De uitvoering van leidingprojecten

Inleiding
Het leggen van blusleidingen voor water is
een eeuwenoude bezigheid; de Chinezen
begonnen waarschijnlijk al ca. vier duizend
jaar geleden met bamboebuizen. De uitvinding van de pijpleiding wordt geplaatst
naast de uitvinding van het wiel.
In transportopzicht hebben ze beide een
enorme betekenis; de blusleiding vooral
voor massatransport over lange afstanden.
Het transport door buisleidingen vindt als
ze eenmaal gelegd zijn, op een enkele
uitschieter na, plaats zonder dat dit
zichtbaar is.
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In 1960 werd door de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland te Rijswijk de AVBW uitgegeven (Algemene voorschriften voor het
leggen van buisleidingen voor water), die in
1968 ongewijzigd werd herdrukt, in de
tweede afdeling vindt men de voorschriften
omtrent de uitvoering, die ca. 55 blz.
omvatten. In het eerste deel van het
'Handboek voor het Waterleidingvak',
eveneens een uitgave van de VEWIN draagt
hoofdstuk XII-II de titel 'Het leggen van
hoofdleidingen'; en dit geeft ca. 45 blz.
studiemateriaal.
In het onderstaande wordt getracht
aanvullende informatie te verschaffen.
Teneinde een logische samenhang te
verkrijgen is het onvermijdelijk, dat
mededelingen worden gedaan, die ook reeds
in de bovenaangehaalde boekwerken voorkomen.
De ervaring van schrijver dezes, heeft hij
opgedaan bij het ontwerpen, uitvoeren en
beheren van grote transportleidingen
(diameters groter dan 1200 mm) van tientallen km's lengte in hoofdzakelijk landelijk
gebied en bestemd voor het transport van
ruw water. Uiteraard zal dit in de wijze,
waarop hij de stof benadert, merkbaar zijn.
De behandeling van ongeveer dezelfde
materie tijdens de cursussen 'Lange
Transportleidingen 1965-1966' en 'Distributie van Drinkwater 1971-1972' van de
'Stichting Postacademiale Vorming
Gezondheidstechniek' door respectievelijk
ir. H. Bosch en ir. H. W. Straiksma maakt
het wat moeilijk veel nieuws te brengen;
toch hoopt schrijver dat hij door zijn wijze
van benaderen vooral de nieuwkomers een
dienst bewijst.

Het uitzetten van het tracé en
voorbereidende werkzaamheden
Voor dat begonnen wordt met het aanvoeren van buizen naar en langs het tracé
dient de as van de leiding, de sleufbreedte
en eventueel de as van een hulpspoor of
dergelijke in het terrein te worden uitgezet
en met piketten vastgelegd.
Omdat bij de omvangrijke transport- en
graafwerkzaamheden piketten snel in het
ongerede raken, zijn 'verklikkers' van de
hoofdlijn op bijv. 5 tot 20 m evenwijdig
daaraan (aangepast aan de graafdiepte enz.)
aan te bevelen.
In woongebieden enz. zullen tal van
veiligheids- en verkeersmaatregelen in overleg met de betreffende instanties en in
overeenstemming met de verkeersregels en
andere wettelijke voorschriften moeten
worden getroffen. Reeds in het ontwerpstadium zijn hierover uiteraard onderhandelingen gevoerd bij het vaststellen van
de uitvoeringswijze.
Transport der buizen naar het tracé
Het transport van de fabriek naar het tracé
of naar de losplaatsen bij de tracégedeelten is vaak een eenvoudige zaak,
soms ook helemaal niet; het vervoer
geschiedt meestal per vrachtauto.
De diameter van de buizen, het gewicht per
buis en de aanwezigheid van B-wegen
in de route leggen beperkingen op.
Soms verbiedt men zelfs wegtransport voor
bepaalde delen in verband met te lichte
weg- of brugconstructies of de stabiliteit
van dijkjes.
De ontheffing, waarin steeds de plicht tot
schadevergoedingen wordt opgenomen,
noodzaakt tot het afwegen van te voorziene
schade tegen extra kosten van alternatieve
transportmethoden.
Hierdoor kwam men in enkele gevallen
tot geheel of gedeeltelijk vervoer per schip
en zelfs helicopters zijn wel eens ingeschakeld.
Opslag en uitrijden der buizen
Het opslaan van de buizen op speciale
opslagterreinen vindt niet altijd plaats;
het al of niet toepassen daarvan is afhankelijk van de terreinomstandigheden en van
de mate, waarin de voortgang van het
buizenleggen en de buizenfabricage met
elkaar kloppen.
Het verdient uiteraard aanbeveling zo
enigszins mogelijk de opslag direct bij of
langs het tracé te doen plaats vinden,
teneinde dubbel transport te voorkomen.
Slechts in zandgebieden en bijv. bij leidingaanleg in een wegberm of kanaaldijk kan
het mogelijk zijn de buizen direct vanaf de
auto langs het tracé te lossen.

In de meeste terreinen moet ten gevolge
van de grondgesteldheid en bijv. de aanwezigheid van sloten vanaf de auto gelost
worden bij de verharde weg. Het lossen
geschiedt dan op speciaal aangelegde
losplaatsen en daarna volgt een verder
transport langs het tracé met smalspoor of
'wheel-loaders' (dit zijn een soort tractoren
op rupsbanden met laadmogelijkheden
voorop of aan beide zijden).
Op de losplaatsen maakt men dan bijv.
rolbanen met dwarsliggers en rails, zodat de
buizen vanaf de wagens kunnen worden
gerold en een buffervoorraad kan worden
gevormd. Tussen de buizen moeten bij het
naar elkaar rollen houten balken, zakjes
met zand of dergelijke tussen en of onder
de buizen worden geplaatst om beschadigingen te voorkomen. Beschadigde moffen
en spieën kunnen vaak niet meer worden
gerepareerd en reparaties aan bekledingen
zijn kostbaar. De rolbanen moeten zo
worden gesitueerd, dat het smalspoor goed
kan aansluiten bij de opslagplaats èn bij
het tracé.
De buizen moeten langs het tracé zo
worden neergelegd, dat ze bij de latere
werkzaamheden niet in de weg liggen.
Men moet dus rekening houden met grondopslag, andere transporten enz.
Er zijn ook terreingedeelten, waar de
aanvoer bij de sleuf gelijke tred moet
houden met het legtempo, omdat de grondslag zo slap is, dat alleen al voor het
opslaan van de buizen langs de sleuf
ondersteuningsconstructies nodig zouden
zijn. In dergelijke gevallen (meestal in
veengebieden) zal bijna steeds het buizenvervoer van de losplaats naar de sleuf per
smalspoor plaats vinden; dit smalspoor
moet dan met heel veel dwarsliggers
'drijvend' worden gehouden. Tijdens het
leggen worden de buizen dus één voor één
naar de plaats van uitvoering gebracht en
men maakt meestal slechts een kleine
onderheide opslagplaats. Om geheel andere
doch begrijpelijke redenen zal in woongebieden het tempo van de aanvoer van
buizen naar de sleuf op ongeveer vergelijkbare wijze verlopen; de opslagmogelijkheden zullen daar sterk variëren.
Sleufvoorzieningen
Het voortschrijdend karakter van het
buizenleggen veroorzaakt, dat de sleuf
(de bouwput) anders wordt gemaakt dan
meestal bij bouwputten geschiedt.
De mate waarin voorzieningen moeten
worden getroffen, wordt bepaald door de
grondgesteldheid, de snelheid waarmede
wordt gelegd en de weersgesteldheid.
Vergist men zich in één der eerste twee
factoren of zorgt de natuur wat betreft de
derde factor voor verrassingen, dan moeten
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soms uitgebreide voorzieningen worden
getroffen, vóór men weer op gang komt.
De sleufvoorzieningen zijn bijv.:
— Het geven van een flauw talud aan de
sleufwand.
— Het toepassen van een open of gesloten
bemaling, soms beide. Bij toepassing
van een gesloten bemaling kan zowel
een verticale als een horizontale worden
gebruikt afhankelijk van de ligging der
grondlagen. (De verschillende bemalingsmethoden worden niet verder behandeld).
— Het toepassen van afkistingen met
horizontale of verticale schotten (eventueel alleen bij de verbindingen), die
gestempeld worden.
— Het afheien van de sleuf met damwanden of paalrijen, waarbij in verband met
horizontale waterdrukken openingen
tussen de planken of palen worden
gelaten.
De diepte, waartoe geheid wordt, bepaalt
of stempels al of niet nodig zijn. De buislengte leidt vaak tot het beperken van het
aantal stempels en in verband daarmede
is wel eens een rechthoekig verplaatsbaar
stempelraam toegepast, dat een stijve
constructie had en iets langer was dan de te
leggen buizen. In het algemeen kan gesteld
worden, dat de afstand van de grondopslag
tot de sleuf grote invloed heeft. De grondopslag kan voorkomen worden door
transport van de juist ontgraven grond
langs de sleuf, waar ze kan worden gestort
op reeds gelegde buizen. (Een beginhoeveelheid moet dan uiteraard worden
afgevoerd en een eindhoeveelheid aangevoerd.)
Dit transport van grond in lengterichting
gebeurt met wagentjes op srnalspoor of
door het toepassen van een transportband.
Ook bij gebrek aan werkbreedte kunnen
deze werkwijzen een oplossing geven.
Als er geen grondopslag naast de open
sleuf is, wordt dat in zeer slappe grond
wel gecombineerd met ontlastsleuven evenwijdig aan en ter weerszijden van de
hoofdsleuf; dit alles dient ter vermijding
of vermindering van afkistingen, afheiïngen
en stempels. Gaat men in slappe gronden
over tot afheiïngen, dan gebruikt men die
vaak tevens ter fundering van de draglineschotten voor draglines en legportalen
(traverses) en vermindert op deze wijze
risico's voor materieel, sleuf en uiteraard
voor de voortgang en kwaliteit van het
werk.
Het voorgaande heeft vooral betrekking
op het leggen van buizen in een droge
(droog gemaakte) sleuf en het toepassen van
buiselementen van beperkte lengte.
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Bij het verwerken van deze buizen moet
door mensen in de sleuf worden gewerkt
om de verbindingen tot stand te brengen.
In het publicatieblad no. 25 'Putten en
Sleuven', uitgegeven door het DirectoraatGeneraal van de Arbeid van Ministerie
van Sociale Zaken geeft de Arbeidsinspectie
aanwijzingen tot maatregelen tegen het
inkalven van taluds, de samenstelling en
berekening van grondkerende constructies
enz. Als men deze aanwijzigingen volgt
mag men er op rekenen te voldoen aan de
uit veiligheidsoogpunt voor deze werken
geldende wettelijke bepalingen. In verschillende bestekken voor het leggen van
leidingen werd de aannemer reeds verplicht
de in het genoemde publicatieblad vervatte
aanwijzigingen op te volgen.
In hoeverre strikte toepassing van deze
aanwijzingen en een eventuele verscherping
van wettelijke maatregelen (vergelijk Duitsland) van invloed zouden kunnen zijn op de
materiaalkeuze en de werkmethoden zou
zowel voor leidingleggers als buizenfabrikanten belangrijk kunnen zijn. Vooral
het leggen van de buistypen, waarbij het
maken van vele verbindingen in de sleuf
noodzakelijk is, zal duurdere legmethoden vragen dan tot nu toe gebruikelijk
waren. Het maken van de verbindingen in
telkens te verplaatsen stalen 'kisten' zou een
grote kostenstijging kunnen voorkomen.
De sleufvoorzieningen binnen woongebieden
zullen mede worden beheerst door de
risico's voor verkeer en bebouwing.
Uiteraard zijn zoveel variaties mogelijk,
dat algemene richtlijnen geen nut hebben.
Iedere situatie zal apart moeten worden
bestudeerd, waarbij het inperken van de
invloed van ontgravingen en bemalingen
veelal noodzakelijk zal blijken.

Het graven van de sleuf
Voor het graven van de sleuf worden
velerlei werktuigen toegepast:
a. algemeen toepasbare graafmachines,
zoals draglines, lepelbaggers en grijpers;
b. voor een ander doel ontworpen machines, zoals de profielgraver, die eigenlijk
ontworpen is voor het graven van sloten
(zo krijgt men in de meeste grondsoorten direct een veilige sleuf);
c. machines die speciaal zijn ontworpen
voor het maken van sleuven voor
kabels en leidingen: kettinggraafmachines enz.
Het graven met de schop is in de buurt van
andere leidingen en vooral als de ligging
daarvan niet goed bekend is, in vele
gevallen niet te voorkomen.
Vertegenwoordigers van de bij de problematiek van het beschadigen van onder-

grondse leidingen nauw betrokkenen hebben
enige jaren geleden een boekje samengesteld: 'Aanbevelingen tot het voorkomen
van beschadigingen aan ondergrondse leidingen'; dit boekje werd via de verschillende
Exploitantenverenigingen, PTT en de
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
verspreid.
Er zijn bedrijven, die de spelregels, die in
deze aanbevelingen zijn vervat bindend
voorschrijven in hun leidingbestekken.
Het ontzien van de eigendommen van de
mededeelnemers aan het ondergronds
verkeer wordt met de dag belangrijker.
Ook uit veiligheidsoverwegingen (hoogspanningskabels, chloor-, olie- en gasleidingen) is een perfectionering van het
samenspel dringend gewenst.
Het leggen van de buizen
De legmethode is voor alle buismaterialen,
diameters, verbindingsconstructies en buislengten verschillend. Verder hebben de
ontwikkelingen in de outillage van de
aannemers de laatste twintig jaar tal van
ontwikkelingen in de legmethoden veroorzaakt.
Een systematische behandeling der materie
wordt hier niet nagestreefd. Bij doorgaande
stalen buizen kan de legmethode eenvoudig
en veilig zijn. De buis wordt op het maaiveld samengesteld en met 'sidebooms' of
draglines in de sleuf gelegd. In de sleuf
behoeft vrijwel niet te worden gewerkt;
voor eventuele verankeringen met schroefankers en beugels is dit wel nodig.
Stalen buizen worden ook wel ingedreven
in een met water gevulde sleuf. Het leggen
kan dan geschieden door vullen van de buis
in de volle sleuf of leegpompen van de sleuf.
Ook het in lengterichting trekken van een
stalen buis vanaf een lasplateau, waarop de
buis geleidelijk wordt verlengd, wordt
toegepast; het leggen geschiedt dan eveneens door vullen van de buis of leegpompen van de sleuf. Bij het verwerken van
buizen met rubberring-verbindingen moet
altijd in de sleuf worden gewerkt, echter
veel minder lang en meestal minder gevaarlijk dan bij het vroegere fitten met lood
of asbestkoord.
Als onderheiingen en/of verankeringen of
verzwaringen nodig zijn moet vaak tussen
de buis en de sleufwand worden gewerkt,
hetgeen uiteraard tot extra gevaar of
maatregelen leidt.
Het trekvast maken van verbindingen
(inschuiven van stukken kabel of het
wegtrekken van een wig waardoor een ring
zowel in een sleuf van mof als van spie
aangrijpt) moet meestal in de sleuf gebeuren.
De buizen met trekvaste verbindingen
worden echter ook wel, op dezelfde wijze
als bij lange stalen buizen, ingedreven enz.
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Als de buizen worden onderheid en verankerd, worden de funderingspalen vaak
met oplangers reeds voor het graven van de
sleuf geheid. Het zijn meestal houten palen
waarop na het graven houten of betonnen
kespen worden geplaatst. De corrosiemogelijkheden voor hakkelbouten, stalen
beugels enz. moeten zo goed mogelijk
worden opgeheven.

verbindingen worden toegepast, zoals
bij buizen van asbestcement en
kunststof reeds veelvuldig geschiedt
en een enkele maal bij betonnen
buizen (beugels en kettingen), zijn de problemen van uitdrijven en zijdelingse ontwrichting — zoals duidelijk zal zijn —
reeds door deze verbindingspijpen opgeheven.

Het toenemen van het hefvermogen en de
lengte van de arm van draglines heeft bij
vele legmethoden veroorzaakt, dat het
graven en leggen met dezelfde machine
geschiedt. De toepassing van legportalen
(traverses) of een tweede dragline voor het
leggen geschiedt nu nog slechts als door
de splitsing der werkzaamheden over twee
werktuigen het legtempo kan worden
opgevoerd.
Een grote moeilijkheid bij het leggen van
buizen met flexibele verbindingen, waarvan
de verbinding niet trekvast kan worden
gemaakt, is dat tijdens de uitvoering de
voegen verwijden door het door de aanvulgrond in lengterichting verplaatsen der
buizen. Het optreden van zijdelingse
verplaatsingen en de combinatie daarvan
met voegverwijding kan catastrofaal zijn.
Vooral bij buizen met grote diameters,
waarvan de mof-spie-verbinding in lengterichting niet op schaal wordt vergroot
(en dit is bij vrijwel alle buizen van beton
en voorgespannen beton het geval) is het in
slappe gronden moeilijk de buizen tijdens
het aanvullen in lengte- en dwarsrichting in
het gareel te houden. De methode van
verankering, die ongeveer 25 jaar geleden
werd ontwikkeld door DWL - 's-Gravenhage, waarbij de laatste 20 buizen binnen
de buis in beide flanken door trekstangen
van een hoogwaardig staal met opgewalste
schroefdraad en speciale 'schoenen' in de
voegen werden voorgespannen en verbonden
is tot nu toe de enige methode, die
voldoende waarborg biedt. Het toepassen
van dezelfde 'schoenen' en niet voorgespannen stangen en het gebruik van kabels
en dergelijke geeft door te grote vervorming
van het 'vasthoud-materiaal' te weinig
garanties tegen ontoelaatbare vervormingen.
Het ontwerpen van eenvoudige trekvaste
verbindingen voor betonnen buizen zou
nog weer eens ter hand moeten worden
genomen.

N.B.
a. Sedert kort wordt bij het leggen van de
verschillende buistypen het ophangen in
kabels of stroken rubber en dergelijke
vervangen door de 'airlift'; door het
creëren van een vacuüm in de zuignappen tilt men de buizen op en daarna
worden ze in de sleuf gebracht; na het
bereiken van de goede diepte wordt het
vacuüm opgeheven.

Bij het leggen van buizen met flexibele
verbindingen in hellend terrein en slappe
grond is het gewenst, als men de helling
volgt, de voegen te blokkeren, omdat
anders de voegen dicht kunnen lopen en
daardoor één of meer te wijde voegen
ontstaan. Uiteraard geldt hetzelfde als men
in een vlak terrein de buizen hellend legt
(zie bijv. verderop het onderwerp 'Slootkruisingen'). Als buizen met trekvaste

b. De meeste fabrikanten van buizen
hebben adviseurs in dienst, die de klant
— vooral bij de start van het werk —
terzijde kunnen staan.
Het aanvullen en afwerken van de sleuf
Meestal laten de omstandigheden niet toe
de sleuf open te houden tot na een beproeving. De verkeerssituaties en de opdrijfgevaren zijn in ons land meestal van dien
aard, dat de aanvulling van de sleuf direct
op het leggen volgt.
Men denke nog wel aan de benodigde
opmetingen voor een verantwoorde registratie. De zorg, die aan het aanvullen wordt
besteed, zal worden beïnvloed door het
gebruiksdoel van de grond, waarin wordt
gewerkt, alsmede door de berekeningsmethode en de eigenschappen van de grondsoort die voor aanvulling beschikbaar is. Ter
voorkoming van beschadigingen der buizen
of hun isolaties door stenen, puin en dergeAfb. 1.

lijke mag soms niet de uitgekomen grond
worden verwerkt en moet deze dan bijv.
door zand worden vervangen.
Verder zal het samenvallen van de
onderkant van de buis met de bovenkant
van een zandlaag en het zijdelings
aanvullen van die buis met slappe grond tot
een zeer ongunstige belastingstoestand
leiden. In lengterichting kunnen zeer
ongunstige situaties ontstaan als bijv. de
buis niet maar de moffen wel tot de
zandlaag reiken. Zowel bij het graafwerk
als bij het aanvullen zullen steeds dergelijke
situaties moeten worden tegengegaan;
men graaft bijv. bij de mof wat dieper en
vuile zonodig de onderste buishelft met
zand aan. Onder wegen e.d. zal het zand
moeten worden ingewaterd of aangestampt.
Hoe beter het toezichthoudend personeel
en de uitvoerders de problemen doorzien,
des te beter zal dit ogenschijnlijk simpele
werk verlopen.
De risico's, die in de vorige paragraaf voor
buizen met grote diameters en flexibele
verbindingen zijn beschreven moeten ook
bij het aanvullen van de sleuf worden
bestreden.
De 'symmetrie' moet daarbij zoveel mogelijk
worden nagestreefd en bij twee of meer
buizen in een sleuf is een eenvoudige houten afstandhouder tussen de buizen gewenst.
Een goede wijze van aanvullen gecombineerd met een goede 'vasthoudmethode' en
liefst een voorspanning over een niet te
korte leidinglengte is aan te bevelen.
Zolang de verlengde mof- en spieverbindingen of de trekvaste verbindingen er nog
niet voor alle buissoorten zijn, kan dit veel
ongemak voorkomen. Omdat de combinatie
van de gevallen in lengte- en dwarsrichting
soms ook nog samenvallen met zettingsverschillen (ten gevolge van de grondgesteldheid) wordt men dan vaak alsnog
gedwongen tot stelconstructies of funderingen onder de buis.
Bochten en knikken in leidingen

Afb. 2.

r^3=
l S luk

u=
krnksluk-

Bij buizen met flexibele verbindingen
(meestal glijd- of rolverbindingen met
rubberring) zijn het mof- en spieëind
zodanig geconstrueerd, dat tussen de
buizen onderling een hoekverdraaiïng
mogelijk is.
Hierdoor kan men in vele gevallen zonder
speciale hulpstukken, horizontale (en verticale) bochten samenstellen.
Bij hoekverdraaiïngen van respectievelijk
1°, 2° en 3° en een buislengte van 6 m
kunnen bogen met een straal van resp.
ca. 100, 200 en 300 m worden gemaakt
(afb. 1).
De toelaatbare hoekverdraaiïngen zijn bij
buissoorten, waarbij de lengten van mof en
spie niet aan de grootte van de diameter

H 2 0 (7) 1974, nr. 17

Afb. 3.

worden aangepast (zoals meestal het geval
is) des te kleiner naarmate de diameter
toeneemt.
Ten opzichte van de theoretisch toelaatbare hoekverdraaiïngen zal men een
veiligheid in acht nemen die des te groter
moet zijn naarmate de omringende grond
sterker vervormbaar is. De te verwachten
verplaatsingen bij de aanvulling en daarna
ten gevolge van zijdelingse vervormingen
door optredende bochtkrachten en zettingen
zullen mogelijk moeten zijn zonder dat de
toelaatbare hoekverdraaiïngen worden
overschreden.
Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden
ook in dit opzicht bij de buizen met
constante mof- en spielengte sterk afnemen
naarmate de buisdiameter groter wordt.
Is er te weinig ruimte om bogen met stralen
als hierboven genoemd tussen de rechtstanden te maken, dan kan men knikken
maken door korte knikstukken te plaatsen.
Soms worden ook een aantal van deze
stukken geplaatst (afb. 2).
De buizen voor, achter en/of tussen deze
knikstukken kan men al of niet nog een
onderlinge hoekverdraaiïng geven.
Of de knikstukken door betonblokken of
andere hulpconstructies voor zijdelings
verschuiven moeten worden gesteund,
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Afb. 4.
A = al of niet onderheid
B = al of niet verankerd

ir33Ei^
Afb. 5.
A = al of niet onderheid

EUG

Afb. 6.
A = al of niet onderheid

Afb. 7.
A = al of niet onderheid
B = al of niet verankerd

hangt af van de hoek van de knik,
de diameter van de buis, de leidingdruk en
de grondgesteldheid.

Op deze foto geschiedt de buizenaanvoer vanaf de opslag per smalspoor, het leggen vindt plaats met
traverse, het aanvullen met draglines, de sleuf heeft geen afheiïng, een bronbemaling wordt toegepast
(overkant sleuf; plaatselijk zichtbaar).

De genoemde knikstukken zijn bij betonnen
leidingen veelal eveneens van beton maar
met stalen kernbuis.
De buiseinden hebben meestal mof- en
spieëinden in verzinkt staal, die dezelfde
vorm hebben als de normale buiseinden.
Vaak verlaat men bij het maken van
bochten en knikken het normale leidingmateriaal en maakt men bochten of
knikken in staal met aansluitende rechte
stalen verlengingen voor en achter bocht
en knik.
Men laat dan meestal steunconstructies
achterwege, de schuifweerstanden tussen
buis en grond in de aansluitende rechte
stukken moeten dan de krachten opnemen.
Een juiste bepaling van deze lengten is een
moeilijk probleem.
Krachtsoverdracht via grond gaat gepaard
met blijvende vervormingen, de eigenschappen van de 'geroerde' grond naast de buis
zijn soms zeer slecht voorspelbaar en het
hervinden van de normale structuur duurt
soms jaren.
Een overdracht van de horizontale krachten
door dwarsdamwanden of een blok met
trek- en drukpalen geeft een beter te
berekenen oplossing, hoewel zelfs hiervoor
geldt dat op vrij grote vervormingen moet
worden gerekend.
Bij toepassing van betonnen buizen met
stalen kern zijn uiteraard ongeveer dezelfde
mogelijkheden aanwezig als bij stalen
buizen, een bijkomend voordeel kan de
grotere stijfheid en het grotere gewicht
zijn; de verplaatsingen vinden niet alleen
zijdelings plaats maar ook via oplopende
glijdvakken.
Slootkruisingen
Slootkruisingen, waarbij de buis ter plaatse
van de sloot op groter diepte moet liggen
dan in de aansluitende gronden, kunnen
eveneens gemaakt worden met hoekverdraaiïngen tussen buizen en/of tussenvoeging van één of meer knikstukken
(afb. 3 tot en met 7).
Of de knikstukken al of niet moeten
worden onderheid of verankerd (verzwaard)
hangt af van de hoek van de knik,
de diameter van de buis, de leidingdruk en
de grondgesteldheid.
Evenals bij bochten en knikken wordt ook
bij slootkruisingen het geheel vaak in staal
uitgevoerd met verlengingen aan weerszijden of met onderheiïngen en verankeringen.
De wijze waarop ter plaatse van de slootkruisingen de bouwput zal worden
gemaakt is afhankelijk van de functie van
de sloot, deze beslist over de mogelijkheid
tot afsluiting (afheiïngen of dammen) en is
afhankelijk van de eis voor de diepte van
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de ligging onder de sloot en de diameter
van de buis. Vaak zijn uitgebreide hulpwerken nodig.
Onderheiïngen, verankeringen en dergelijke
Bij het leggen van buizen zonder fundering
kan door de grondgesteldheid en door
ontwrichting van de ondergrond door de
wijze van ontgraving, het ontstaan van
wellen enz., de funderingsgrondslag onbetrouwbaar worden. Dit zal zich dan later
uiten in zettingsverschillen, waarschijnlijk
gepaard gaande met zijdelingse verplaatsingen. De hoekverdraaiïngen tussen buizen
met flexibele verbindingen kunnen dan te
groot worden en bij andere buizen of
dezelfde buizen met relatief grotere lengten
kunnen de dwarskrachten te groot worden.
Het ontstaan van lekke verbindingen of
breuk in de buizen is dan het gevolg.
Een normale fundering met palen tot in
draagkrachtige grond, waarop kespen en
een zijdelingse steun op die kespen door
wiggen is dan de meest gekozen oplossing.
Het gebruik van twee jukken onder één
buis bij gebruik van buizen met flexibele
verbindingen wordt soms niet juist geacht,
omdat dan grote dwarskrachten in de
verbindingen kunnen ontstaan. De dwarskrachten, die via de verbindingen (vooral
bij de glijdverbindingen met hun zeer
geringe speling tussen mof en spie) kunnen
worden overgebracht zijn echter vrij groot
en het gebruiken van twee jukken heft een
gedeelte van de risico's op, die het gevolg
kunnen zijn van kleilenzen in zandlagen,
te grote bovenbelastingen en uitvoeringsfouten bij het maken der eventuele verankeringen; ook de zijdelingse verplaatsing
tijdens het aanvullen worden geringer en de
langsmomenten in de buis in het algemeen
kleiner.
Soms acht men een echte fundering niet
nodig en beperkt men zich tot stelconstructies; men doet dit als de grondslag zo-

Afb. 8.

Vooi de WRK 1-leiding werden vele zinkers
vervaardigd in gewapend beton met doorgaande
stalen mantel. Verschillende daarvan werden in
Papendrecht gebouwd, afgesloten met bolfronten
en drijvend vervoerd. De afgebeelde twee werden
in de buurt van Utrecht afgezonken.

Een sleepzinker begint zijn tocht naar zijn onzichtbare ligplaats.

wel voor als na het leggen homogeen is
maar als tijdens de uitvoering extra
voorzieningen nodig zijn om het goede
leggen mogelijk te maken; zoals dit
voorkomt bij het leggen van niet al te
zware buizen in slappe klei- en veengronden.
Dan worden soms palen toegepast, die niet
als volwaardige funderingspalen kunnen
gelden; ze worden bijv. met het dikste eind
naar beneden tot juist op een zandlaag
geslagen of men maakt een betrouwbaarder
sleufbodem met behulp van dwarsliggers,
blokken van samengeperste houtspaanders,
houten schotten of een laag Flugsand.
Verankeringen zijn nodig als de lege buis
wil opdrijven; meestal dus in veen- en Heigronden, die zich na verwerking als vloeistof gedragen. In het laatste geval kunnen
door de dan ontstane vloeistof met een
soortelijk gewicht van 1,3 à 1,4 grote
krachten worden veroorzaakt.
Met beugels worden de buizen dan meestal
met de kespen weer stevig met de palen
verbonden; terwijl de palen zo ver in het
zand moeten reiken dat ze de trekkrachten
kunnen opnemen (afb. 8).
Is er geen fundering en vreest men toch
voor opdrijving bijv. als de veenlaag dun
is en de buis op of bijna op het zand rust,
dan zijn schroefankers, verzwaringen met
een laag beton, zandzakken of zakken met
een zand-grind-cement mengsel op hun
plaats. Bij stalen buizen besluit men ook bij
slechtere omstandigheden al vaak tot
verankeren of verzwaren zonder fundering
omdat zettingsverschillen en dergelijke in
dit geval niet snel tot schade leiden.
De stabiliteit van bochten en knikken
kan eveneens verbeterd worden door
bovenbelastingen met een groter soortelijk
gewicht dan de grond of toepassing van
zware, stijve buisconstructies. De wrijvingsweerstanden ter plaatse van de buisbodem
zullen groter worden en het gevaar voor
stabiliteitsverlies, waarbij oplopende glijdvlakken ontstaan, vermindert. Het geheel
of gedeeltelijk aan de boven- en buitenzijde
van bochten en knikken aanvullen met
zwaar materiaal heeft vergelijkbare effecten.

Weg- en spoorwegkruisingen, dijkkruisingen
In het in deze vakantiecursus door
ir. Tj. Hofker behandelde onderwerp
'Konstruktie van kruisingen' is ook aan de
uitvoering aandacht besteed. Toch nog
enige opmerkingen hierover.
De uitvoeringswijze is niet steeds
dezelfde en vooral afhankelijk van de
diameter van de buis.
De diameter van de buis, de lengte
waarover geperst moet worden, het al
of niet verwijderen van grond en de
manier waarop bepalen (met in achtneming
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technisch meer verantwoord, beter berekenbaar en vooral veiliger is (afb. 9 en 10).
De consequenties, waartoe de nieuwe
voorschriften voor dijkkruisingen leiden zijn
van dien aard, dat alternatieven alle
aandacht verdienen.

^m

Kruisingen met andere leidingen, riolen en
kabels enz.

{ BOVENAANZICHT |

Afb. 9 - 'Droge dijk.

Afb. 10 - 'Natte' dijk.

Het wordt in het ondergronds verkeer ook
al flink druk en evenals in het gewone
verkeer wil iedereen heel blijven en is men
verplicht de ander te ontzien. Als de voorbereiding goed geweest is,zijn alle te
kruisen en evenwijdig liggende collega's
bekend.
Genoemde kruisingen vallen meestal samen
met wegkruisingen, maar ook op deze regel
komen steeds meer uitzonderingen.
Men zal bezien of kabels moeten worden
omkokerd en opgehangen, of leidingen en
riolen — waar de leiding onder door gaat —
aparte ondersteuningen nodig hebben en
tenslotte of de sleufwanden in verband
met de 'anderen' extra moeten worden
afgeheid of afgekist.
Zinkers, brugleidingen en leidingbruggen

Reeds jaren lang worden ook in Nederland buizen
niets te wensen over (Rotterdam 1875).

van de toepassing van een eventueel
smeermiddel) de grootte van de toe te
passen kracht.
Kleine buizen worden soms doorgeslagen
of doorgeperst zonder verwijdering van
grond (een horizontale sondering) en zullen
slechts een eenvoudig scherm (dodebed)
vragen om de kracht op te nemen.
Hetzelfde geldt bij de boormethoden voor
een niet al te grote buisdiameter. Bij grote
diameters komt men meestal tot grote perskuipen, die met laswerk worden verstijfd;
de mens wordt ingeschakeld bij het graven
en het grondtransport vanuit de buis
geschiedt met karretjes of een transportband.
De leibaan, waarop de door te persen
buis wordt opgesteld moet op de juiste

gelegd. Het toezicht liet — zoals uit de foto blijkt•

hoogte worden gemaakt en soms zelfs
onderheid.
Men moet vooral nooit te ver vooruitgraven
en steeds attent zijn op de mogelijkheid
van het weglopen van ingesloten zandmassa's of dergelijke; plotselinge zakkingen
zijn voor de weg of spoorweg funest,
ze kunnen verkeersopstoppingen en ongelukken veroorzaken. Wat de dijkkruisingen
betreft kan schrijver dezes niet nalaten,
zijn vaak geuite standpunt nu ook op
schrift te stellen: het maken van een 'sluis'
die de dijken in drie compartimenten
verdeelt met voldoende vleugels en kwelschermen komt hem meer 'up to date' voor
dan de thans algemeen geëiste 'overtoom'constructie.
Tevens meent hij, dat de 'sluismethode'

Tussen de hierboven behandelde slootkruisingen en de door ir. Hofker behandelde rivierkruisingen, ligt een geheel scala
van waterkruisingen, die zowel voor de
ontwerper als de uitvoerder interessant zijn.
We beginnen met de zogenaamde watergangen en weteringen.
Men kan direct op diepte de zinker uit
stukken opbouwen in een droge bouwput;
boven zo'n bouwput kan men desnoods
door een goot of buis (buizen) de
afwateringsfunctie geheel of gedeeltelijk in
stand houden.
In 'den natte' kan het bijv. door de zinker
op stellingen te bouwen boven zijn
toekomstige ligplaats; daarna laat men de
zinker zakken in de onder water tussen
damwanden gegraven sleuf. Door een
gedeelte der twee damwandschermen diep
weg te slaan, of door deze gedeeltelijk
overbodig te maken met behulp van
vleugels, die op hun beurt bij het graven
het ontstaan van een normaal talud
mogelijk maken, blijft de afwatering in stand.
Deze 'ouderwetse' methode met zinkerlieren
en het oude ritueel van bij ieder fluitsignaal
bij alle lieren evenveel vieren is kortgeleden
in de Alblasserwaard weer als de beste voor
het onderhavige geval gekozen en met
succes uitgevoerd. Het laten zakken van de
zinker kan behalve met lieren uiteraard
ook geschieden met vaste bokken, drijvende
bokken en draglines.
Is er beperkte scheepvaart en mag deze
niet lang gestremd worden dan kan dezelfde

354

De onderknikken waren wat verzwaard
en de boveneinden door stalen bolfronten wat lichter dan de rest van de
zinker. De zinkers werden bij het transport
en invaren vanaf bakken bij de knikken
wat opgetild; bij het loslaten boven de
sleuf kwamen ze vanzelf verticaal en door
toelaten van een klein beetje water werden ze
afgezonken. De kansen op ongewenste spanningen in de zinker of verkeerde manoeuvres
bij het zinken waren bij deze methode
minimaal. Het betrof hier de kruisingen met
scheepvaartkanalen, ringvaarten enz. in het
West-Nederlandse polderland.
De laatste tien jaren zijn vrijwel uitsluitend
zinkers in staal uitgevoerd. (Als bijzonderheid moge worden vermeld, dat tussen 1945
en 1955 'deviezen' een grote rol speelden;
het gebruik van staal werd zoveel mogelijk
beperkt; de opkomst van de voorgespannen
betonbuizen werd hierdoor bevorderd, enz.)
Het in horizontale ligging indrijven van
zinkers maakt grote 'kopgaten' in de oevers
nodig en daarom gaat men steeds meer
over tot verticaal boven de sleuf brengen
van zinkers met draglines, bokken enz.;
de methode en het aantal hefwerktuigen
worden afgestemd op de lengte van de
zinker, de stijfheid van de zinker enz.
Bij een korte wat slappe zinker hangt men
een zinker soms onder een 'evenaar' d.i.
een stijve balk, die door de bok of dragline
op bijv. twee punten wordt aangegrepen,
terwijl de zinker t.o.v. de evenaar meer
ophangpunten heeft.

//r?f buizenleggen in een veengebied in vogelvlucht
(± 1955 t.b.v. WRK l in de omgeving van
Vinkeveen).
1. Ter plaatse, waar de sleuf moet worden
gegraven worden de graszoden
verwijderd.
2. De graszoden worden op enige afstand van de
sleuf opgeslagen.
3. Het spoor voor de aanvoer van materialen is
reeds gelegd, een onderstopping met vele houten
dwarsliggers moet het wegzakken in de
veenbodem
voorkomen.
4. Met een lichte heimachine op brede wielen
worden ter weerszijden van de te graven sleuf
lange rijen palen geslagen, omdat anders het
graven van de ca. 3 m diepe sleuf onmogelijk
zou zijn.

methodiek toegepast worden; als men de
laatste dag(en) een sluitstuk inbouwt.
Schrijver dezes is tussen 1954 en 1957
betrokken geweest bij de bouw en het
leggen van een tiental zinkers tussen
20 en 150 m lengte van gewapend beton.
De wanddikte werd zo gekozen, dat de lege
zinker een volumegewicht had gelijk aan
dat van water. De zinkers zijn grotendeels
gebouwd op hellingen en aan de einden
tijdelijk afgesloten te water gelaten.

5. In de te kruisen sletten worden
damwandschermen geslagen.
6. Een andere heimachine heit de palen, waarop
de buiz.en zullen rusten.
7. Een dragline graaft de sleuf tussen de palenrijen; de bovengrond wordt links van de sleuf
opgeslagen; de ondergrond wordt met een
transportband direct naast en op de gelegde
buis gebracht.
8. De traverse met schuine bovenbalk dient voor
het leggen der buizen.
9. De andere traverse trekt de palenrijen naast de
reeds gelegde buizen er weer uit.

Afb. 11.

Het indrijven van een zinker geschiedt
soms vanuit een 'bouwdok', dat op
een willekeurige plaats, of, zoals veel
geschiedt, in het verlengde van de toekomstige ligplaats wordt gemaakt.
Verder kent men de zgn. trekzinkers,
waarbij naast de sleepmethode, waarbij de
zinker wordt voortgetrokken (soms met
krachten boven 100 ton) over de sleufbodem de 'trek-drijf-zinkmethode' wordt
toegepast. Deze laatste vereist minder
kracht en dus minder kostbare apparatuur
en is tevens veiliger voor de bekleding;
met drijvers (bijv. lege vaten) maakt men
de buis vrijwel zwevend. De methode kan
slechts toegepast worden bij stroomsnelheden beneden 2 m per sec.in het te kruisen
water.
Bij beide trekmethoden is veel terrein op
de oever gewenst om de te trekken zinker
of zinkerdelen op te stellen. In enkele
gevallen is het werken met de 'trek-drijfzinkmethode' te overwegen met gebruik van
steeds verlengen van stalen buizen vanaf
een lasplateau of het toepassen van korte
buizen met flexibele maar trekvaste verbindingen.
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De Gasunie legde een leiding door het
Usselmeer (vrijwel geen stroming) met een
drijvende pijpenlegger, waarop de buis
steeds werd verlengd en geleidelijk (zonder
te grote krommingen) werd afgezonken.
In plaats van het vooraf een sleuf baggeren
wordt tegenwoordig een gezonken buis wel
op diepte gebracht door middel van een
spuitinstallatie.
De keuze van de methode van zinkerlegging
en de daarbij behorende zinkerconstructie
hangt samen met de situatie ter plaatse:
breed of smal water, eenvoudige of dure
oeverconstructies, bodemdiepte van het te
kruisen water, de vereiste gronddekking
boven de zinker. Vaak werkt men met één
gespecialiseerde aannemer en wordt de
methode mede bepaald door die aannemer
en het hem ter beschikking staande
materieel enz. Voor alle uitvoeringsmanoeuvres zal moeten worden gecontroleerd, of zij kunnen leiden tot ontoelaatbare
spanningen in het zinkermateriaal; de extra
krachten door stroming en de bijbehorende
spanningen mogen niet worden vergeten.
Kruisingen in dijken en waterlopen kunnen
soms worden opgenomen in brugconstructies, in leidingkokers die naast de brug
worden gemaakt of onafhankelijk van
andere kunstwerken gemaakte leidingbruggen. Zij vervangen de zinker, maar
soms ook een tweetal dijkkruisingen
(afb. 11).
Het bevriezingsgevaar moet bij dergelijke
constructies bestudeerd en zonodig opgeheven worden.
Twee diepe polders kunnen onder de dijken
met wegen en de waterloop door soms
verbonden worden door een doorpersing.
Tijdelijke afdamming of afheiïng van de
waterloop is daarbij wel gewenst en het
gebruik van een mantelbuis zal zowel door
de leidingbeheerder als door de waterschapsinstantie geëist worden. Er is echter
wel een project uitgevoerd, waar de
watervoerende leiding de dijken en de
waterloop kruist en de dijkversterking met
damwanden is bewerkstelligd.
Waterkruisingen, zowel zinkers als leidingbruggen moeten vaak worden onderheid.
Bij zinkers leidt dit tot specifieke
problemen. Als de zinkersleuf is gebaggerd
(iets dieper dan normaal) worden met
behulp van oplangers de palen op de goede
diepte geslagen. De onderlinge afstand van
de twee palen van één juk wordt geregeld
door om de eerst geheide paal één oog van
een zgn. bril te schuiven, die aan een staaf
is bevestigd; de tweede paal wordt in de
tweede ring geplaatst. De zware betonnen
kespen worden geplaatst; de plaats van de
kesp kan worden gefixeerd door de paal te
heien met een oplanger, die onderaan hol is,
een buis in en boven de paalkop moet dan
passen in de gaten in de kespen.
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De zogenaamde 'Pipemobile', die in Amerika
gebruikt wordt om buizen te vervoeren door als
het ware een 'hoge rug' te zetten.
Voor het aansluiten aan reeds gelegde buizen rijdt
het voorwiel in de laatst gelegde buis en duwt
het achterste gedeelte van het vervoer-legapparaat de buisverbinding in elkaar.

Een geleidelijke bocht met duidelijk zichtbare
bronbemaling en aanvoerspoor.

Na het afzinken van de zinker wordt deze
t.o.v. de jukken vastgelegd door gebruik
van zware betonnen wiggen of men plaatst
vooraf plastic zakken met een mengsel van
zand, cement en grind op de jukken. Als de
zinker is geplaatst worden de zakken lek
gemaakt, waardoor betonnen — goed
gevormde — opleggingen ontstaan.
De laatste methode is toegepast bij een
stalen zinker, de betonnen wiggen kunnen
slechts bij betonnen zinkers worden toegepast.
Vullen, beproeven en in dienst stellen
Het vullen moet in een langzaam tempo
geschieden. Waterslag moet worden voorkomen. Hoeveelheids- en drukmetingen
kunnen een indruk geven van de snelheid
van vulling en de grootte van de nog
ingesloten luchthoeveelheden.
Op alle hoge punten en voor zinkers en
slootkruisingen kan meestal worden ontlucht. Op de bedrijfsdruk kan de leiding
lange tijd worden beproefd en de bijbehorende lekverliezen worden gemeten; in
het begin kan het oplossen van lucht en het
verdrijven van lucht door poreusheid van
het buismateriaal een te hoge waarde voor
het eigenlijke lekverlies veroorzaken.
Het persen op 1,5 x de bedrijfsdruk
geschiedt meestal slechts een korte tijd
bijv. 15 minuten. Als de bedrijfsdruk pas
na lange tijd voorkomt, kan men overwegen de aanvullingsgrond (als die uit
veen en klei bestaat) wat langer gelegenheid
te geven tot consolidatie, vooral als de
financiële consequenties voor rekening
van de opdrachtgever komen.
Men kan het sprongsgewijs opvoeren van

Een in stukken van gewapend beton opgebouwde bocht, 0 1200 mm, die door een bodemplaat en
nog te storten rug (zie wapening) tot één geheel zal worden; daarachter ligt een onderheide
leidingbrug over een verse grondaanvulling (WRK I, Tunnel Velsen, 1957).
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de bedrijfsdruk doen voorafgaan door een
nieuwe beproeving. Voor toelaatbare
lekverliezen geven de Technische Voorschriften' de volgende formules:
gietijzeren en stalen leidingen:
d/p
l/h per km leiding;
100 L
asbestcementleidingen:
d/P
l/h per km leiding.
60 L
Hierin is:
d = nominale middellijn in mm
p = beproevingsdruk in kg/cm 2
L = gemiddelde lengte van de buizen in m
Voor voorgespannen betonbuizen wordt
bij de bedrijfsdruk een lekverlies van
1 pro mille van de inhoud der leiding per
etmaal toegestaan. Geheel logisch is deze
regel niet, omdat de inhoud een functie
is van het kwadraat van de diameter,
terwijl het oppervlak van de wand en de
lengte van de voeg (omtrek buis) daarmede
rechtlijnig verlopen. Voor zeer grote diameters is de regel dus te gunstig.
Als er tussenafsluiters zijn, stelle men de
eis voor ieder gedeelte tussen twee afsluiters. Het lekken van afsluiters, lekke
pakkingen bij mangaten e.d. geeft vaak
aanleiding tot foutieve metingen.
Meestal zijn de kunstwerken (zinkers) reeds
tijdens de leidingaanleg geperst, veelal
worden alle buizen geperst en de voegen
kunnen bij grote diameters eveneens met
een persapparaat worden beproefd.
Het te hoog en te lang op hoge druk
beproeven betekent dan vaak slechts, dat
men nagaat hoe de aanvullingsgrond
reageert. Men wege het nut der beproeving
af tegen de risico's die men loopt. Het
motief, dat ook in verband met mogelijke
waterslag moet worden beproefd is niet
geheel juist. De korte duur van waterslag
betekent ten opzichte van een mengsel
van grond en water, dat die door wateroverspanning wordt opgevangen; voor grote
vervormingen is de tijd kort, evenwichtsverlies is wel mogelijk.
Bij en na de beproeving zullen alle
accessoires eveneens worden gecontroleerd.
Bij aanwezigheid van een waterslagbeveiliging zal deze kunnen worden
beproefd door aan- en afzetten der pompen.
Is de leiding bestemd voor drinkwater dan
zal de leiding moeten worden ontsmet door
zo lang en veel te chloreren, dat het water
bacteriologisch betrouwbaar is. Dit water
zal moeten worden gespuid en vervangen
totdat de chloorconcentratie aanvaardbaar
is. Het transport van water kan beginnen.
Dat het hierbij om grote hoeveelheden

Een artikelenreeks over de aanleg van gasleidingen in 'De Ingenieur' van 21 april 1972
met o.a. (7 t/m 11).
7. Joustra, ir. K. en Broug, ir. N. W. A.:
'Soil Investigations and Soil Mechanics
Recommandations'.
8. Willet, ir. J. R. en Pette, ir. D.: 'Dewatering
and Soil - Reinstatements in Connection with
Pipeline Construction'.
9. Pette, ir. D.: 'Well-pointing for the
Construction of Pipelines',
10. Blink, C. C. van de: 'Some Aspects of Large
Diameter Pipeline-Constructions in the
Netherlands',
11. Woudstra, ing. C : 'Road-, Water- and Railway-Crossing and the (Forgotten) Cathodic
Protection'.
12. Oud, ir. H. J. C. en Molenaar, ir. V. L.:
'Leidingtunnel onder Hollands Diep',
'Cement en Beton' van januari 1973.
13. Bijlage van Wegenverkeersreglement 1950.
Normbladen 1922 t/m 1926.
14. Instructieboekje voor wegopbrekingen en
wegomleggingen van het Centraal Bureau der
Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven.
15. Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
(wegomleggingen en wegopbrekingen).
Memorandum no. 9 van de Verkeersafdeling
van de ANWB.

kan gaan en mede ter onderstreping van
de betekenis van ondergronds transport
moge het volgende voorbeeld dienen:
Het Biesboschproject wordt opgezet voor de
levering van 16 m;i per sec; dit is vergelijkbaar met een transport per rail van iedere
minuut een trein met 30 tankwagens van
ieder 30 ton. Gelukkig dat er ondergronds
transport is!
Besluit
De zuiveringstechnieken en de milieuproblemen vullen tegenwoordig terecht
grotendeels de waterleidingtijdschriften in
binnen- en buitenland. Een hernieuwde
belangstelling voor de leidingaanleg (technisch en juridisch) is nodig: de leidingenregistratie en daarnaast vooral de planologische en technische eisen van de hogere
en lagere overheden voor de constructies
en de uitvoeringsmethoden verdienen een
vakkundig en theoretisch gefundeerd
tegenspel.
Nog beter ware het, dat een goed samenspel
zou leiden tot wederzijds aanvaardbare
voorschriften en een betere rechtspositie
voor de in het algemeen belang functionerende leidingsystemen.

Over zinkers in Water (16 t/m 19):
16. Lindenbergh, dr. ir. P. C. in 1951 nr. 15;
Wijnstra, ir. G. in 1949 nr. 17.
17. Pouwer, ir. J. in 1954 nr. 3 en 4.
18. Hoytema, ir. D. N. U. in 1960 nr. 3.
19. Wielinga, ir. C. in 1958 nr. 23.
20. Swedler-von Jürgenson: 'Handbuch der Rohrleitungen', Berlin 1939.
21. Stradtmann: 'Stahlrohr-Handbuch', Essen 1940.
22. Marquardt: 'Der Bau eingebetter Rohrleitungen', Berlin 1937.
23. Richartz: 'Technik und Unfallverhütung beim
Herstellen von Leitungsgraben und beim
Verlegen von Leitungen in der Erde', BerlinWien, Leipzig 1939.
24. 'Handbuch für Eisenbeton', 1934 Berlin.
25. Mijnsbergen, J. W.: 'Doorpersing Watertransportleiding onder Rijksweg 15' in Polytechnisch Tijdschrift (B) van 6 maart 1974.
26. Beauchez, ir. H. C : 'Ontwerp en Berekening
van Hoge- en Lagedruktransportleiding' in
Polytechnisch Tijdschrift (B) van 6 maart
1974.

Het leidingvak mag niet worden
verwaarloosd.
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Bij de aanleg van de leiding Andel -Bergambacht wordt de kesp van afb. 8 gebruikt, de dragline
graaft en legt; de palen worden vooraf onder een bepaalde helling geslagen (zie 'zichtje' op de
voorgrond). De buizen zijn niet van een beschermende 'teer'-laag voorzien; over de noodzakelijkheid
daarvan wordt verschillend geoordeeld.
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