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1. Inleiding
Devergelijkingvanalternatieveplannenvoorcultuurtechnische
werkenheeftalsdoelhetplantekiezen,datmetinachtnaraevande
investeringhethoogsterendementoplevert.Debasisvandezekeuze
wordtgevormddooreenkostenvergelijkingvandewerken,dievoor
hetrealiserenvandealternatieveplannenmoetenwordenuitgevoerd.
VooreendeelvanhetbeekdalvandeLollebeekendeGrensslootzijn
voorvierplannenkostenbegrotingenopgesteld.
Dezekostenberekeningenomvattenalleendezuivereuitvoeringskosten.Buitenbeschouwingzijngeblevendekosten,diegeheelten
lastevandeoverheidkomen,zoalsdevoorbereidings-enapparaatskostenendeafkoopsommenvoorgebruiksrechtenbijoverbedeling.Het
landschapsplanwordtpraktischvollediggesubsidieerdendaaromzijn
voorbebossing geen kostenopgevoerd.Eveneenszijnnietopgenomen
deschattingskosten,schadevergoedingen,dekostenvangrondonderzoek,
bedrijfsverplaatsing,utiliteitswerken,pachtcontractenenhetopmakenvanderuilverkaveliugsakte.
2.Beschrijvingvanhetgebied
(kaart,bijlagel)
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2.1Deligging
HetgekozendeelvanhetbeekdalwordtaandeoostzijdebegrensddoordeprovincialewegvanVenrayviaCastenraynaar
Horst.DewestgrenswordtgevormddoordeLorbaan,eenverbindings172/0960/5O
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wegvandedorpenAmerica enVeulen.Alsnoordelijke grensisgekozendewegvanCastenraynaardeLorbaan.Hetgrote boscomplex
tenwestenvanMeterik-Schadijkbepaaltvooreendeeldezuidelijkegrens,dieverderglobaaldescheidingtussendebeekdal-en
stuifzandgrondenvolgt.
De lengtevandit stukbeekdal is 5J5 kmendebreedtebedraagt ongeveer800m.Deoppervlakte ismet eenplanimetervastgesteld op452ha.
2.2De topografie
Inhetwesten langsdeLorbaan ligthetmaaiveld op30mtot
31m +N.A.P.enlangsdeprovincialeweg opdeoostgrens22mtot
23m+N.A.P.Hetvervalinoostelijkerichtingbedraagt8m over
5,5km«Hetmaaiveldsverhang loodrecht ophetbeektracé* varieert
vanongeveer2,5$otot 5?oO.Hetbetreffende deelvanhetbeekdal
isgelegenindemiddenloopvandeLollebeek.Inhetterreinvalt
dedalvorm onmiddellijk op,dochhierkomennietde scherpeen
diepe insnijdingenvoor,dietyperend zijnvoordebenedenlopen
vanveleLimburgse beken.Demaaiveldsdalingenverlopennietregelmatig,zodat ookopkorteafstand eenonrustigreliëfvoorkomt.
2.3Debodemgesteldheid enhetbodemgebruik
Voornamelijk inhetwestenvanhetbeekdalenlangsdezuidelijkegrenswordenlichteontginningsgronden enoverstovengrondenaangetroffen.Dezegrondenzijndroogtegevoelig enmeestalals
bouwland ingebruik.De lagergelegenbeekdalgronden,dievooreen
deeleenvenigprofielhebben,zijndoorgaansalsgrasland ingebruik.Uit eenvegetatiekartering,uitgevoerd doorhetProefstationvoorAkker-enWeidebouw,isgebleken,dat65$vanhetgrasland slechterdanvoldoendewordtverzorgd.NabijCastenray in
hetnoordoostenkomennogenkeleoudebouwlandzandgrondenvoor.
Zowelhetbouwland alshetgrasland beslaat eenareaalvanongeveer200ha.Deresterende oppervlakte (ca50ha)wordt ingenomen
doorbosenenkelepercelenwoestegrond.Eenvijftal bospercelen
ligtopstuifzandgrondenheefteendennenopstand.Derestis
broekbosenligt opeenzestalpercelennabijeen ineenaaneengesloten complex,datvoornatuurreservaat isbestemd.
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Hetwestelijkdeel,datruim eenderdevanhetbeekdalbeslaat,isbelangrijklater ontgonnendanhet overige.Inhetmiddenenoostenvanhetgebiedkomenveelhoutwallen,bosjes,slechteinsteekwegen,verwaarloosde slotenengreppelsvoor.
2.4De ontsluiting
Alsgevolgvandekeuzevallendegrenzenvanhetgebiedvan
onderzoekvaaksamenmetbestaandewegen.Aangenomen is,datdeze
wegenvoordehelftdienenvoordeontsluitingvanhetbeekdal.
Opdezewijzevindenwealstotaleweglengte21,92km,waarvan
1,2kmverhard is.Deweglengteperhacultuurgrond bedraagt55m «
Verhard zijndeprovincialewegopdeoostgrensendewegvan
Castenray langsdenoordgrensvanhetbeekdal inwestelijkerichtingovereenlengtevan1,9km.Deonverhardewegenopdegrenzenvanhetbeekdalzijnvanmatigekwaliteit.De insteekwegen in
het jongerewestelijkedeelzijngoed,dochderest isvanslechte
kwaliteit eninnatteperiodennagenoegonberijdbaar,
2.5Dewaterhuishouding
Uiteenreedseerderverricht onderzoek isgebleken,datde
huidigeafmetingenvandebeken onvoldoendezijn omdegewenste
peilenterealiseren.Deaanwezigeslotenengreppelsverkeren
meestal ineendeplorabele toestand.Hetgrasland (200ha)heeft
innatteperiodenvaakwateroverlast.Opverschillende percelen
isernstigevertrapping geconstateerd.
Enkelecomplexenoudebouwlandzandgronden enlemigegronden,
gelegeninhetnoordoostennabijCastenray,zijnweinigdroogtegevoelig.Ditbetreft eenareaalvanslechtsongeveer20ha.De
overigealsbouwland ingebruikzijndegrondmeteenoppervlakte
van180hakanalsdroogtegevoeligwordenbeschouwd.
2.6Deverkaveling
Hetreedsgenoemdwestelijkdeel (2.3)isregelmatigverkaveld.Hinderlijkegerenkomenweinigvoor,terwijldegrootte
vandegebruikskavel slechtsinééngevalbeneden1ha ligten
doorgaansbelangrijkgroteris.Derestvanhetbeekdalisreeds
veel langer incultuurenheeft eenonregelmatigverkavelingspatroon.Degebruikskavels zijnhierveelkleiner.Omtrentdeverkavelingstoestandwordennoggegevensverzameld.
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-43•Beschrijvingvandealternatieve plannen
Deuitvoeringvan cultuurtechnischewerken inhetbeekdalzal
gerichtmoetenzijnopverbeteringvandeontsluiting,dewaterhuishouding enhetgrasbestand.Voornamelijk inhetmidden enoostenvan
hetgebied zullenkavelvergroting envormverbeteringvoordelenopleveren.Deweglengte zalaanzienlijkkunnenwordenverkort.
Voorhetbeekdalzijnvieralternatieveplannenvoorwegen,
waterlopen enkavelindeling opgesteld (ziekaart;bijlage l).De
plannen zijngetekend opeenondergrond,waaropdebestaandetoestand
isaangegeven,zodat istezien inhoeverredeplannenbijdehuidige
situatie zijnaangepast.Bijdelegendavandekaartzijinverband
metdetweesoortengrenzenhetvolgende opgemerkt.Gehandhaafde
terreingrenzenwordenalsvastegrenzenbeschouwd,indienzijniet
doordegrondgebruikerskunnenwordenopgeruimdmetdehunnormaal
terbeschikking staandewerktuigen.Alsvoorbeeldenzijntenoemens
zandwegen,dienietdoorploegentot30a40cmdiepte incultuur
kunnenwordengebracht;steilrandenmeteenhoogteverschilvanmeer
dan50cm;slotenmet eeninhoudvanmeerdan0,5m perm enhoutwallenmetforse stobben.Voorkeursgrenzen geven aanopwelkewijze
wordtverondersteld,datdetoedelingzalplaatsvinden.Devoorkeursgrenzenzijnzodaniggeprojecteerd,dathetaantalpercelenmeteen
onregelmatigevormzoveelmogelijkbeperktwordt.
Deplannenvariërentenaanzienvandehoeveelheiduit tevoeren
werkenen/oftrace's,waaruitverschilleninperspectievenvoortvloeien.Dehoeveelheiduit tevoerenwerkenneemttoe involgorde
vandenummeringderplannen« Deoppervlakten,dieworden ontgonnen
enbebost,stijgenindezelfdevolgorde.Ookdevormvandetopografischepercelenwordt steedsbeter.
lietplanIkanwordenbeschouwd alshetminimumplan.Erv/orden
alleenwerkenuitgevoerd omtevoldoenaandevoorwaarden,vervat
indeartikelen14en15vanderuilverkavelingswet 1954«Allekavels
zijndirectvanaf eenopenbarewegbereikbaar enliggenzonodigaan
eenopenbarewaterlossing.Nauwaansluitend bijdebestaandetoestand
zijndenieuwewegengeprojecteerd.Dehoofd-enzijlossingenworden
verruimd,enkelekavelslotengegraven,zodatdemogelijkheid tot een
goede ontwatering isgeschapen.Dekavelinrichting isbeperkttot
hetverwerkenvande overtolligegrond inlaagtenenenkeleafrondinI72/0960/5O/4

-5gea„ Derestvandewerkenwordtaandegrondgebruikers overgelaten en
isniet indebegroting opgenomenoEenenanderheeft totgevolg,dat
denieuwekavels somsmeerdere topografischepercelenomvatten.
Bijdeplannen II,IIIenIVwordenallewerkeninruilverkavelingsverband uitgevoerd. Indiennodigwordenallekavelsgoedontwaterddoor slotenen/ofdrainage.Bovendienwordendebekengevoed en
gestuwd,waartoede inplanIgeprojecteerde8bodemvallenwordenuitgevoerd alsregelbare stuwen.Opdezewijzekunneneventuelenadelige
gevolgenvandebeekverbetering endegrondwaterstandsdaling inhet
beekdaldoorhetoppompenvanwatervoorberegening ophogergelegen
grondenwordengecompenseerd.
OokhetplanIIsluitnauwaanbijdebestaandetoestand.Slechts
openkeleplaatsen isdesituatieingrijpendgewijzigd.Er isnaargestreefdallekavelstweeevenwijdige langezijdentegeven.Inhet
zuidwestenvanhetgebiedzijnhiervoorbijvoorbeeld eentweetalbosstrokengeprojecteerd.
BijhetplanIIIishetaantalkavelsloten eninsteekwegenverminderd,waardoorgroterekavelskunnenwordengevormd.Hetmeestopvallend ishetverdwijnenvandebredezandwegmet eenzwarehoutopstandmidden inhetgebied tennoordenvandebeek.
HetplanIVvertoont eenstrakverkavelingspatroon,hetgeenis
bereiktdoorhettracé" vandeLollebeektewijzigenendoorhetprojecterenvandenieuwewegen evenwijdigaandebeek.Debeteregronden
komenbijditplandichterbijeenverhardewegteliggenenbijnaalle
insteekwegenkunnenvervallen.
Tabel1 (pag.6) geeft eengetallenvergelijkingvandeplannen.

,<:i-b,

I72/O96O/5O/5

-6Tabel 1

eenheid

bestaande
toestand

plan

I

plan

plan

plan

II

III

IV

39.7

400

55

52

cultuurgrond, incl. wegen en
waterlopen

ha

399

397

bos enwoeste grond

ha

55

wogen; verhard
onverhard
totaal per h a cultuurgrond

hm
hm

53
12
207

394
.58

92
56

83
56

97
27

104
8

m/ha

55

35
62

31
62

28
58

waterlopen: hoofdwaterlossingen
zijlossingcn en
kavelsloton

hm

62

37
62

hm

248

8l

147

118

114

gemiddelde grootte van de,.\
topografische percelen
'

ha

2.1

3-2

4.1

4.9

11

100
14
27

147
19
•29
588

189
•20

127
18
•27
571
211
•20

kavo1inrichting:
opruimen vervallen wegen
(incl.struikgewas
en bomen)
idem zandwallen
idem houtwallen
idem bomen
dempen sloten en greppels
idem drinkkuilen

'hm
.hm
hm
st

5.74

hm
x 100m3

255
.20

egaliseren

ha

0.08

1.1.1

1.11

ontginnen

ha

0.45

3.18

6.67 10.10

2.21

2.21

2.21

122

99

64

74

herontginnen

-

ha

verwerken grond in laagten x 1 0 0m3
herinzaai

ha

draineren

Ion

bebossen

ha

145
49
2.46

140
62
.-40

..60

8.67

8.75 9.O9

4. Deopzetvandekostenberekeningen
4.1«Aannamen enverdeling dorkosten
Detoerokeningvandokosten isoenkeuzeuitverschillende
mogelijkheden.Inhet boekdalliggenbijvoorbeeld enkelewogen,
dieonmiskenbaar eendoorgaandkarakter enslechtsoenbeperkte
ontsluitingsfunctie hebben.Erzijndaarentegen echterookoen
twootalwogenbuitenhotgebiedgeprojecteerd,diepraktischalloen
voordoontsluiting vangronden inhetbeekdaldienen..Do ontworpen
hoofdwaterlossingen enkunstwerken zijnmede berekend opwater-

1)Eentopografischperceelwordt begrensd doorv/ogen,waterlopen,vasteterreingrenzen'endetoedclingsgronscn,dieuiteencombinatie vandevorigevoortvloeien.Modo bepalendkunnen zijnde'bodemgrenzon,dienoodzakelijkaanleidinggeyon.totoenanderbodemgebruik.
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Detoerekeningderkostenistenslottegebaseerd opdevolgendeaannamen.Vandebinnendeaangenomengrenzenvanhetbeekdaluittevoerenwerkenv/ordenallekostenvolledig opgevoerd.
Dekostenvandeopdegrenzenvanhetgebieduittevoerenwerken
wordenalsregelvoordehelftinrekeninggebracht.Slechtsin
enkelegevallen isvandezeverdelingafgeweken.IndeplannenI,
IIenIIIisbijvoorbeeld opdezuidgrens eenlandbouwweg-blangs
hetgroteboscomplexgeprojecteerd.Dezewegdientzowelvoorde
ontsluitingvanhetbeekdalalsvanhetbos.Voorhetbeekdalwordt
dus conformdegesteldeaannamedewerkelijkeweglengtevoorde
helftgeteld.Deverhardingskostenwordenechterinditgevalvolledigtenlastevanhetbeekdalgebracht,omdatnietaannemelijk
is,datdebetreffendewegvoorverbeteringvande ontsluitingvan
hetboszalwordenverhard.
Bijdeberekening iseenrubricering ingevoerd,diedekosten
van wegen, waterlopen enkavelinrichting scheidt.Dekostenvande
wegen betreffenzoweldeaanlegvannieuwealsverbeteringvan
bestaandewegenmet inbegripvaneventuelebermsloten.Bijdewaterlopenzijnopgenomendekostenvanhetgravenvannieuwe leidingenofhetverruimenvanbestaandeprofielen,debetuiningen
dekunstwerken.Dekostenvanvervoerenverwerkingvanovertolligegrondzijnbijderubriekkavelinrichting ondergebracht.Dekavelinrichting omvatderhalveallecultuurtechnischewerken,die
tussendenieuwewegen enwaterlopenwordenuitgevoerd.Hieronder
vallendushet opruimenvanwegen,zandwallen,houtwallenenbomen,
hetdempenvansloten,greppelsendrinkkuilen,egalisaties,ontginningen enherontginningen,hetverwerkenvaneventuelegrondoverschotten inlaagten,herinzaaivangrasland,drainage enbebossing.
A.2Tarieven
Na overlegmetdeCultuurtechnischeDienst,deNederlandsche
ïïeidemaatschappijendeN.V.Grontmij,zijnvoordeuittevoeren
werkenbasistarieven gesteld,geldend tot1april i960.Dezeprijzenmoetenwordenverhoogdmetdekostenvoorhet opstellenen
begrotenvanplannen.Deuitvoerende cultuurmaatschappijenbereke-
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nenvoordebijkomendekostenende omzetbelastingmomenteel22^„
Voorde opdezewijzegevondenbedragenzalhetwerkkunnenworden
uitbesteed aandeaannemers.Bijdeuitvoeringvanhetwerkontstaan echternogkostenvoorwerktekeningen enbestekken,terwijl
tevenstoezicht opdeuitvoeringnodig is.Hiermee isnogmaalslO^o
gemoeid,zodatdeuiteindelijkekostenv/ordenverkregendoorde
basistarievenmet 34$teverhogen.Wijhebbenbijhetstellenvan
deeenheidsprijzendebasistarievenmet l/3verhoogd (bijlage2 ) .
4.3 Uit tevoerenwerken eneenheidsprijzen
Degegevensvoorhet opstellenvandebegrotingenzijnontleend aandeplankaarten,dehoogtekaart,debodemkaart enenkele
reeds inditgebiedverrichte onderzoekingen.Teraanvullingis
eenveldopnameuitgevoerd.Bijdezeverkenningzijndeuittevoerenwerken endewijzevanuitvoeringvastgesteld.
Inbijlage2iseenoverzichtvermeldvandeuittevoeren
werken,deafmetingen endeprijzen.Eentoelichtingwordt inde
hoofdstukken5?6en7gegevenvoorrespectievelijkwegen,waterlopen enkavelinrichting.

Wegen
Hetgravenvanbermsloten enhetaanbrengenvaneennieuwezandkipisafhankelijkgesteldvandebodemgesteldheid.Bijafwezigheid van
bermslotenwordt eenafbakeningvan2betonpalenper50mwegaangebracht.Erzijntweetypenbermsloten ontworpen.Heteerstedientvoor
hetdrooghoudenvanhetweglichaam enheeft eendieptevan1m,terwijl
hettweede typetevensbestemd isvoordeontwateringvandeaangrenzendegronden en1.15 mdiepis.
Alsverhardingsmatcriaalvoordelandbouwwegen-aen-bisgrind?andasfaltgekozen.
Deverbeteringvanbestaandezandwegengeschiedtdoorhetopruimen
vanhinderlijkhoutopstand,hetopschonenvanbermsloten,2xschijveneggen,egaliseren enzonodigdoorhetopbrengenvanschoonzand.De
aanlegvannieuwezandwegenkansomseenvoudiggebeurendoorhetploegentot 30à40cmdiepte enhetonderprofielbrengenvandekruin,
waarnamethetaanbrengenvaneenafbakeningkanwordenvolstaan.

I72/O960/50/8

-9Bijdeaanlegvanwegenontstaat landverlies,dat isberekend
doordekruinbreedtetevermeerderenmetdebovenbreedtevan eventuele
berraslotenpluseenstrookvan25cmaanweerszijdenvandeweg.Indien eenbermsloot samenvaltmet eenopdeplankaartaangegevenwaterlossing,wordthetlandverlieshiervanverantwoord bijdewaterlopen.

6.Waterlopen
Deafmetingenvandehoofdwaterlossingen enkunstwerken zijnberekend,terwijlvoordezijlossingen enkavelsloteneenminimumprofiel isaangehouden.Hiervoorzijverwezennaarde literatuuropgave
punt3•
Deuitdehoofdlossingenvrijkomende grond isbepaaldmetbehulp
vandeoudeennieuwedwarsprofielen.Voorhetnieuwetracé* vande
LollebeekinplanIViseenwaterpassinguitgevoerd.Dehoofdwaterlopenwordenaangelegdmettaluds1 :1,5 eneenbetuining.Dezekan
bijhetplan Ivrijeenvoudigvanconstructie zijn.BijdeplannenII,
IIIenIVwordeninverbandmetdeopstuwingderhoofdwaterlossingen
aandetaludvoorzieningenhogere eisengesteld.Eenzwarebetuining
met stapelwerktothet stuwpeilwordtnodiggeacht.Behalveverschillendeduikersopwegtraverses zijnindehoofdwaterlossingen nogeen
achttalbodemvallennodig ombijmaatgevendeafvoeroverschrijding
vandekritische stroomsnelheid tevoorkomen.Indeplaatsvandeze
bodemvallenwordenbijdeplannen II,IIIenIVregelbareklepstuwen
gebouwd,teneindeeengoedepeilbeheersingmogelijktemaken.Gedacht
isaanprefabricated elementenstuwen,diebijdehiergewensteafmetingengoedbruikbaarzijn.Zijkunnensnelwordengeplaatst,waardoor
bronbemalingnietnodigis.
Hetminimumprofielvandezijleidingenenkavelslotenheefteen
bodembreedtevan50cmentaluds1 s1.Debeschikbare hoogtekaart
laatniettoedernaaiveldshoogtenterplaatsevandetracë\!svoldoende
nauwkeurigteinterpoleren.De inhoudvandeslotenisdaarom berekend
dooruittegaanvandevastgesteldedroogleggingvan90cm.Deafstandvandebodemtotdernaaiveldshoogtevandeoeversbedraagt90cm
plusdewaterdiepte,diemeestal20cmis,vermeerderdmet eenoverdieptevan5cm.Bijdebestaandetrace's isdegeschatte inhoud in
minderinggebracht ophetnieuwontworpenprofiel.Indezijleidingen
zijnenkeleduikersvan60cmdiameternodig,dochmeestalleanvoorde
172/096O/50/9
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wordenvolstaan.
Hetlandverliesbijzijlossingenenkavelslotenisbepaalddoor
debovenbreedte tevermeerderenmettweemaal25cm,tenzijdeleiding
langseenweg isgelegen,inwelkgevaléénmaal25cminrekeningwordt
gebracht.Het landverliesvanbestaande trace's isvanzelfsprekend
verdisconteerd.Voordehoofdwaterlossingenmoet inhet bovenstaande
50cminplaatsvan25cmwordengelezen.

7.Ka
ve1inrichting
7.1 Opruimenvanwegen
Dewegenzijningedeeldnaareendrietalmethodenvoorde
uitvoeringvanditwerk.Eendeelkandoorploegentot30à40cm
diepteenschijveneggenincultuurwordengebracht.Indienegalisatieen/ofverwijderenvanhoutopstand nodigis,geschiedthet
opruimenmetdebulldozer,waarbijdegrond tot50cmwordtdoorgewerkt.Indelageredelenvanhetbeekdal laatdeterreinsgesteldheid hetwerkenmetdebulldozerniettoeenwordtdedragline ingeschakeld.Dit isookhetgeval,indienereengrondoverschot is,datmoetwordenafgevoerd.V/ijhebbensteedsgetracht
debegrotingstechniek enrubricering zoveelmogelijkaantepassen
bijdewijzevanuitvoering.Onder"opruimenvanwegen"zijndaaromookhetdempenvanbermsloten enverwijderenvanstruikgewasen
bomenopgenomen.Voortskomenbijgrondtekortnogtenlastevan
dezepost steedshetvervoer eneventueeldelaadkosten.Hetlaatstekomtvoorbijeentekort opdegrondbalans inhetbetreffende
complex.Degrondmoetdanuitdepotswordenaangevoerd.
7.2 Opruimenvanzandwallen
Debulldozerwordt gebruikt bijterplaatseverwerkenvande
grond.Bijeengrondoverschot ruimtdedraglinedewallenopen
laadtdeovertolligegrond inhetvervoermiddel.
7.3 Opruimenvanhoutwallen ofstruikgewas,bomenenbos
Voorhetinhandkrachtverwijderenvandeopstand iseen
indelingnaarzwaartein3categorieëngemaakt.Hetrooienvan
heggenkangeschiedenmeteenlandbouwtrekker eneenketting.
Stobbenrooienwordt,afhankelijkvande terreinsgesteldheid,
I72/0960/5O/IO
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verrichtmet bulldozer ofdragline.Hoewelwijdevoorkeurgeven
aanafvoeren isombegrotingstechnische redenenuitgegaanvan het
terplaatse begravenvan de stobben.De kostenvanhet afvoeren
zijn ergvariabel enbovendienmoeilijk tetaxeren.Enkele steekproeven hebben aangetoond,datafvoerenmeestal duurderwordt dan
begraven,terwijl bijeengoede organisatie vanhetwerk eenzelfda
ordevangrootte mogelijk kanzijn.
Tijdensdeveldopname zijndehoutwallengecodeerd met cijfersvoordebreedte ende zwaartevandebezetting.Hieruit is
afgeleid hetgrondverzet,datnodig isvoorhet begravenvande
stobben.Via een capaciteitsschatting vande intezettenmachine
zijndekosten tebecijferen.Debewerkingsdiepte wordt zodanig
vastgesteld,dat de bovenkantvande begraven stobben minstens
50 cmminusmaaiveld ligt.Houtopstand isalsboom beschouwd indiende stamdiameter op30cmbovendegrond groter isdan30cm.
Bijhet rooienvan bomen ishetverwijderenvan stam enkroon niet
inrekening gebracht,omdat isaangenomen,datvelebomenvoor de
uitvoeringvande ruilverkaveling zullenzijngekaptmet achterlatingvande stobben. Indienditniet hetgeval iszaldeopbrengst vanhet hout dekostenvanverwijdering van stam enkroon
wel ongeveerdekken.
7.4Dempenvan sloten engreppels
Voorhetdempenworden aanweerszijden 2voren aangeploegd,
waardoor minder gewensteplantesoortenvandebestaande taluds
onderdetoekomstige bouwvoorkomente liggen.Dezewerkwijze
maakt de egalisatie enherinzaaigemakkelijker.Tot deverdere
kostenzijngerekend hetvervoervande laadplaats,het storten,
egaliseren enschijveneggen.Bijeventuele aanvoervan gronduit
depotsmoeten laadkostenworden opgevoerd.
7.5 Dempenvan drinkkuilen
Hetaanploegen blijft hierachterwege.Voorderest Vannaar
devorigeparagraafwordenverwezen.
1.6 Egalisaties,ontginningen,herontginningen enhetverwer-ktnvan
grond in laagten
Denoodzaak endewijzevanuitvoering zijnvoor elkplan
172/096O/50/II
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perobjectvastgesteld bijdeveldverkenning.Voordekostenberekeningishetgebied eerst incomplexenverdeeld omdetransportafstandenzokleinmogelijktehouden.Daarna isvooriedercomplexdegrondbalans opgesteld.Gesteunddoordezegegevenszijn
de objectenper complexbegroot.De eventueel ineencomplexovertolligegrondwordtverwerkt inlaagten,waarvoor bijdepeilvaststellingbepaaldetoleranties inverbandmetdegewenstedroogleggingzijntoegestaan, jn enkelegevallenishetgrondoverschotovergeheveld naareennaburig complex.Ditkanvoordeliger zijndande
meerderetransport-enlaadkostenbijaanvoeruitdepots.Het ontwerpenvangroterekavelsheefttotgevolg,datvoorverschillende
objectenaanzienlijke ophogingnodigisomexploiteerbaregebruikspercelenteverkrijgen.InhetplanIVheeftdewijzigingvanhet
tracé vandeLollebeekveelophogingnoodzakelijkgemaakt.Vooral
inhetmiddenvanhetbeekdalzijnhierdooraanzienlijkegrondtekortenontstaan.Detotalegrondtekortenvoordeplannen II,III
enIVbedragenrespectievelijk5700m3,12300m3 en35000m3.
Dezegrondkanwordenaangevoerduit stuifzandcomplexennabijde
grenzenvanhetbeekdal.Er ontstaanextrakostenvoorhetladen
endoordegroteretransportafstandenstijgeneveneensdekosten
vanhetvervoer.Deze extrakostenzijneventueelnaarevenredigheid ookomgeslagen overdepostenopruimenvanwegen,dempenvan
sloten,greppelsendrinkkuilen.
Hettransport geschiedtmeestaloverafstandenkleinerdan
200m.Deinhoudvantedempenslotenisgemiddeld nauwelijks1m3
perstrekkendemeter.Dezefactorengevoegd bijdeaardvanhet
terreinheeft onsalstransportmiddeldetrekkermetaanhangdumper
doenkiezen.
7.6.1 Egalisaties
Indezerubriekzijnindeeersteplaatsopgenomenenkele
steilranden,dienietpasseninhetnieuwekavelindelingspatroon.
Hetegaliserengeschiedtmetdebulldozer,waarbijdehumeuzebovengrond terdiktevan40cmwordtteruggezet.Indetweedeplaats
worden eenaantalhoogtenafgegravenomtegrote bodemverschillen
binneneengebruiksperceel tevermijden.Hetwerkwordtuitgevoerd
metdedragline,dietevensdehumeuzebovengrond terugzet.Verder
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-13wordenverschillende laagtenopgehoogd inverbandmet exploitatiebezwaren ofgrotebodemverschillen.Hetbetreft hieruitsluitend
laagten,v/aarvandedroogleggingvoldoende is.Inhetplan IV ontstaandoordewijzigingvanhetbeektracé vaakaanzienlijkeabruptehoogteverschillenbinnendenieuwekavels.Delaagtenv/ordenopgehoogd omredelijkeaansluitingenteverkrijgen.Vooralhierdoor
isdesterkestijgingvandeoppervlakte egalisaties intabel1
teverklaren.
Indiendebeschikbaregrondgedeeltelijkhumeusisendelaagdiktevandeophogingmaximaal20à30cmbedraagt,wordtvolstaan
methetdoorploegen tot40cmdiepte.Bijdikkere lagenen/ofniet
humeuzegrondwordtdeaanwezigebovengrondteruggezet.
7.6.2 Ontginningen
Derelatiefhooggelegenteontginnengronden langsderanden
vanhetbeekdalkunnennaeventueleverwijderingvandeopstand
worden losgemaakt engeëgaliseerdmetdebulldozer.
Deandereontginningenbetreffenrelatief laaggelegenbroekbossenmet eenmeer ofmindervenigprofiel.Dehoutopstandwordt
inhandkrachtverwijderd endaarnaverbrand.Destobbenwordenmachinaalgerooid enafgevoerd ofbegraven.Evenalsbijhetopruimen
vanhoutwallen isdebegrotinggebaseerd ophetbegravenderstobben.Dekostenzijnverdisconteerd indebewerkingsdiepte ende
capaciteitvandeintezettenmachine.Hetbodemprofielvande
broekbossen isvaaksterkvenigtot30à50cmdiepte ensoms
zelfstot1mminusmaaiveld.Hetveenwordtmethet onderliggende
zanddoorgespit.InhetplanIIvindt slechtsbijeendrietal ontginningeneenbeperktegrondaanvoerplaats.Bijdeplannen IIIen
IV isdeaansluiting bijdebestaande toestandmindernauwendaarmeestijgtuiteraarddeurgentievanegalisatie.Vooralinhetplan
IVzijnaanzienlijke ophogingennodigomredelijkekavelaansluitingenteverkrijgen.Hetzalnietsteedsmogelijkzijndegrond
metdedumpersterplaatsetestorten.Hettransport ophetontginningobjectgeschiedtdandooroverslaanmetdedragline.
7.6.3 Herontginningen
Devertrappingvandezodeeneenslechte kavelaansluiting,
zowelwat betreftdehoogteligging alsdebodemgesteldheid,zijn
I72/O96O/5O/13

-14-

demotievenvoordeherontginningvanbestaande cultuurgrond.
Slechtsvooréénobjectvan1ha isalleendeeerstgenoemde reden
aanwezig.Met eenmestverspreiderv/ordteenzandlaagvan10cm
overhetperceelverdeeld,waarnatot ongeveer30cmwordtgeploegd. Inhetplan IIwordt eentweetalweinig draagkrachtige
graslandpercelenmeteenprofielvan ca50c m veenopzanddoorgespit tot80cmdiepte.Iedervandezeobjecten tergroottevan
0.4kae*iO.46hawordttotéénkavel samengevoegdmet eenbroekbosontginningvanO.48ha.Hierisdustevensde bodemgesteldheid
vandenieuwekavelderedentotherontginning.Opdeandereherontginningen zijnophogingenvan20cmen30cmnodigomgoede
kavelaansluitingen teverkrijgen.Nahetstortenvandegrond
wordtmetdebulldozergeëgaliseerd,waarnadoorploegentot40cm
dieptevolgt.Inhetplan17bedraagtdelaagdiktevandeophogingvoortweeobjecten50cm.Hettransport ophet object,deegalisatie enhetdoorspitten geschiedtmetdedragline.Ookhierbijwordenhetzandenhetveengemengd.
7.6.4Verwerkenvangrond inlaagten
Bijdevaststellingvandepeileniseenlandbouwkundigpeil
nagestreefd van90cmminusmaaiveld.Eendroogleggingvan70cm
isvooreenbeperkte oppervlaktetoelaatbaargeacht.Allegronden
met eendroogleggingvankleinerdan70cmv/ordenminstenstot
ditpeilopgehoogd.Indienerineencomplexeengrondoverschot
is,wordtdezegrondverwerkt indelaagten,waarvandedroogleggingtussen70cmen $0 cmligt.Dewijzevanuitvoering is
bijdeegalisatiesbeschreven.
7.7Herinzaaivangrasland
Bijdereedsgenoemdegraslandvegetatiekarteringis37ka
vanhetbestaandegraslandalszodanig slechtbeoordeeld,dat
herinzaainodig is.Opditgrasland kannamelijkbinneneenredelijkaantal jareneenbetereverzorginggeengrasbestandvanvoldoendekwaliteit opleveren.Ookdoordeuitvoeringvanwerkenkan
herinzaainodigworden.Voordekostenbegroting isdeherinzaai
inverbandmet hetvoorgaandegesplitst.Nadeuitvoeringvan
werken ligtdegrondpraktischzaaiklaar.Bijnormale inzaaiis
voorafploegen enschijveneggennodig.
I72/O96O/50/14

-157.8Drainage
Dedrainafstandenzijnontleendaandenota? die issamengesteld overeenonderzoeknaardedrainagebehoefte vaneendeel
vanhetLollebeekdal (zieliteratuuropgavepunt4 ) •
7»9Bebossing
DemeestebebossinggeschiedtterafrondingvanhetnatuurreservaatnabijCastenray.
Kostenvanbebossingzijnnietopgevoerd.Het inplantenvan
enkele singels enbebossingkunnenwordenbeschouwd alseenonderdeelvanhetlandschapsplan.Indebeplantingskostenwordtdoor
hetStaatsbosbeheer eensubsidieverleendvan100$.De eventuele
cultuurtechnischebewerkingvandetebeplantenoppervlaktekomt
tenlastevanderuilverkaveling. Inditgebied zijndekosten
hiervanmeestalreedsbijdeanderewerkenverantwoord ofteverwaarlozen.

8.Dekostenvandealternatieveplannen
8.1Dekostenvanuitvoering
Eenspecificatievandekostenendeverdelinghiervan,de
landwinst enhet landverlies,het onderhoud endebedieningis
vermeld indebijlagen 3t/m 6.
Dekostenvandewegenvormen,behalve inplan IV,degrootstepost.Hetaandeelvande onverhardewegenbedraagt slechts
enkeleprocenten.
Bijdewatsi-jcpcnvallenonmiddellijkdehogekostenvan
debetuining enhetstapelwerkop.Hond 5®/°va n detotalekosten
vandewaterlopenwordenhieraanbesteed.Derest isongeveer
gelijkelijkoverdekunstwerkenenhetgrondwerkverdeeld.Hieruitblijkt,datbijhet opstellenvanbegrotingenveelaandacht
aandetaludbescherming endekunstwerkenmoetwordengeschonken.
Een onderzoeknaardebehoefteaantaludbeschermingkanbelangrijkebesparingenopleveren.
Bijdekavelinrichtingisdedrainagevaakeengrotepost.
Een onderzoeknaardedrainagebehoefte,uitgevoerdvoorhetopstellenvandebegroting,isdusgewenst.Anderebelangrijke
posten,dieuiteraard sterksamenhangenmetdeopzetvanhetplan,
I72/O960/5O/15
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zijn ontginningen enhet opruimenvanwegen.
Inhetvolgende overzichtzijndekostenvanalleplannen
samengevat.

Tabel2

De kostenvandeplannen
eenheid
wegen

plan
I

x 100gld3260
#

64

x 100gld1292

waterlopen

i
kavelinrichting

x 100gld 483
jó

totalekosten
uitvoering

van

kostenperha
tuurgrond

cul-

26

10

x 100gld5035
gld

I27O

plan
II

plan
III

plan
IV

3154

3562

3336

42

41

35

2349

2348

2289

31

27

24

2086

2864

4066

27

33

42

7589

8774

9691

1930

2210

2420

Dekostenvandewegenenhetaantalmetersweg (zietabell)
nemennietaltijd evenredigtoe.Ditwordtveroorzaakt doorde
toerekeningderkostenvandewerken,uitgevoerd opdegrenzen
vanhetgebied (4«l).Welblijkt,datdekostendoorhetprojecterenvaneenstrakwegennetnietstijgen,terwijldehogergewaardeerdegronden eenbetere ontsluiting krijgendanbijdeandereplannenhetgevalis.
Deaanzienlijk lagerekostenvandewaterlopenbijplanI
wordenveroorzaaktdoorhetniet inruilverkavelingsverbandgravenvankavelsloten enhet ontbrekenvandewaterconservering,
waardooraanzienlijkminderkostenvoortaludbescherming enkunstwerkennodigzijn.Deverkortingvanhettrace' vandeLoll&beek
inhetplanIVkomt indekostenduidelijktotuiting.
Desterketoenemingvandekavelinrichtingskosten inde
volgordevannummering iseenlogischgevolgvande opzetder
plannen.Desterkestijgingvandeegalisatiekosten.bijhetplan
IVhoudtverbandmethetwijzigenvanhetbeektracé.
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-178.2Dekostenvan onderhoud enbediening
Dewegen,beken,sloten,kunstwerken endrainagevergenelk
jaaronderhoud.Totde jaarlijksekostenbehoort ookdebediening
vanderegelbare stuwenindeplannen II,IIIenIV.

Tabel3
De jaarlijkse

kostenvan
plan
I

onderhoud en

bedien ing x100ffld

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

57 .

leidingen

28

kunstwerken
drainage
totaal

85

bedieningregelbare
stuwen
totaal

85

Vande jaarlijksekostenmoet ongeveerdehelftwordenbesteedaanwegenonderhoud.Detotalekostenvandeplannen II,III
enIVzijnpraktischgelijk.Het ontwerpenvangroteretoedelingseenhedenlevertminderkavelsloten op.Ditisdeoorzaakvanhet
verschiltussendeonderhoudskostenvandeleidingenvoordeplannenIIenIII.Debesparing ophet onderhoudvanslotenwordt
echtergrotendeelsgecompenseerd doordemeerdereonderhoudskosten,dipontstaaninverbandmetdenoodzaakvanmeerdrainage.

Wageningen,septemberi960.
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