Sterkteberekening van Eternit persleidingbuizen

Inleiding
De vlucht die de drinkwaterdistributie en
de afvalwaterzuivering de laatste 10 jaar
heeft aangenomen, is mede oorzaak
geweest van een belangrijke verschuiving
naar de toepassing van persleidingbuizen
met grotere diameters. Werden eens voornamelijk buizen gelegd met een diameter tot
250 mm en was een 'grote' diameter een
buis 0 400 mm, nu zijn persleidingbuizen
met een diameter van 1600mm geen uitzondering meer.
De grotere diameter vraagt wel een andere

IR. J. VAN CASPEL
Eternit BV, Amsterdam

Dit alles heeft er toe geleid, dat het voor de
niet specialist steeds moeilijker is geworden
het juiste buistype te berekenen en uitvoeringseisen vast te stellen.
Om hierin verandering te brengen geeft
Eternit een tabellenboek uit. Hierin is het
toepassingsgebied van de buizen gegeven
van een vijftal voor Nederland maatgevende
grond en uitvoeringssituaties.
Deze tabellen vereenvoudigen voor u de
keuze van het juiste buistype, terwijl het
tevens mogelijk wordt gemaakt de wijze
van uitvoering op eenvoudige wijze bij de
keuze te betrekken.
De wanddikten van de buizen zijn berekend
op inwendige en uitwendige belasting.
Hierna vindt u de gebruikte berekeningsmethodiek, welke in principe opgaat voor
alle soorten buizen.
Berekeningsgrondslagen

benadering wat betreft de sterkteberekening.
Was voor de diameter tot 250 mm de
inwendige druk de maatgevende belasting,
zo gaat bij de grotere diameters in hoofdzaak de uitwendige belasting de dikte van
de buiswand bepalen, waarbij naarmate de
diameter groter wordt, ook grondsoort,
wijze van uitvoering en de verhouding
diameter/wanddikte een steeds belangrijker
invloed op de wanddikte uitoefenen.
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mvt
mh
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Omschrijving
beddingsfaktor
horizontale beddingskonstante
konstante van Terzaghi
inwendige diameter
wanddikte romp
wanddikte spie
elasticiteitsmodulus buismateriaal
elasticiteitsmodulus grond
hoogte van de kolom grond boven
de buis
equivalente hoogte van de kolomgrond boven de buis
traagheidsmoment
momenten-coëfficiënt voor de
bovenbelasting
momenten-coëfficiënt voor de
watervulling
momenten-coëfficiënt voor de
horizontale aktieve gronddruk
momenten-coëfficiënt voor de vertikale belasting bij een starre buis
momenten-coëfficiënt voor de vertikale belasting bij een flexibele buis
momenten-coëfficiënt voor de
horizontale passieve gronddruk
veiligheidsfaktor
inwendige druk
gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting
vertikale gronddruk

^OÏ?"
Afb. 1 -Model van het krachtenspel tussen buis
en grond.

— horizontale aktieve gronddruk.
3. Het berekenen en de beoordeling van de
in de buiswand optredende spanningen.
Het krachtenspel tussen buis en grond

1. Het vaststellen van de vorm van de uitwendige belasting op de buis of beter het
krachtenspel tussen buis en grond en de
daaruit voortvloeiende krachten in de buiswand.

Het vaststellen van dit krachtenspel is het
moeilijkste deel van de berekening.
De oorzaak hiervan ligt bij de grond waarvan gedrag en eigenschappen nooit gelijk
zijn.
Om dit te ondervangen moest een model
worden gevonden met de volgende eigenschappen.

2. Het berekenen van de grootte van de
uitwendige belasting, te weten:

— Het model moest een goede en veilige
benadering van de werkelijke situatie geven.

Bij de berekening zijn de volgende fasen
te onderscheiden:

vertikale belasting;

Symbolenlijst
Symbool
a
B
C
D
e
ei
Eb
Egr
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qha
qhp
qv
qvf
qvs
qvv
r
rsd
rsds
S

w
yW
a

yg
V
Ad
P
ab
at
crbo
ato
ab
at

horizontale aktieve gronddruk
horizontale passieve gronddruk
totale vertikale belasting
vertikale reaktie bij flexibele buis
vertikale reaktie bij starre buis
vertikale verkeersbelasting met
stootfaktor
straal van de buis
zettings faktor
zettings faktor stijve buis
stootfaktor
weerstandsmoment
volume gewicht vulling
halve opleghoek
volume gewicht grond
systeem stijfheidsfaktor
vergrotingsfaktor
inwendige wrijvingshoek
optredende buigspanning in wand
optredende trekspanning in wand
toelaatbare buigspanning in wand
indien at = 0
toelaatbare trekspanning in wand
indien ab = 0
toelaatbare buigspanning in wand
indien at =£ 0
toelaatbare trekspanning in wand
indien ab ^ 0

— Het model moest hanteerbaar zijn.
Een dergelijk model is weergegeven in afb. 1.
Dit model is voor een groot gedeelte opgebouwd volgens een theorie van Leonhardt
[1]. Deze ging uit van twee extreme omstandigheden, nl.:
a. volkomen starre buis;
b. volkomen flexibele buis.
De volkomen starre buis heeft een in de
voet van de buis gekoncentreerde belasting,
zoals uit metingen bekend is [2, 3] (afb. 2a).
De volkomen flexibele buis daarentegen
brengt door zijn vervorming de spanning
voornamelijk aan de zijkanten van de buis
op de grond over [4,5] (afb. 2b).
Afb. 2 - Gemeten krachtenspel buis - grond.

a. starre buis

b. flexibele buis
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+ 0,159 « s i n « + 0,080-

+ 0,239cos a
s

— 0,5 sin « + 0,375)
qhp (q>) =
qhp 07772)sin2 <p

vertikale belasting flexibele buis
0<p<^7T

-0,5 sin 2 <

m vf (f)

-0,085 cos <p + 0,297

•<<f<rr

qvf (<p) = 3qv sin 2 <p
a. starre buis

m vf (?)= — 0,25 sin 4 <p— 0,085 cos ^+ 0,047

b. flexibele buis

Passieve horizontale gronddruk

Afb. 3 -Model krachtenspel buis - grond.

0<<f<TT
m

h (<p) = — o. 2 5 s i n 4 <e
— 0,333 cos 2 <p(2 + sin 2 ?) + 0,470

qv

qhp (ir12) = 8 x B
qhp (<p) = qhp (7772) sin2i

Uit de vormveranderingsvergelijking volgt
voor À*:
starre buis
E

X* =

^+0,070

qvf (<p) = 3qv sin2 <p

flexibele buis

31— qvs- qv/sin a

0,064
Afb. 4 - Vormverandering van de buis.

X* =
v + 0,070

De modellen van deze twee extreme omstandigheden zijn in afb. 3 gegeven.
De passieve horizontale gronddruk is bij de
starre buis gestippeld aangegeven daar dit
een voor de starre buis irreële grondreaktie
is. Uit het vervolg van de theorie zal de
reden hiervan blijken.
Het is mogelijk uit de vormverandering van
buis en grond de grootte van de horizontale
77

passieve grondreaktie qhp (—) te bepalen.
2

deze extreme situaties gegeven door de
formule:
M(?)
m (?) =

qvr2

Bij de berekening van qhp is de invloed
van qha niet opgenomen. De reden hiervoor is, dat voor de aktieve horizontale
grondreaktie kan worden aangenomen,,
dat hij wegvalt tegen een deel van de bovenbelasting en vertikale grondreaktie. Door
deze alzijdige druk ontstaat slechts een drukspanning in de buiswand.
Bij de berekening is met de volledige vertikale bovenbelasting, vertikale steunreaktie
en horizontale aktieve gronddruk gerekend
om de invloed van de opleghoek tot uitdrukking te brengen,.
De moment coëfficiënt voor bepaling van
het moment in de buiswand wordt voor

= _ o,083 sin2«+0,159 « sin a+0,239 cos «
«
+ 0,08
0,209
sin«

£

= m Ti (<p) + m h (<p) X *

qhp

en ï]de systeem stijfheid van grond en buis
voorstelt

met À* =
qv

EbI

Momenten coëfficiënten voor:
1)

r4B

vertikale belasting starre buis
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Hierin isqhp (—) = 8x B,waarin S =
2
Sv + 8h en Bde beddingskonstante van de
grond is (afb. 4).

waarin E een funktie is van de opleghoek 2 «

m v s (<p) =
(— 0,5 sin 2 f — 0,106 cos <p (sin2 « — 1)
+ 0,15 9a sin«
c
+ 0,239 cosa + 0,080 —
l/£ TT < tp< 7T

-0,125)

a

mTS (ip) = (— sin f — 0,106 cos <p (sin2 « + 0,159 a sin a
a

+ 0,080

+ 0,239 cos a + 0,375)
sin «

TT-a — f ï= 7T

m v s (?) =
sin 2 ?
1
(- /:
sin«

0,106 cos <p (sin2 a— l)

Het verloop van de momentcoëfficiënten
voor deze extreme situaties is voor de voet
van de buis in afb. 5 met stippellijnen
gegeven als funktie van-q.
De getekende stippellijn voor de starre buis
is die bij een opleghoek van 2« = 60 °.
De in afb. 5 getekende stippellijnen zijn
irreëel daar voor de volledig starre en
volledig flexibele buis theoretisch resp.
1) •t) = co en rj= 0 geldt.
Praktisch liggen deze waarden bij resp.
r,>\0 en 7? <0,01.
De reële momentencoëfficiënten als funktie
van i)liggen tussen de beide stippellijnen.
Leonhardt stelt dat het niet zondermeer
mogelijk is de belastingsfunktie van de
tussenliggende gevallen aan te geven.
Wel geeft hij aan, dat een goede benadering
wordt verkregen met de in afb. 5 getrokken
lijn.
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vertikale grondbelasting, eventueel vermeerderd metde verkeersbelasting.

Deze lijn, die indepraktijk voldoet,
ontstaat onder de volgende aannamen.
— Erbestaat een rechtlijnig verband tussen
de flexibele vertikale ondersteuning

Vertikale gronddruk
De grootte van devertikale gronddruk qgv
kan bepaald worden m.b.v. detheorie van
Marston.
Deze theorie onderscheidt 3situaties, nl.:
a. buis heeft grotere stijfheid dande
kolommen grond naast debuis (afb. 8a);
b. buis enkolommen grond naast debuis
hebben gelijke stijfheid (afb. 8 b);
c. buis heeft kleinere stijfheid dande
kolommen grond naast debuis (afb. 8 c).

qvf (TT/2) = 3 qf en de horizontale passieve
steundruk qhp (TT/2), nl. qf = ß .qhp (TT/2).

— Detotale bovenbelasting wordt gedragen
door destarre endeflexibele ondersteuning
qv = qf + qs (zie afb.6).
— Alsrandvoorwaarden gelden:
rj= ex)voor volkomen starre buis.
rj= 0voor volkomen flexibele buis.
Uit deze aannamen volgt datde momentencoëfficiënt voor devertikale belasting wordt
bepaald metde formule:

Afb. 5-Momenten coëfficiënt in voet van de
buis (2a = 60 ").

Marston leidde hieruit formules af voor
qv = qs + qf

mi (<p) = m v s (?) (1 + ß A*)
+ m vf (ç>). £ .A* + m h (?)A*

3,29 + 70m v s (<p) + 1000m h (<p) . e

ß=-

6,4 m v s (?) — 1000m vf (<p). e—47 .e+ 3

terwijl voor detussenliggende gevallen
q Op) = 3qf sin2 <p

q Op) = qs/sin a

A*

q (<p) = 3qf sin2 <p

^ - ^

q (ï>) = qs/sin a

77+0,07+ ß.e —ßx0,064
De lijnen van de momentcoëfficiënten
in de voet van debuis, als funktie van y,
zijn bijdeverschillende aanvangsopleghoeken 2« gegeven inafb. 7.

qhp (q>) = qhp(TT/2) sin2<p
Afb. 6-Sommatie starre enflexibele ondersteuning.
Afb. 7- Momentcoëfficiënten mj inde voet vande buis.

De momenten coëfficiënten voor bepaling
van het moment t.g.v. devulling vande
buis (mo) endehorizontale aktieve gronddruk (ma) worden gegeven intabel I.
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TABEL I.
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0,3691—0,4681
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Vertikale belasting
De vertikale belasting qv bestaat uit de

/

/

/ /'/

^--*"
T 2^
>"
^.-^

/

Iß""

---^

j££2

---'"""

Ä-*

/ ^ ^
*'"*""'
/
^
^ -**9
/ / **'*'*
V*'
'
/ / / ^ *** s>
-/-;/? /

/ s'

'

"""

___^----='"='

/

/

/

....

/ / y'S <' /

/ t

2&*- K •*•**""

w

-^~"
25*:
"/ 'S— y \ - T - ^
^""C
4«**- fiO
/
/
'
——*"*" ----St'

/

j'

7

S' *'*'

**'

.--*••"

/

~ / "Z-

/ i

/

i

„-'*"

j f

De waarden m a zijn gezien de geringe
invloed slechts bijbenadering gegeven.
Het totale moment indebuiswand wordt
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formules tot een eenvoudige grafiek verwerkt (afb. 9).

maaiveld

gelijke zetting

Naar de grootte van de rsd waarde zijn
diverse onderzoekingen gedaan.
Spangier [13] geeft hiervoor tabel II.
TABEL II.
stijve buis op starre
fundering (onderheid)

rsd = 1

stijve buis op normale
grond

rsd = 0,5 tot 0,8

stijve buis op slappe
grond
flexibele buis

rsd = 0 tot 0,5
rsd = — 0,2 tot + 0,8

De faktor rsd kan nauwkeuriger worden
bepaald met de formule
b. buis en grond
gelijke stijfheid

a. buis stijver
dan grond

c. grond stijver
dan buis

de
rsd = rsds-

Afb.

Invloed stijfheidsverhouding

bepaling van de vertikale grondbelasting
op de buis.
Deze formules zijn:
q gv = Adx yg x h waarin,

(sm + sg) — (sf + de)
rsd =

= stijfheids-

sm
verhouding buis/grond

Ad=

P
)= horizontale gronddruk

k = tg 2 (45°

He
± 2kß—
e
D_ i

a = \Yz + VÏ

D

rsd x a x 2 k / i +1
He moet hieruit proberenderwijs worden
opgelost.

cos

«)

=

beddingsfaktor

Roske [7] heeft bovenstaande onhanteerbare

Afb. 9-Bepaling van factor X,(volgens Roske).
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De formule voor de vervorming van de
buis luidt
0,1 x qv x D x r 3

In deze formules staan de plustekens voor
geval aen de mintekens voor geval c, terwijl
voor geval b, yd= 1 geldt.
Deze theorie wordt bevestigd door onderzoekingen van Marston/Spangier, Guerrin/
Daniel, Wetzorke en Roske [2,6, 7, 8, 9,
10, 11,12].

He

0

sm
(de = 0, rsd waarde bij stijve buis)

fi = tg p= wrijvingscoëfficiënt van de grond

: 2k fl -

0,5

sm + sg— sf

dc =

Een veel gebruikte formule om de grootte
van He vast te stellen is:
He
±2k ß—
e
D

rsds

2

He
—
D

h+He
±2kß
+(
)e
D

± 2 kju.

sm

buis/grond op grond boven de buis.
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terwijl de vervorming van de grondkolom
naast de buis kan worden bepaald met de
formule van Terzaghi
a.D
sm =

pi
ln(l + — ) =
C
po

axD

2h
l n ( l + —)
C
D

De volgende waarden voor C kunnen worden aangehouden
zand
leem
klei
veen

50-^100
20—50
10—20
3—10

Hoewel rsd negatief kan worden, hetgeen
betekent dat debuis minder wordt belast
dan de kolommen grond naast de buis
(geval afb. 8 c), houden we als minimumwaarde rsd = 0 aan (geval afb. 8b).
De reden hiervoor is dat door verschil in
zetting de belasting op de buis in geval
8ckan toenemen.
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Verkeersbelasting
De grootte van de verkeersbelasting wordt
berekend met de formule van Boussinesq
[14]

15fl

3p
py =

cos3ß (zieafb. 10)
2TTR2
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De puntbelastingen zijn die volgens VOSB
klasse 30, 45, 60 en het laststelsel als in
afb. 10 getekend.
In afb. 10zijn de belastingen door verkeer
als funktie van de diepte voor de verschillende klassen gegeven.
Tot 1m dekhoogte treedt de maximale
belasting onder punt B op.
Bij grotere dekhoogten kan worden aangenomen, dat de maximale belasting onder
punt A optreedt (zie afb. 10).
De totale verkeersbelasting met stootcoëfficiënt wordt berekend met de formule
qvv = Pv x S
waarin S = (1 +

0,3
),stoot coëfficiënt.
h

De zwaarste in Nederland voorkomende
verkeersbelasting is die volgens klasse 30.
Voor de klassen 45 en 60, zeer zwaar verkeer, dat slechts onder bijzondere omstandigheden op de weg komt, is aangenomen
dat minimaal een eenvoudig wegdek aanwezig is.
Volgens Brandt [15] kan dit in rekening
worden gebracht door de dekhoogte te verhogen. Als eenvoudig wegdek is een klinkerdek aangenomen. Dit houdt in dat bij een
werkelijke dekhoogte h, de belasting Pv kan
worden bepaald bij een dekhoogte van
h + 0,4 m.

Afb. 10 - Verkeersbelasting volgens VOSB.

belasting is zeer gering en kan worden
verwaarloosd.
Beoordeling van spanningen

Horizontale aktieve grondbelasting

De aard van het materiaal heeft tot gevolg,
dat de toelaatbare spanningen bij zuivere
trek en buiging duidelijk van elkaar verschillen.

De horizontale aktieve grondbelasting volgt
uit de formule

Schlick [16] heeft langs empirische weg de
volgende relatie gevonden

qha =
( h + K D ) x y g x (1,5

Ad
)tg*(45°
2

p
)

o-tO

De invloed van Xd blijkt uit afb. 11.

De buigspanning in de buiswand t.g.v. het
moment is, voor de eternitbuis maximaal
in de voet van de buis en bedraagt

u >

(l,5-Xd/2)xyxh
\
yxh

—A_^

'w-h&-

rtO — er t

o-b = o-bo | / -

2

Spanning in buiswand

Xdxyxh

o-1 = o- tO (1 — (

o-b
)2)

Afb. 11 - Invloed Xd op horizontale grondbelasting.

De toelaatbare spanningen en veiligheidscoëfficiënten zijn die volgens het normblad
Nen 3262![17].

o-bo

De buig- en trekspanningen moeten voldoen aan de voorwaarden

M
o-b= —
W

ffbxn^irb

W = 1/6e2

o-t x n ^ o - t

Het totaal moment bestaat uit het moment
t.g.v. bovenbelasting, zijdelingse gronddruk
en watervulling.
Ten gevolge van inwendige druk ontstaat in
de buiswand een trekspanning.

TABEL III - Grond en uitvoeringstypen.

Berekeningsaannamen
Om tabellarisatie van het toepassingsgebied
van Eternit-buizen mogelijk en zinvol te
maken hebben wij de in Nederland meest
voorkomende grondsoorten en uitvoeringswijzen in vijf groepen ingedeeld (tabel III).

groep

grondsoorten

ondergrond buis

grond naast buis

PxD

I
II
III
IV

2xei

V

zware klei *
slappe grond (veen, slappe klei)
kohesieve zanderige grond
kohesieve zanderige grond
niet kohesieve zanderige grond
niet kohesieve zanderige grond

losmaken
geen eisen
losmaken
losmaken
losmaken
losmaken

geen eisen
geen eisen
geen eisen
laagsgewijze verdichting
geen eisen
laagsgewijze verdichting

ut
De normaalkracht t.g.v. de uitwendige

* Indien in zware kleigrond grondverbetering wordt toegepast kan de buis worden berekend volgens
groep III, IV of V.
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TABEL IV - Grond en uitvoeringsgegevens.
grondsoort en
uitvoering

volume- inwengewicht
dige
Egr
grond in wrijvings- rsds
C
waarde
KN/mJï hoek p waarde waarde N/mm 2

samendrukkingswet van Terzaghi.
De C-waarden zijn vastgesteld op basis van
de E-waarden uit de ATV richtlijnen.
opleghoek 2 a = 2 a\ + 2 a 2
2 a < 90°

Aanvangsopleghoek

a\ X TT

I

20

20

0,5

10

(

sin a\ . cos a,)D = 0,041, a-> = 0
180

II

15

20

0,5

III

18

30

0,5

a i = 45°, a 2 = 0

De aanvangsopleghoek wordt gevormd door
de indringing van de belaste buis in de
grond en eventueel een vergroting van de
opleghoek bij de aanvulling.

OiXT

100

(

sin at . cos ai) D = 0,082, a 2 = 0
180

30

IV

30

V

0,5

0,5

150

300

Per groep hebben wij de volgende grond en
uitvoeringsgegevens aangenomen (tabel IV).

a i x ir
(
180

sin ai . cos a 2 ) D = 0,082

a .ir

(

1 —D
a 2 = 24,3 (
) (alleen voor D < 1,00)
D

y xh

De rsd waarde voor stijve buizen, varieert
in normale grond van 0,5 -0,8. Aangezien
spanningsverschillen in de slappe grond
zettingen tot gevolg zullen hebben, welke
de buis ontlasten is in geval II rsds = 0,5
aangehouden (afb. 12).
Afb. 12 - Spanningsherverdeling in slappe grond.

Egr

Voor de E-waarde zijn de ATV [18] richtlijnen aangehouden. Aangezien bij bepaling
van de rsd faktor het gedrag van grond
over een grotere hoogte geldt, met name bij
de grotere diameters is het in dit geval
beter te rekenen met de logarithmische

V aangenomen, dat een buis 0 900 mm
een minimale opleghoek van 60° krijgt,
terwijl in groep II de faktor A als benadering tweemaal zo groot is aangenomen.
Bij aanvulling in slappe grond wordt de
buis over de volle 180° ondersteund.
Voor de berekening is als maximale opleghoek 2a = 90° aangehouden.
Wanneer naast de buis wordt verdicht, kan de
invloed van deze verdichting op de opleghoek worden benaderd met de formule

24,3 ( -

De konstante van Terzaghi en de
elasticiteitsmodulus

B = 0,6 x

Deze formule is voor de grote diameters
aan de veilige kant, daar de beddingsf aktor
A konstant is aangenomen. In werkelijkheid
zal A afnemen naarmate de diameter groter
wordt.
Voor de faktor — is in de groepen III t / m
A

rsds waarde

De C- en E-waarde zijn direkt van elkaar
afhankelijk. De E-waarde van de grond
geldt slechts voor kleine spanningsverschillen daar de elasticiteitsmodulus van grond
de wet van Hooke niet volgt.
Volgens Leonhardt kan de beddingskonstante van de grond naast de buis worden bepaald met de formule

(zieafb. 13)
A

q

Terwijl de gegevens volume gewicht en
inwendige wrijvingshoek nauwelijks uitleg
behoeven, vragen de verdere gegevens
mogelijk enige verklaring.

In de gevallen I en III t/m V is aangenomen,
dat de grond onder de buizen wordt losgemaakt. Ten opzichte van de grond naast de
buis is deze grond slap: de hiervoor
geldende rsd waarde voor stijve buizen
varieert tussen 0 -0,5.
In deze gevallen is voor rsds de maximale
waarde 0,5 aangehouden.

q

sina cos a) D = —
180

(1,5 x \ d / 2 ) x y x h
Xd x y x h

De opleghoek door indringing wordt gevonden met de formule

sin a cos a) D 2

1—D
- ) , ( D < 1,00) (zieafb. 14)
D

Bij het opstellen van deze formule is er van
uitgegaan dat bij aanvulling in lagen van
30 cm en een spreidingshoek van 60° de
verdichting slechts over de buitenste 15 cm
van invloed is.
In geen geval is een opleghoek 2a > 90°
aangehouden, waarbij de passieve steundruk
dan is verwaarloosd.
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Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening
Mutaties bij hetRID
Ir. Tj. Hofker plaatsvervangend directeur
bij het RID
Op 11juli heeft de nieuw
benoemde plv. directeur,
ir. Tj. Hofker, zijn functie
aanvaard.
Ir. Hofker — 44 jaar —
was na zijn afstuderen in
1961 als civiel ingenieur aan
de Technische Hogeschool te Delft eerst
enkele jaren werkzaam bij de Rijkswaterstaat, directie Sluizen en Stuwen, maar trad
al spoedig (1964) in dienst van de Drinkwaterleiding van Rotterdam. Eerst als stafmedewerker bij de afdeling Nieuwe Werken,
later als hoofd van deze afdeling en
ten slotte als technisch adjunct-directeur

heeft hij zijn sporen bij dit bedrijf verdiend;
hij heeft een grote bijdrage geleverd tot de
ontwikkeling van de Rotterdamse Drinkwaterleiding met zijn geavanceerde waterproduktiesystemen, maar evenzeer tot de
realisatie van de eerste spaarbekkens c a .
in de BieSbosch.
Bij het RID zal ir. Hofker op directie-niveau
zijn aandacht o.m. richten op waterleidingtechnische vraagstukken en activiteiten
gericht op de veiligstelling van een verantwoorde watervoorziening voor de toekomst.
Ir. B. G. Bleeker met pensioen
Ir. B.G. Bleeker, hoofd van
de Technische afdeling van
het RID, zal i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn
werkzaamheden per 1augustus 1977 beëindigen.
Na het behalen van het diploma van werktuigkundig ingenieur aan de Technische
Hogeschool te Delft in 1936 was de heer
Bleeker tot 1946 werkzaam in het bedrijfsleven. In dat jaar trad hij in dienst bij het
RID als ingenieur bij de Technische afdeling, waarvan hij in 1958 tot hoofd werd
benoemd als opvolger van ir. C. W. Hulsbergen.
In de eerste jaren besteedde hij veel zorg
aan de NV Waterleidingmaatschappij
Drenthe tot de komst van ir. H. van Nes
als directeur. Diverse waterleidingprojecten
kwamen rechtstreeks onder zijn leiding,
resp. in de periode dat hij belast was met
de leiding van de Technische afdeling, tot
stand. Zonder naar volledigheid te streven,
kunnen met name worden genoemd projecten te Vianen, Ridderkerk, Lekkerkerk,
Bergambacht (Gouda), Zwijndrecht, Apeldoorn, Grubbenvorst, Ospel, Beegden,
Weert, Hoogeveen, Huibergen, terwijl
meerdere andere projecten in uitvoering
werden genomen.
Op 2 september a.s. zal er bij het RID te
Voorburg nog gelegenheid zijn de heer
Bleeker in verband met zijn afscheid te
ontmoeten; hierover komt nog een nadere
mededeling.

adviseurs uitgebracht advies m.b.t. de
meest gewenste organisatie-structuur van het
RID als geheel, is besloten met ingang van
1 september a.s. in principe uitvoering te
geven aan deze reeds lang levende gedachte.
Met de leiding van de nieuwe hoofdafdeling
zal worden belast ir. J. Zeper.
Ir. Zeper — 47 jaar — was na zijn afstuderen in 1953 als civiel ingenieur aan de
Technische Hogeschool te Delft achtereenvolgens werkzaam bij het Waterloopkundig
Laboratorium, NEDECO, het bureau
Internationale Technische Hulp en sinds
1960 bij het Ingenieursbureau Dwars,
Heederik en Verhey NV te Amersfoort.
Hij heeft zich in dat kader o.m. bezig
gehouden met hydraulische en hydrologische
projecten en met projecten inzake watervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering in Nederland en vele andere landen.
Met de komst van de heer Zeper zullen
geleidelijk een aantal veranderingen worden
geïntroduceerd in het aetivitëitenpatroon
van de beide samengevoegde technische
afdelingen van het RID, zulks in aansluiting op het uitgevoerde organisatieonderzoek. Grotere aandacht zal worden
gegeven aan bijdragen t.b.v. de planning
en veiligheidsaspecten van de drink- en
industriewatervoorziening; in de projectensfeer zal de nadruk in grotere mate dan
voorheen vallen op de meer geavanceerde
en nieuwe waterleidingtechnische technologie althans voorzover betreft Nederland,
op milieuhygiënische projecten en op de
internationale technische hulpverlening.
Anderzijds zal het meer kleinschalige
advieswerk, exclusief de advisering t.b.v.
het Rijksoverheidsapparaat, voor een deel
geleidelijk aan worden afgestoten. Uiteraard
zal met degenen die tot dusverre van de
adviserende diensten van het RID gebruik
maakten, tijdig worden overlegd omtrent
eventuele veranderingen in de onderlinge
verhoudingen, voorzover die wenselijk
mochten blijken; de veranderingen in het
activiteitenpatroon zullen overigens zeer
geleidelijk worden geïntroduceerd.

Ir. J. Zeper hoofd van de nieuwe
Technische hoofdafdeling bijhet RID

süß

Alsuitvloeisel van een meer
aan de eisen van de tijd aangepaste organisatie-structuur
werd geruime tijd geleden
reeds besloten de Technische
afdeling en de afdeling
Bijzondere Onderwerpen
samen te voegen tot één Technische hoofdafdeling. Nu gebleken is dat deze gedachte
bovendien wordt gesteund door een kort
geleden door een team van organisatie-

Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Uit het NVA bestuur
Op 23 juni 1977 vergaderde het algemeen
bestuur van de NVA onder voorzitterschap
van ir. H. Ehrhardt die tijdens de voorjaarsvergadering van 11mei 1977werd gekozen

