartuig (perkeer)
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I
150
n

Q=-0.036411+20

(1)

waarbijeencorrelatiecoëfficiëntvanR=0,6891werdberekend.Deloop
vandezelijnlaatzienhoehetdebietafneemtnaarmatemeerderebalen
3
dooréénmangeladenworden.Hethogedebietvan20m /hdatbehaald
werdbijhetladenvanzowel163als100balenopeenponton (zietabel
1), ontstonddoordatnarespectievelijk2lagenen1laaggeordendladen
devolgendebalen,circa61en49ingetal,minderkritischwerdengeplaatst.Ditkondoordatdepontonindiegevallengebruiktwerdvoor
eenladingdieverbenedendemaximalelaadtoestandzouliggen.
Indiendehoeveelheidbekend isdieperkeerdooréénmangeladen
dientteworden,kangoedmethetuitFig.1afteleidendebietworden
gewerkt.Ditkanbijvoorbeeldgeschiedenbijhetsimulerenvandamaanlegmetrietalsvulmateriaal.Indiendehoeveelheiddiedooréénman
(perman)moetwordengeladennietbekendis,kanmenzichgoedbedienenvanheteerderafgeleidegemiddeldedebietvoorrietvan17,1m/h

3

perman.

5.2.Vervoer
Bijhetvervoervandamvulmateriaalzoalsdatheeftplaatsgehadvan
hetdamvulmateriaaldepotnaareenlosplaatsbijdedamplaatswerdgebruikgemaaktvaneentweetalsoortenvaartuigen.
Hetenevaartuigkenmerktezichdooreenvlakkelaadvloer,waaronderaangebracht eentweetallangsdrijvers;hetwerdgenoemdponton.De
pontonwerduitsluitendgetrokkendooreenzwaremotorboot (DEWILDE
enVANDERMEER,1983a).Hetanderevaartuig,depraam,werd somsvoortbewogendoordezware,dochmeestaldoordelichtemotorboot.Depramen,
waarvanertweemeestalgelijktijdigwerdengebruikt,warenrondspant
botenendezepareneengrootdraagvermogenaanweinigdiepgang.Door
dehollevormvandelaadvloerkondenbijvoorbeelddeheiderollenzo
geladenwordendatdezeoverdeboordenstaken,terwijlzeelkaarondersteunden.Opdezewijzekondenmeerheiderollenmeegenomenwordenopde
overigenskleinepraam.Dediepgangvermeerderdenietevenredigmetde
beladingstoename.
Desnelhedendiebijhetvervoervandamvulmateriaalwerdenbepaald
wordengegeveninNota1469(DEWILDEenVANDERMEER,1983).Daarwor-
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densomssnelhedengemiddeldovertrajectenwaarbijbelemmeringwordt
ondervondendoorhetvoorkomenvanveelbagger,aansluitendaantrajectenzonderbelemmering.Degedeeltenwaarbelemmeringwordtondervonden
zijnkorttenopzichtevandegehelebijhetvervoerafgelegdeafstand.
InNota 1469werdendegemiddeldesnelhedenoverdetrajecteninclusief
belemmeringv. , bepaalduitdesomvandeafstandenendesomvan
in.bel.
dedaarvoorbenodigdetijd:
1.+1,+1,+...
v. ,n =—
i—
in.bel. t.+t,+t,+...

(m/h)

(2)

Eveneenswerdenindezenotadegemiddeldesnelhedengegeven,behaaldoverdeafzonderlijketrajecten.Aangezien1.delengtevaneen
trajectdeelwaszonderbelemmering,en1„en1„dito'smetbelemmering
warendeafzonderlijke snelhedenopdezetrajectdelenv
bel.1

2 2

bel.2

=l./t..,
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Indieneenbootvoordetweedemaalhetzelfdetrajectvoer,werd
overhetbelemmerdedeelminderbelemmering ondervondenenkondientengevolgedesnelheidhogerzijn.Eenwijzevangemiddeldesnelheidbepalenzoalsdiein(2)isaangegeven,laatdegemiddeldesnelheidbehaald
indebelemmerdetrajectentezwaarwegen,zekerinhetgevaldatvoor
detweedemaalpassageplaatsvindt,
tyede
omdatwenuwillenkomentot
algemenegemiddeldenvoorhetvervoervanriet,heideenschorsvoor
alleproefdammenishetbeterdatgemiddeldesnelhedenwordenbepaald
waarbijdeafstandwaarvoorzegeldenmeegewogenwordt.Wesprekendan
vaneengewogengemiddeldesnelheidnaarafstandendezezieterbijvoorbeeld alsvolgtuit:
v x1,+v, T.x1„+v, ,0x1 0+....
- _ on
1 bel.1
2 bel.2
l.j+1 2+1 3+

3

,,...

Degemiddeldesnelhedenvolgens (2)kunnenookuitsluitendworden
berekendvoordeonbelemmerdesituatieofvoordebeladenofvoorde
onbeladentoestandvoorpraamofponton,vooréénvandedamvulmaterialen.Uitdezelaatstegemiddelden (DEWILDEenVANDERMEER,1983a)kondengemiddeldesnelhedengewogennaarafstandwordenberekendvolgens
(3),zietabel3.
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Tabel3.Gewogengemiddeldesnelhedenbijvervoervandamvulmateriaal
inm/h (gewogennaarafstand)

Boot/sleper

Lading
riet
V
V.
on in.bel.

ponton/zw.motorboot 2055
1praam/zw.motorboot4867
2pramen/lichtemotorboot

1932

heide
V V.
on in.bel.
(m/h)
2957

schors
V V.
on in.bel.
2699

2623

4526
3128

3021

2879

Ookeengemiddeldesnelheid,gewogennaarafstand,wastebepalen
voordecombinatieponton/zwaremotorboot inongeladentoestand;deze
bedroeg 2617m/h.
Onwillekeurigzaldevraagrijzenhoedehierberekendewaarden
gezienmoetenwordeninrelatietotdetebehalenmaximumsnelheden.Op
detrajectenwaarbelemmeringwerdondervondenwerdgevarenmetmaximaal
vermogen,zwartrokendeuitlaat,dusmaximumsnelheidvoorgesteldeomstandigheid.Metdepontonwerdookinonbelemmerdetoestandgevaren
metvolvermogen,hierdusevenzeereenmaximumquasnelheid.Voorhet
varenmet 1praamgeldthetzelfdealsvoordeponton.Hetmet2pramen
varen,hetgeenveelvuldigvoorkwam,wasechtereenspecialeaangelegenheid,aangezienhetschroefwatervandesleperdetweedepraamdeed
slingerentijdenshetvaren.Bijhetopvoerenvandesnelheidbleeker
eenmaximumwaarbijdepraamnogjuistbestuurbaargehoudenkonworden.
Ditvormdedusdesnelheidsbegrenzing inhetonderhavigegeval.Aldus
mogenwestellendatdeintabel3gegevensnelhedengewogennaarafstandeengoedgemiddeldezijnvanhetmaximalekunnenonderdegegeven
omstandigheden.
Dehiergenoemdesnelhedengevennoggeenindrukvandetijdens
hettransportvervoerdehoeveelheden.Daarvoorishetnodigdatuitgaandevandenaarafstandgewogengemiddeldesnelheid eenvermenigvuldiging
plaatsvindtmetheteveneensnaarafstandgewogenvervoerdequantum.
Ditkanalsvolgtgeschieden,waarbijhetdebietQwordtgevonden:
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n
Q=

(q

1

+ q

2

+ q

X

1

3
+ 1

+ q

2

....}

+ 1

3

x ?

in.bel.

+ 1

...

.
X!

(voordebetekenisvandegebruiktesymbolenziedelijstvansymbolen
inditartikel)
Volgens (4)kunnennuvoordegebruiktevervoerscombinatiesvoor
hetvervoervandamvulmaterialendenaarafstandgewogengemiddeldedebietenwordenberekend.Dezezijn,naardevaaromstandighedeninde
Elandspolderin1983,voorhetvervoervan:
rietper
ponton Q=76,6m /h ,waarbijA=772m
3
1praamQ=42,5m /h ,waarbijA=2400m
Hierbij iswelmeegerekenddiekeerdatmetdepontonslechts100balen
werdenvervoerd.VoorditenkelegevalwastoenQ=(100x2213)/590x
0,16 =60m3/h enA=590m.
Deinhoudvaneendamisbijnanooiteengeheelveelvoudvandemaximale
ladingvandeponton.Zodoendemoetenbijpontongebruik ookaanzienlijk
kleinereladingenvervoerdworden.Bijdeveelkleinerepraamkande
gemiddeldeladingbeterafgestemdwordenophetjuistetotaalindedam
teverwerkenaantalbalen.
heideper:
3
ponton Q=40,1m /h,waarbijA=1700m
2pramenQ=61,6m /h,waarbijA=1735m
schorsper:
3
Q=15,2m/h,waarbijA=3120m
3
2pramen (4cont.)Q=17,0m /h,waarbijA=3298m
3
2 pramen (5 c o n t . ) Q = 15,0 m / h , waarbij A = 2900 m

ponton

DezojuistbepaaldewaardenvoordedebietenQvanhetdamvulmateriaal,afhankelijkvanhetvaartuigwaarmeedezevervoerdworden,gelden
voordedaarbijgenoemdeafstandenA.BijvervoeroverdeafstandAzal
eendebietbehaaldkunnenwordenvanQ.Desnelheidwaarmeedittransportheeftplaatsgehadiseengemiddelde,berekendvolgens (3),zieook
tabel3,dieookgeldenindientrajectenmetandereafstandgevaren
worden.Metdienverstandedatindienhettrajectwaarovergevarenwordt
2maalzolang isdanzaldevaarduur (tijdwaarovergevarenwordt)ook
2maal zogrootzijn.Dithoudtindatindienhettraject2maalzolang
iseenhalveringvanhetdebietzaloptreden.Ditgeldtnietalleenvoor
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(4)

eenverdubbelingvandeafstandmetdaarbijdehalveringvanQ,maar
vooriederetoenamevandeafstand zalhetdebietomgekeerdevenredig
afnemen.Desamenhang tussenQenAzalzijnvandevorm:
(m3/h)

«-S

(5)

MetanderewoordenQ •AvormeneenconstanteC,defactorenhiervoorhebbenwezojuistvooriedervande3damvulmaterialenenvervoerswijzenbepaald.Delijnen (krommen)diehetverband,zoals (5),weergeventussenhetdebietQendeafstandAzijnhyperbolendieasymptotisch
naderenaandex-eny-as.
Vooriederedooronsonderscheidenvervoersvormendamvulmateriaal
isdeC-waardealsvolgt:
rietper:
ponton

C= 59135

1praam

C=102000

ponton

C= 68170

2pramen

C=106876

heideper:

debiet Q lm -h")
2000 | -

1000

100

heide
riet
heide
riet
schors
schors
schors

2 pramen
° CM06876
1 praam
A C=102000
ponton
• C= 68170
ponton
* C=59135
2 pramenitarti + C= 56066
ponton
"0=47424
2 prameniscortj> C=43500

1000
4000
10000
enkelvoudige afstand A ( m)

Fig.13.Relaties tussenvervoerdebietenvaarafstandvoorriet,heide
enboomschors endewaarnemingspunten
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schorsper:
ponton

C=47424

2pramen(4cont.)

C=56066

2pramen(5cont.)

C=43500

Voordedooronsgevolgdevaartuigenmetdeladingenriet,heide
enboomschors zijnhiermedederelatiesgevondentussenvervoerdebietQ
envaarafstandAnaardeomstandighedenindeEilandspolderin1983.
In Fig. 13wordendezerelatiesgegeven,samenmetdewaarnemingspunten,diebijlogarithmische asseneenrechtlijnigverloophebben.
Vaarafstandenkleinerdan 100mkunnenbijdegevolgdewerkmethode
bijuitzonderingvoorkomen,doch (5)geldtdannietmeer.IndeEilandspolderwas4000mdemaximalevaarafstand.
Aandehandvandezerelaties,Fig.13,valtwaartenemendat
hetvervoerperpraam (pramen),voorhetzelfdedamvulmateriaal,teverkiezen isbovendatperponton.Alsenigeuitzonderingopdezeregel
geldthet (ene)gevalwaarin5containersboomschorsop2pramenwerden
vervoerd.Ditlaatstegevalmaaktezichlaterpraktischonmogelijk
doordatéénvandepramenzonkenerbijvolgendetransportennog
slechts4containersvervoerdwerden.Voordecombinatiemetde5containersoverigensbleekhetdebietoverdehelelinielagerdandie
voorhetponton.
Trekkengeladenvaartuigdoordieplepel
Eenenkelemaalwashetnietmogelijkommetdecombinatieopde
normalewijzevarendetotaandedamplaatstekomen,alhoeweldaarwel
eenslootwas.Bijhetlaatstegedeeltevandeeigenlijke 'vaarroute'
moestdandehulpwordeningeroepenvandedieplepeldiedandelaadcombinatiedoordebaggerslootvoorttrokzodattocheenlosplaatsnaast
dedamplaatskanwordengekozen.Ditkwamvoorbijderietdam 11A(riet
voordamenschorsvoorrijstrook)enschorsdam 14A.Detijdendie
hiermedegemoeidwarenwordengegevenintabel4evenalsdevervoerde
hoeveelhedenendeindedamverwerktehoeveelheden.
Metbehulpvandewaardenuittabel4isvervolgensberekendhoeveeldedieplepeltijd zoubedragenindiendeintabel4genoemdetijd
zouwordenomgeslagenoverdetotaalindedamverwerktehoeveelheid
damvulmateriaal.Alditdamvulmateriaalwerdnamelijkopdegenoemde
wijzevervoerd.Zowelvoorheenrijdenenzonodig terugrijdenalsbinnentrekkenbedroegdezetijd,zietabel5.
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Tabel4.Tijdenenafstandenvoorverplaatsenvandamvulmateriaalop
vaartuigdoordieplepelalsmededevervoerdeenindamverwerktehoeveelheden
Trekken

Heenrijdenen
terug (tussen
haakjes)

Dam (nr.)

tijd afstand

tijd

afstand

min.

min.

m

m

Totaaltijd
dieplepel

Indam
verwerkt

eenheden
min.

11A
(riet)

10(2)230(70)

15

180

141ba

27

(schors)

10(*)230(-)

14

180

4cont.
b v " 1,02

24

4x1,02

4

100

4cont.
b v =1,02

8

16x 1,02

14A
(schors)

4

125

336ba.

Hierbijvindtaansluitendvervoeroverland;doordedieplepel,vanhet
damvulmateriaalplaats;daaromistijdnietinrekeninggebracht.

Tabel5.Benodigdedieplepeltijd,voorheen-enzonodigterugrijdenen
binnentrekkenvanvaartuig,voorvervoervanalhetindedam
verwerktedamvulmateriaal inminuten

Dam(nr.)
11Ariet
schors
14Aschors
Totaal

Heen- enzonodig
terug rijden

In damverwerkte inhoudinm3

Trekken

Totaal

28,6

35,7

64,3

53,8

10,0

14,0

24,0

17,5

16,0

16,0

32,0

70,2

65,7

120,3

141,5

BijdeaanlegvaneenaantaldammenineengebiedalsdeEilandspolderzalerrekeningmeemoetenwordengehoudendatbijdeaanlegvan
eenaantaldeze
situatiesontstaanalshiergeschetst.Voordiegevallen
;
lijkthetonsnoodzakelijkbijsimulatievandeaanlegvandammenhiermee
rekeningtehoudenindevormvandeinvoeringvaneentoeslagvooreen
dergelijkoptreden.Voorhetmakenvandammenovereenkomstigdathier
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inhetveenweidegebiedgebeurtzouvoorhetbinnentrekkenvanvaartuigendiehetdaravulmateriaalvervoereneentoeslagkunnengelden.We
krijgenweltebedenkenzoweleentoeslagvoorhetvervoerophetvaren
methetvaartuigalseentoeslagvoorhettrekken/rijdenmetdedieplepel.Omgeslagenoverdetotaleinhoudvanhetverwerktedamvulmateri3
aalinde9proefdammen,743m ,bedraagtdezetoeslagvoorhetvervoer,
vooriedereaanteleggendam:
toeslag 1opdetijdvoorgeladenvervoerbijgebruikvanriet,heide
ofboomschorsalsdamvulmateriaal
3
5,3sec/m voorvaartuig/schipper+
3
9,7 sec/m voordieplepel/machinist
Vervoerdamvulmateriaal doortrekkerofdieplepel
Inenkelegevallenwasdedamplaatsdoordevarendecombinatie
zelfsniettebereikendoorvoorttrekkenmetbehulpvandedieplepel.
Delosplaatswerd indiegevallengekozenopenigeafstandvandedamplaats.Bijdevolgendedammenwasdithetgeval:schorsdam5,schorsdam33,rietdam11Aenheidedam9A(bijdelaatstegeldtditalleenvoor
deinderijstrookverwerkteboomschors),deplaatsenzijneerderaangegeven (DEWILDEenVANDERMEER,1983a).Bijderietdam 11Avondvervoer
vanderietbalenplaatsmetdetrekker.Indeoverigegevallenwerden
decontainersmetboomschorsstukvoorstukvanlosplaatsnaardamplaats
overlandgeredendoordedieplepel (CAT.215).
doortrekker
Zoalsaangegevenkwamdecombinatievanhetvervoeroverlandmet
detrekkerenhetlossen,slechtsinééngevalvoor,datwilzeggenop
éénvande9proefdammen.Hetvervoerzoalsdatdaargebeurdekanalleen
wordenuitgevoerdmetdenaarverhouding lichterietbalen.Aangezienhet
hieromdecombinatievan2werkzaamhedengaat,namelijklossenenvervoer,zaleenscheidingintijdmoetenwordenuitgevoerd.Vooruitlopend
opdetekst,wordtinhoofdstuk5paragraaf3bepaalddathetlossenvan
rietovereenkomstig isintijdaanhetladenvanriet.Erwerdenbij
dam11A,zoalsgemeten,141balenrietin75minutengelostenvervoerd
overeenafstandvan70m.Deaangevoerdebalenwerdeninhoeveelheden
van20balenpervervoergelostdoor2man.Hunlosdebietkandus,vol-
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gens Fig. 12bepaald,2x 19,25m 3 /h = 38,5m /hbedragen.Dit houdt
dus indatvoorhet lossenvan 336balen,totaal indedamverwerkt en
overgebracht door de trekker,een tijd gemoeid isvan84minuten. Voor
het lossen envervoervan 336balen isomgerekend een tijd gemoeid van
OOf.

•yrr x 75 = 179minuten.De tijdnodigvoorhet vervoer opde trekker
isdus 179-84 =95minuten.
Aangezienhethierduidelijk om eenaangelegenheid voor rietdammen
gaat, endan ooknog uitsluitend om dedaarinverwerkte rietbalen en
nietde schors opde rijstrook,zal deberekende tijd omgeslagen worden
opdehoeveelheid verwerkt riet inde 3rietdammen.Omgeslagen over de
hoeveelheid verwerkt rietvan de 3 riet(proef)dammen,209,4m ,bete3
kent dit een toeslag opde tijdvoorvervoer perm damvulmateriaal op

3

alle te simuleren rietdammenvan:
toeslag 2opde tijdvoor geladenvervoerbij gebruik vanriet(balen)
als damvulmateriaal
3
27,2 sec/m voor trekker en chauffeur
door dieplepel
De schors inde containersvoor dedammen 5,33,11A en9A
(bij 11Aen9Aalleenvoor de rijstrook-schors gebruikt)werd gedurende
het laatste deelvanhetvervoer over land (vanlosplaats naar damplaats)
door dedieplepel getransporteerd. De tijdenenafstanden diehiervoor
gelden,alsmede devervoerde eenheden wordenperdam gegeven in tabel 6.

Tabel 6. Tijden,afstanden enaantal vervoerde eenhedenvoorhet vervoer
van containersmet schorsover landmet de dieplepel

Dam nr.

5

Aantal containers
(gemeten)

33

9
2

11A
9A

b
V

1,05

Afstand
(m)

80

Tijd
(min)

Indam verwerkt
aantal containers

40

5

1)

b
V

24

1,05

20

1,05

1,05

30

4

1,02

70

24 '

4

1,02

4

1,05

35

16 1 '

4

1,05

2

1)exclusief het lossenvan dezecontainers,ziehoofdstuk 5.3
2)exclusief het lossenenverwerkenvan deze containers
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Indienwedetijdenuittabel6omrekenenvoorhettotaalopdeze
wijzevervoerdeeninde4genoemdedammenverwerktevolumeschors,dan
wasmetditvervoereentijdgemoeidvan 196,7minuten.Indienwedeze
tijdomslaanoverdetotalehoeveelheidverwerkteschorsinde9proef3
dammen,304,5m ,danverkrijgenwedetoeslagdiewegevenmoetenop
detijdvoorvervoervanboomschorsincontainers:
toeslag3opdetijdvoorgeladenvervoerbijgebruikvanboomschors
voordanmen
3
38,8sec/m voordieplepelenmachinist
Algemeen-terugvarenvandeboten
Bijhetterugvarenvandelegevaartuigenwerdmeestalnietmet
volvermogengevaren.Debotenhaddenminderdiepgangendevaartwas
dientengevolgemeestalonbelemmerd.Datdesnelhedenaanzienlijkwaren
toontNota 1469 (DEWILDEenVANDERMEER,1983).Gemiddeldwerdde
legepontongevarenmeteensnelheidvan2617m/h.Dezesnelheidbedraagt 1,27maaldiebijhetvareninbeladentoestand.Dithoudtin
datdetijdsduurbijhetterugvaren0,787,afgerond0,8,maaldievan
hetgeladenvarenbedraagt.Voordepramenhoudenwedezelfdetijdsverhoudingaan.
Algemeenzullenwevoorhetterugvarenaanhoudeneentijdvan0,8
maaldiebijhetgeladenvarennaardelosplaats.

5.3. Lossen
Hierbijdeedzicheenvolgendemoeilijkheidvoor.Alhoewelersteeds
eenwaarnemeraanwezigwasbijdedamplaats,indezebuurtvondhetlossenplaats,konditlossentochnietinallegevallenwordenopgenomen.
Ditwerdveroorzaaktdoordatbijhetlossenmeestaldirektwerdovergegaantotverwerkenindedamplaats.Zodoendewashetmoeilijkoméénen
anderonderdegegevenomstandighedengescheidenoptenemen.Indiegevallenwaarbijhetlossenafzonderlijkwerduitgevoerd,datwasuitsluitendvoorhetlossenvanschorsenheidehetgeval,wordendetijden
eenhedengegevenintabel7.
Metbehulpvandewaardenuitdezetabelisbepaalddatheiderollen
gelostkunnenwordenmeteendebietvan49,3rolperuur,hetgeenneer3
3
komt
op
78,4
m
/h.
Voor
'.
komtop78,4m/h.Voorschors
schorsbedraagt
bedraagtdit
ditlosdebiet
116m/hhetgeen
ongeveer26containervullingenperuurzijn.
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Tabel7.Waardenvoorhetlossenvanschorsincontainersenheiderollen

Damnr.

5

Eenheden
(tussenhaakjesb)

Tijd inmin.

4cont.

(1,05)

12

5cont.

(1,05)

8

2

22ro.

30

36

22ro.

30

15ro.

15

9A

15ro.

15

14A

4cont.

(1,02)

Machine

dieplepelCat.215

10

Voorhetlossenvanrietkonden,zoreedseerderwerdgesteld,
nietafzonderlijkeloswaardenwordenbepaald.Aangezienaangenomenmag
wordendathetlossennietlangzamerplaatsvindtdanhetladenvandit
damvulmateriaal,ishetaannemelijktemakendatwehiervoorgelijke
waardenhanterenalsvoorhetladenwerdgevonden.Dithoudtindat
voorhetlossenvanrietgebruikkanwordengemaaktvandeinFig.12
getoonderelatie,tussenlaaddebietenhetaantalperkeergeladenbalen,voorhetbepalenvanhetlosdebietperman.Ookhoudtditindat
indienhetaantaldooréénmantelossenbalennietbekendisgerekend
3
magwordenmethetgemiddeldedebietvan 17,1m /h,hetgeendanzowel
voorladenenlossengelijkis.
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6.DUURVANDEDAMAANLEG

Nuweinhoofdstuk4hetdebietvoorhetlossenvandedamvulmaterialenriet,heideenboomschorshebbenbepaald ishetookmogelijk
devaakaangetroffencombinatielossenendirektverwerkentescheiden.
Ookgeldtdatvoordecombinatielossenenvervoerendecombinatie
lossen,vervoerenverwerken.Intabel8wordtdooronsaangegevenin
welketijdendecombinatielossenenverwerkenuiteenvielen.Detijd
voorhetlossenwerdhierbepaaldaandehandvandeinparagraaf 5.3
gegevenwaarden.

Tabel8.Detijdvoorverwerkenvandamvulmateriaalnaafscheidingvan
hetlossenuitdecombinatielossen+verwerken,

Damnr.

6 riet
2 heide
3 riet

36 heide

Eenheden

Tijd (inminuten)

Aantal
personen*

lossen+
verwerken

lossen**

32

32

22ro.

37

10ro.

24

27
12

10
12

235ba.

4

220ba.

4

238ba.

6

41

21

20

163ba.

7

30

12

18

100ba.

7

20

7
15

13

15ro.

15

indienvollediginhandkrachtuitgevoerd
**bepaalddoormiddelvandewaardeninparagraaf 5.3

Debepaaldetijdenintabel8voorverwerkenenlossenzijninde
verdereuitwerkingvandetijdsregistratieverwerkt.
Voordecombinatielossenenvervoervandamvulmateriaalwerdeen
overeenkomstigebewerkingvandecombinatietoegepastzodatdetijden
voorlossenenvervoerafzonderlijkkondenwordenbepaald.Dewaarden
hiervoorwordengegevenintabel9.Deindezetabelgegeventijden
voorvervoerenlossenwerdeneveneensindeverdereuitwerkingvande
tijdsregistratieverwerkt.
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verwerken

—

Tabel9.Detijdenvoorvervoervandamvulmaiteriaal(doordedieplepel)
naafscheidingvanlossenuitdecombinatielossenenvervoer

Damnr.

Tijd (inminuten)

Eenheden

lossen*

lossen+vervoer

vervoer

33schors

2cont

10

5

5

9Aheide/
schors

4cont

25

9

16

bepaalddoormiddelvandewaardeninpar.5.3

Eenvolgendecombinatiediewerdaangetroffenislossen,vervoer
enverwerken;dezewerdeveneensgesplitst.Deresultatenhiervanwordengegevenintabel10.
Tabel 10.Detijdenvoorverwerkenvandamvulmateriaal (doordedieplepel)naafscheidingvanlossen*envervoer

uitdecombi-

natielossen,vervoerenverwerken

Damnr. Eenheden

Tijd (inminuten)
lossen+vervoer
+verwerken

lossen* vervoer* verwerken

33schors
6cont,

45

14

14

17

8cont.

45

19

18

8

4cont,

18

9

9

0

bepaalddoormiddelvandewaardeninpar.5.3
**bepaalduithetgemiddeldevolgensdetijdsregistratie (0,0757per
m'enkelvoudigpercontainer)

ZoalsuitdebeschrijvingvandewerkzaamhedenendedaarbijgegeventijdeninNota1469 (DEWILDEenVANDERMEER,1983)blijktkomen
naastdewerkzaamhedenwaarbijdeeigenlijkedamwordtgevormdnogenkelewerkzaamhedenvoor.Dezewerkzaamhedenwaartoeoverleg,tanken
vanbrandstof,wachtenopaanvoerdamvulmateriaal envervoervanpersoneelbehorenwordengerekendtotnevenactiviteitendiedirektbehoren
bijdeaanlegvandedam.Opdewerkelijketijdvanaanlegvandedam
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vormen dezenevenactiviteiten een opslag.Uit de tijdsregistratie van
Nota 1469werden de in tabel 11gegeven tijdenbepaald voor aanleg en
opslag bijhetmaken van 9proefdammen.

Tabel 11.Inhouden,verhouding y tussenverwerktehoeveelheid damvulmateriaal enonderwater inhoud,alsmede de tijdenvoor aanleg
enopslagvoor een9-talproefdammen inde Eilandspolder

Dam nr./
soort

Onderwater
inhoud in

m

3

Verwerktehoeveelheid damvulmateriaal
inm 3

Verhouding
b/a

Tijd (inmin.)
aanleg opslag

(a)

(b)

6riet

78,8

72,2

0,92

277

57

3riet

69,9

83,4

1,19

331

136

53,9

71,3

1,32

444

132

2heide

100,8

109,7

1,09

374

112

36heide

37,4

58,8

1,57

175

135

9Aheide/
schors

53,6

78,5

1,46

255

96

5schors

67,7

108,4

1,60

33schors

49,6

90,3

1,82

346
248

110
180

14Aschors

34,9

70,2

2,01

96

116

546,6

742,8

2546

1074

60,7

82,5

283

119

11Ariet/
schors

Totaal
Gemiddeld

1,36

Gemiddeld overdeze 9proefdammenwerd,zoals in tabel 11wordtaangegeven,eenverhouding tussenverwerktehoeveelheid ende onderwater
inhoud van dedamplaatsvan 1,36 :1berekend.Per damwas de gemiddelde
aanlegduur 283minutenwaarbij een opslag van 119minutenwerd berekend.
Ditbetekent dus dat per damaanleg gemiddeld een opslag van 42%nodig
.. .
3
wasvoornevenactiviteiten.Perverwerktem damvulmateriaalwas een
tijd gemoeid met deaanlegvan 3,43 minuten enbedroeg deopslag 1,45
minuten.
Indienwevervolgens deafzonderlijke damvulmaterialenbekijken,
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waarbijwehetgebruikvanschorsinderijstrook ervoorhandsnietuitlichtendochtellenalsbehoordedezestoftotheteigenlijkedamvulmateriaal,dankunnenweuitdecijfersvantabel 11devolgendegemiddeldewaardeuitrekenenvooriederdaravulmateriaalafzonderlijk.Deze
gemiddeldewaardenwordengegevenintabel12.

Tabel12.Gemiddeldewaardenvoorverwerktehoeveelheiddaravulmateriaal
endeonderwaterinhoud,deverhouding tussenbeidevoorgaande,aanleg-enopslagtijdenvoorriet,heideenboomschorsdammen (9stukstotaal)indeEilandspolder

Onderwater
inhoudin
m3

Verwerkte hoeveelheid damvulmateri aal
inm3

Verhouding
b/a

(a)

(b)

y

Riet

67,5

75,6

1,12

351

108

Heide

63,9

82,3

1,29

268

114

Schors

50,7

89,6

1,77

230

135

Damsoort

Tijd(in

min.)

aanleg

opslag

Intabel 12nemenwegroteverschillenwaar indeverhouding
verwerktehoeveelheidendeonderwaterinhoudvoorhetdamvulmateriaal
schorsendebeideandere.Hierdoormoetenwenagaan,doorafzonderlijkberekenen,hoegrootdeinvloedisvanderijstrookinhoudopde
totaledamvulinhoudenofdeverhoudingendaardoorveranderen.
Globaalkunnenwemomenteelverderwerkenmetdehierbepaaldegemiddeldenvoordeaanlegtijd.Dediversegemiddeldewaardenuittabel
12voordeverschillendedamvulmaterialenvertonengroteverschillen.
Metdeaanlegvaneendamvanriet,heideenschorsisperverwerkte
3
.
. . .
m damvulmateriaal respectievelijk eentijdgemoeidvan4,6minuten,
3
3,3minutenen2,6minutenwaarbijrespectievelijkperm eenopslag
3
van31%,43%en59%werdberekend.Hetblijktdatperm verwerktdamvulmateriaaldeaanlegtijdvandeschorsdamhetkortst is.Deverhou3
dinginaanlegtijdtussenriet,heideenschorsperm verwerktdamvulmateriaalbedraagtrespectievelijk 1,77:1,27:1.Verdermagaangenomenwordendatdehogeopslagwaardenmedeeengevolgzijnvandeonbekend-
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heidmetdeaanleg.Indetoekomstmagwordenaangenomendatpercentagesvangemiddeld 20%zekerwordengehaald.
Indienwedeaanlegtijd inrelatiebrengenmetdeonderwaterinhoud
opdedamplaatsdanblijkendewaarden ineenandereverhoudingmetelkaartestaan.Voorriet,heideenboomschors,dierespectievelijkper
3
.
.
.

.

m onderwater inhoudeenaanlegtijdvragenvanrespectievelijk 5,2minuten,4,2en4,5minuten,blijktdeverhouding 1,16 :0,93 :1te
zijn.
Eenzeergunstigeuitzonderinghieropwordtgeleverddoordeaan3
legtijdperm vandeschorsdam 14A,diegeheel 'indenatte'werdaangelegd,datwilzeggenzondervoorafafdammendoorrijplatenenpalen
envervolgensbaggerenvandedamplaats.Ookhaddezedameenduidelijk
zijdelingstaludvancirca 1:1,5.Deaanlegtijdvoordezedambedroeg
3
.
3
1,37minutenperverwerktem schorsen2,75minutenperm onderwater
3.
inhoud.Perm inhoudwasvoordezedamdeaanlegtijdaanzienlijklager
danvoordeandere.
Enkelevandezojuistgegevenwaardenwerdensamengebrachtintabel13.
3

•

3

Tabel 13.Deaanlegtijd m minutenperm onderwater inhoudenperm
verwerktdamvulmateriaal,deverhoudingytussendeverwerkte
hoeveelheid damvulmateriaal endeonderwaterinhoudendeopslagvoordenoodzakelijkenevenactiviteitenvoorriet,heide
enschors (algemeen)endam 14A(schors)
Damsoort

Aanlegtijd in min.per

3
m

y

Opslagin%

onderwater
inhoud

verwerkt
damvulmater iaal

Riet

5,2

4,6

1,12

31

Heide

4,2

3,3

1,29

43

Schors

4,5

2,6

1,77

59

Schorsdam 14A

2,75

1,37

2,01

121

Bijonzeverderebeschouwingentenaanzienvandeduurzullenwe
steedsdewaardenvoordeschorsdam 14Anaastdegemiddeldenvandeanderedammenblijvenvoeren.Hethoge verhoudingsgetaly,datdeverhou-

40

dingweergeefttussendeverwerktehoeveelheiddamvulmateriaalende
onderwaterinhoudopdedamplaats,wordtbijschorsmedeveroorzaakt
doordatdezelosgestortisennietsamengedruktgeleverdwordtzoals
derietbalenenheiderollen.
Voorhetverkrijgenvaneenbeter inzichtindeduurvanuitsluitendhetdamhoofd-vulmateriaal zalnogeenafscheidingtussendeaanleg
vanderijstrook (schors)endamrestmoetenwordenuitgevoerd.Voorde
schorsdam isditnietaandeorde.
Betreffendedeaanlegduurvandedamdienterbijbedachttewordendatéénenandergeenindrukhoefttegevenvankosten.Mendient
watditaangaatnamelijkonderscheid temakentussenrietenerzijdsen
heideofschorsanderzijds.Bijdeverwerkingvanriet,hetaanbrengen
vanhetdamvulmateriaal indedamplaats,wordtdedieplepelnauwelijks
gebruikt,terwijldezemachinebijdebeideanderematerialenonmisbaar
is.Duurvergelijkingenkunnendaaromnietzondermeerwordengemaakt.
Bijdeaanlegvandammenbehoortookhetafrasteren.Ditiseen
tijdelijkevoorzieningdiegetroffenwordtomtevoorkomendatzichop
depercelenbevindendveezichvroegtijdigvandenietafgewerktedam
zoubedienen.Despeciedieisaangebrachtblijftnoglangetijdnat,
isweinigdraagkrachtig,veezouerinwegglijden.Voordegroteredammenwerdenperopritzijde8afrasteringspalenvan2m lengtegebruikt
envoordekleineredammen4palen.Voorde9proefdammenwerdengemiddeldperdam14palengebruikt.Indeafrasteringwerdgemiddeldcirca
30mschapengaasenevenveelprikkeldraadverwerkt.
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7.VERPLAATSINGMATERIEEL

Debijdeaanlegvandedammenenhet lossenvanboomschorsen
heiderollengebruiktedieplepelmoestvandamtotdamwordenvervoerd.
Hiervoorwashetnoodzakelijkdatnaasthetrijdenoverlandeenaantal
maleneenstukgevarenwerdopdetweegekoppeldedekschuiten,terwijl
ookdiversemalenaanheteindevanhetperceelopdedekschuitenbrede
slotenmoestenwordenovergestoken.Bijhetrijdenoverlandkonden
smalleslotenwordenovergestokenmetbehulpvanmeegevoerdedraglineschotten.Voorhetoverstekenvandebrederesloten,bijhetrijden
overland,werdgebruikgemaaktvande tussendepercelenvoorkomendedammen.Dezedammenwarenvaak smaleninslechtetoestand.Uiterstvoorzichtigmoestbijhetoverstekengehandeldworden,waarbijopdedam
schottenwerdengelegd.Hetoverstekenvandezedammenwerdalseen
hindernisgezien.Bijdeverplaatsingenoverlandwerdenvoorde9
proefdammen6hindernissengenomen.Eénervanmoestdriemaalworden
gepasseerd,aangeziendedekschuitenhetmaterieelnietdichterbijde
dam (36)kondenbrengenenditwelverondersteldwas.
Hindernis
Bijhet simulerenvandamaanlegkannaardehiervoorkomendehindernissengerekendwordenmet0,7hindernisperdam.
Bijhetgebruikmakenvandedekschuitenhetzijbijvarenofdwars
overstekenvandieplepelvondhetop-enafrijdenplaatsmetbehulp
vandraglineschotten.Detijdgemoeidmetditop-enafrijden,alsmede
detijdvoorhetleggenenweghalenvandedraglineschottenwaarover
ditop-enafrijdenplaatsvond,werdgerekendbijdetijdvoordeverplaatsingopdedekschuitenofdievoorhetoversteken.
Opdedekschuitenwerdnaastdedieplepelhetoverigematerieel
datnodigwasbijhetvervoeroverlandvervoerd.Hiervoorwashetnodigdatiederekeerdedekschuitenwerdengelostengeladen.Ditladen
enlossenwerduitgevoerdmetdedieplepel.Naastdemachinistwasvoor
hulpnogeentweedemanaanwezig.
Lossen
Degemiddeldetijdvoorhetlossenvanmaterieelperdambedroeg
30minuten.
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Laden
Degemiddeldetijdvoorhetladenvanmaterieelperdambedroeg
48minuten.
Varen
Voorhetmakenvande9proefdammenwerdovereenafstandvan565m
gevarenwaarmeeeentijdgemoeidwasvan111minuten.Degemiddelde
snelheidtijdensditvarenbedroeg305m/h.Indiendeafstandende
tijdwordenomgeslagenoverde9proefdammenwordtgemiddeldperproefdam63mgevaren,waarmee eentijdvan12minutenwasgemoeid.
Rijden
Voorhetmakenvande9proefdammenreeddedieplepel6870mover
land,waarmeeeentijdvan782minutengemoeidwas.Degemiddeldesnelheidbedroegdaarbij527m/h.Omgeslagenoverde9proefdammenbetekent
ditdatgemiddeld peraangelegdedam763moverlandmoestwordengereden,waarvoor87minutennodigwarenenwaarbij,zoalseerderwerdbepaald,0,7hindernismoestwordengepasseerd.
Oversteken
Detotaalafgelegdeafstandbijhetoverstekenvanbredesloten,
waarbijdoordedekschuitendwarswerdovergestoken,bedroeg 151m.
Hiermeewaseentijdgemoeidvan392minuten.Omgeslagenoverde9proefdammenbetekentditdatperdamrekeningmoetwordengehoudendat17m
moetwordenovergestokenwaarvooreentijdvan23minutenperdamnodig
is.Degemiddeldesnelheidhierbijbedroeg23m/h.
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8.CONCLUSIES

Rietbaienkunnengoedgestapeldwordenophetdamvulmateriaaldepôt,
hetvereisteennaarverhoudingkleingrondoppervlak,Meeroppervlakis
vereistvoorheiderollen.Hetgrootstedepôtoppervlakisvereistvoor
delosgestortepopulierenschors.
Vandedriegebruiktedamvulmaterialenhaddeverwerkingsvormdebaal-voorrietdekleinstevolumiekemassa.Voordeheiderolis
deze 1,5maalzogroot.Devolumiekemassavanpopulierenschors,
3
losgestort,bedraagtgemiddeld circa250kg/m .Dezewaardewerdaangehoudenalsgemiddeldetussendevolumiekemassa'svoordrogetoestand
3
•
3
(200kg/m)enverzadigdetoestand (300kg/m ). Doordelagevolumieke
massaheeftderietbaaieengrootopdrijvendvermogen,hetgeenlang
aanwezigblijftdoordatdehollestengelsslechtslangzaamgevuldwordenmetwaterbijonderdompeling.
Naarmatehetmateriaalbijennadeverwerkingmeerwordtsamengeperstzalhierdoordevolumiekemassavanhetverwerktedamvulmateriaal
groterzijn.Uitdeverwerktehoeveelhedendamvulmateriaal endeinhoudenvandedamlichamenkondematevan samendrukkingwordenafgeleid
waarmeehetmateriaaluiteindelijk inhetdamlichaamwordtaangetroffen.
Inzekerezinwordtmethetgevenvancijfershierovervooruitgelopen
opderapportage,aangezieninNota 1479deverdichtingvanhetmateriaaluitvoerigerwordtbesproken.Voorriet,heideenboomschorsbedroegdesamenpersinguitgaandevandeleveringsvorm respectievelijk
10%,6%en34%.Ditresulteerde ineenvolumiekemassainverdichtetoestandvoordedriesoortendamvulmateriaalvanrespectievelijk 186
kg/m3,265kg/m3en335kg/m3.
Rietbalenkondenbijhetladen,lossenentijdensdeaanlegvande
dammetdehandverwerktworden.Ditlijktookdeenigemanieromeen
goedgestapeldverband terealiserenmetditprodukt.Debeideandere
gebruiktedamvulmaterialenvereistendoorhunleveringsvormbijieder
vandegenoemdebewerkingeneenmachine.Deheiderollenwerdenopde
laadplaatsopgetilddooreendieplepelmetbakenspecialesteunopde
graafarm.Externehulpwashierbijnietnoodzakelijk.Bijhetladenvan
boomschorskwamdezesteuneveneensvanpas.
Desteunwasnietaanwezigopdegraafarmvandedieplepel,die
bijhetlossenendeaanlegwerdgebruikt.Zodoendemoestendeheiderol-
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lenmeteenkabelstropwordengehesen.Decontainersmetboomschors
werdengelostdoordedieplepel.Hiervoorwerdgebruikgemaaktvaneen
evenaarmetvierkettingen.Doordevoorstekettingenlostemaken
kanhetlossendoorkippenvandecontainerplaatsvinden.
Indienheiderollenwordenverwerktverdienthetaanbevelingdat
dedieplepelnaastdebak isvoorzienvaneenspecialehulpgrijpinrichtingdieaangebrachtkanwordenopdegraafarm.Ookkanoverwogenwordendearmuitterustenmeteengrijperinplaatsvaneenbak.De
grijpermoetvaneendergelijkeconstructiezijn,dathetmogelijk
blijftomdeindedamgeplaatsterollenaantedrukken.
Doorhetgroteopdrijvendevermogenvanderietbaaiishetnodig
geblekendatriet 'indedroge'wordtverwerktengoed inverbandwordt
gelegd.Inminderemategeldtditechterookvoorheiderollen.Voorhet
'indedroge'werkenishetnodigeenzogenaamde 'bouwput'temaken,
die;alsnadeel,deaanlegduurvaneendameenzekereverlenginggeeft.
Alsgrotevoordeelvaneen 'bouwput'maggezienwordendezekerheid
omtrentdehoeveelheidbaggerdiezichnaaanlegonderdedamzalbevinden.Indiegevallenwaardebouwputwerd toegepastkondendenauwkeurigstebepalingenwordengedaanomtrentdesamendrukbaarheidvanhet
gebruiktemateriaaldoormiddelvanvolumevergelijkingen.
Depopulierenschorsbleekzeergoed 'indenatte'verwerkt tekunnenworden.Bijdezeverwerkingswijzewerddeindeleidingvoorkomende
baggeropdedamplaatsweggeduwd tijdenshetaanbrengenvandeschors.
Bijlatergenomenproeven,vallendebuitenhetbestekvandedoorons
geregistreerdeproefdammen,bleekdezelfdeverwerkingsmethodegoed
bruikbaartezijnvoorlosgesnedenheiderollen.
Hetheidemateriaalheeftonsdeindrukgegevenhetmeestelastisch
tezijnvandedriesoortendamvulmateriaal.Hierdoorwordendeerop
uitgeoefendekrachtengoedverdeeld entreedtherstelling opvande
plaatselijkgemaaktevervormingnabelasting.
Eentebredeopgezetterietdamgeefteerderaanleiding totuitbrekenvandebuitensterietbalen.Bijhetgebruikvangroterietrollen,
hetgeendooronsnietiswaargenomen,kandezekansopuittredenminder
zijn,aangeziendegrotereroldeoptredendekrachteninternbeterkan
opvangenc.q.verdelen.Eenmaalondergedompeldebalenzijninhandkracht
nietmeerteverwerken.
Alsgemiddeldewaardevoorhetladenvanrietbalen (inhandkracht)
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3
kaneendebietvan17m /hwordenaangehoudenbijuitvoeringdooréén
man.Vooreennauwkeurigebepalingvanhetlaaddebiet,afhankelijk
vanhetperkeerdooreenmangeladenquantum,kangebruikwordengemaaktvandeuitderesultatenafgeleidesamenhang tussendebieten
aantalgeladenbalen:
Q=-0,03649n+ 2 0

(1)

Hetafnemendedebietnaarmatemeerbalenperkeergeladenworden
geefthetvermoeidheidseffeetweer.
Hetlaaddebietvoorheiderollenenschors,waarbijgebruikwordt
gemaaktvaneendieplepel (encontainersbijschors)bedraagtrespectie3
3
velijk75m /hen72,6m /h.Wilhetladenvanrietbalenmeteenovereenkomstigdebietverlopendanzalditladenmoetenwordenuitgevoerd
door4à5personen.
Bijhetvervoervandamvulmateriaalwerdendehoogstesnelheden
gehaaldmethetvarenvan 1praam;ditbedroegcirca4700m/h.Hetkwam
voorbijrietvervoer.Langzamerdangemiddeldwasdesnelheid onderinvloedvan
hetbaggertrajecten snellerindeonbelemmerdetoestand.Bijhetvaren
mettweepramentegelijkertijdwerddesnelheidbegrensddoordemate
vanslingerenvandetweedepraam.Demaximumtebehalensnelheidbedroegcirca3000m/h.Bijhetvarenvanheiderollen lagdesnelheid
vandeponton (circa2957m/h)hogeralsbijhetvarenvanschorscontainers (circa2660m/h)enriet (circa 1990m/h).
Voorhetvervoerdebietendeafgelegdeenkelvoudigeafstandbij
hetvervoervanriet,heideenboomschorswerdenrelatiesafgeleiddie
eenhyperbolischverloophebben.DezegeldenalleenvoorgebiedenwaarbijdevaaromstandighedenovereenkomenmetdieindeEilandspolderin
1983.Hetvervoermetpramenblijkt algemeengunstigeraftestekenten
opzichtevandatmetdeponton.
Voordiegevallenwaarbijhetvervoervanhetdamvulmateriaalniet
opdenormalewijzewasuittevoeren,werdeneendrietal toeslagenbepaalddieechternietvooriederdamvulmateriaal evengrootzijn.Deze
toeslagenopdetijdvoorgeladenvervoervandegehelehoeveelheidin
dedamverwerktdamvulmateriaal zijnvoor:
riet (indevormvanbalen)
3
5,3 sec/m voorvaartuig enschipper
+ 9,7 sec/m voordieplepel enmachinist
3
+27,2sec/m voortrekkerenchauffeur
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heide (indevormvanrollen)
3
5,3 sec/m voorvaartuig enschipper
3
•
+9,7 sec/m voordieplepel enmachinist
schors (losgestortepopulierenschors)
3
5,3 sec/m voorvaartuig enschipper
3
..
+48,5sec/m voordieplepel enmachinist
Detijdnodigvoorhetterugvarenvanlosplaatsnaarlaaddepôt
werdberekendals0,8maaldiebijhetgeladenvarenmetdamvulmateriaalnaardelosplaats.
Hetlossenvanheiderollenkanwordenuitgevoerdmeteendebiet
3
3
van78,4m /henvanboomschors incontainersmet 116m /h.Inbeide
gevallenwordtbijhetlossengebruikgemaaktvaneendieplepel.Voor
hetlossenvanrietbalen,datinhandkrachtgebeurt,kunnendezelfde
waardenwordenaangehoudenalsbijhetladenvanditmateriaal.Het
3
gemiddeldelosdebietperpersoonligtdaarmeeop 17m /h,terwijlindienhetperpersooninéénkeertelossenquantumbekend is,gebruik
kanwordengemaaktvan(1).
Ophetmomentvanverwerkenvandebasisgegevenstotdeindit
artikelafgeleideresultatenstondonsalsnauwkeurigbekendedaminhoud
uitsluitenddeonderwaterinhoudterbeschikking (DEWILDEenVANDER
MEER,1983a).Eénvandeuitgangspunten,zoalsookindeinleidingvan
ditartikelaangegeven,vandeproefaanlegvandammenbetrof:datalle
damvulmaterialenzichnaaanlegenzettingvandedamzichonderwater
diendentebevinden.Ditmedeinogenschouwgenomeniseengebruikvan
deonderwaterinhoudalsmomentanemaatstafvoordegroottevandedam
alleszinsaanvaardbaar.Doordeverhouding aantegeventussendete
verwerkenhoeveelheid damvulmateriaal (inleveringsvorm:balenvoor
riet,rollenvoorheideenpopulierenschorslosgestort)endeonderwaterinhoudalsyisvooriederedamgroottehetbenodigdequantumafte
leidenuitdeonderwaterinhoud.
Voordedrieverschillendedamvulmaterialenwerdenverschillende
opslagtijdenbepaaldvoordenoodzakelijkenevenactiviteiten.Dezezijn
aangegevenalspercentagevandeaanlegtijd.Deaanlegduur,deverhoudingyendeopslagvoordammenvanriet (balen),heide (rollen)en
schors (losgestort)bedraagt:
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Damvulmateriaal

Aanlegduur inminuten
perm3 onderwaterinhoud

Opslag%

Riet

5,2

1,12

31

Heide

4,2

1,29

43

Schors

4,5

1,77

59

Voorhetverplaatsenvanhetbijhetmakenvandedammengebruikte
materieel (dieplepelmetattributen)zijnperdamdevolgendetijdenbenodigd:
lossen

30minuten

laden

48

varen

12

"

rijden

87

"

(0,7hindernismoestwordengenomen)

oversteken

23

"

(opdekschuiten)

Ditresulteerdeineenperdambenodigdeextratijdvoordeverplaatsingvanmaterieelvan200minuten.
Inhetvolgendeartikeloverhetonderwerpperceelverbindingen,
rapportagenummer III,zalnogeenscheiding tussendeaanlegduurvan
derijstrook (schors)endedamrestwordenuitgevoerdvoordammengemaaktvanrietenheide.Indatartikelzaleveneensdeverdichtingdirektnaverwerkingendekostenaspectenbijdeaanlegvandedammen
wordenbelicht.
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GEBRUIKTESYMBOLEN

A

afstandwaarvoorhetnaarafstandgewogengemiddelde
debietgeldt,inm

ba.

afkortingvoorrietbaai

b

bakvullingsgraad.Eenbakvullingsgraadvan 1,2geeftaan
datdevullingvandebak20%meerisdandeafgestreken
inhoud

c

constante

cont.

afkortingvoorcontainer,gebruiktvoorvervoervanboomschors

i

inhoudvanaanvoereenheidm m
.
.
ij,isinhoudheiderolis1,59m
iR isinhoudrietbaai is0,16m

3
3
3

i c isafgestreken inhoudcontainervoor schorsvervoeris
/\ 3
4,3m
1

lengtevangevarentrajectinm
1. islengtetraject1
1„islengtetraject2,enz.

n
Q

hetaantaldooréénmangeladen (geloste)eenheden
3
debietinm /h,waarmeedestroomvandamvulmateriaal
verplaatstwordt.Q isdebietvoorriet,enz.
K

q

aantalvervoerdeeenheden
q„.isaantalheiderollentraject 1,enz.
q„.isaantalcontainervullingen (aantalcontainersxb)
traject1

R

correlatiecoëfficiëntvoordelineaireregressie

ro.

afkortingvoorheiderol

t

tijdbenodigdvoorhetvarenovertrajectinh
t,istijdvoorvarenovertraject 1,enz.

V

gemiddeldesnelheidvanhetvervoervandamvulmateriaal
inm/hgewogennaarafstand

v, ,
bel...

degemiddeldesnelheidvanhetvervoervandamvulmateriaal
inbelemmerdetoestand inm/h.Belemmeringkanworden
veroorzaaktdoordeaanwezigheidvanveelbaggerinde
leidingofdoorveelhindernissenindevormvansloten
diemoetenwordengekruistbijhetvervoeroverland
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v, ,.isgemiddeldesnelheidenz.overtraject 1,enz,
v

degemiddeldesnelheidvanhetvervoervandamvulmate-

on
V
on

riaalonbelemmerdofnagenoegonbelemmerd inm/h
degemiddeldesnelheidvanhetvervoervandamvulmateriaalonbelemmerdofnagenoegonbelemmerd inm/hgewogen
naarafstand

v. ,..

degemiddeldesnelheidvanhetvervoervandamvulmateriaaldoorzoweldeonbelemmerdeleidingalsdebelemmerde

V- ,,
m.bel.

leiding
degemiddelde
snelheidvanhetvervoervandamvulmateriö
aaldoorzoweldeonbelemmerdeleidingalsdebelemmerde
leidinggewogennaarafstand

y

a
b

globaleverhoudingtussendeverwerktehoeveelheiddamvulmateriaal endeonderwater inhoud (—)
a
3
onderwaterinhoudinm vandedam
3.
hoeveelheidverwerktdamvulmateriaal inm indegeheledam,
leveringstoestand
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