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PROVINCIALE WATERSTAAT
IK ZUID-HOLLAND

Overzicht van de stand van zaken op 13 september
T965 bi.j het overleg met de Gasunie, Bechtel
International Company en Bish en Partners inzake
de kruising van primaire en secundaire aardgasleidingen met boezemwateren (annex kaden), di.jken
en wegen.
I.

Primaire leidingen,
werkdruk : 67,5 atm.
diameter : 0 60,75 en 90 cm.

a) kruising met boezemwateren en kaden.
gesprekpartners : Gasunie, Bechtel en Bish.
stand van zaken J het gaat hier om moeilijke, kostbare
werken; het overleg heeft plaatsgevonden in goede sfeer
en geresulteerd in een uitgebreide algemene rekencode
voor dit type kruisingen, welk document thans in concept gereed is en waarvan de samenstelling met vereende
krachten tot stand is gekomen. Hierbij moot worden opgemerkt, dat de oorspronkelijke berekening van Bish
2 bladzijden besloeg, die van de provinciale waterstaat
7, en nu een veelvoud daarvan. Het bureau Bish heeft
bij de tot op heden gevoerde onderhandelingen blijk
gegeven van een mentaliteit, die primair is gericht op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze van berkenen en
eerst in de tweede plaats een voor de Gasunie gunstige
oplossing nastreeft. Hiermede is een stuk uniek ontwikkelingswerk gereed gekomen, zelfs met toepassingsperspectieven buiten de feitelijke gasproblematiek; het
zal nu o.a. mogelijk zijn de voor de diverse kruisingen
op te stellen standaardberekeningen op verantwoorde
wijze aanzienlijk te vereenyoudigen door het verwaarlozen van niet maatgevende spanningen. Men komt hierdoor
tot een beknopte rekencode voor praktisch gebruik. Als
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voorbeeld en testcase is de kruising met de Dubbele Wiericke
uitgewerkt. Doordat overeenstemming werd bereikt over de
invoering van diverse gunstige factoren, kon de klasse
worden gesteld op C in plaats van B (Bish) of D (prov.waterstaat) .
'Deze gunstige f actoren zijn :
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1).. in. rekening brengen van het zogenaamde ''rerounding effect"
(circulaire" reformatie) d.w.z. dat "de ""onder invloed van de
grondbelasting afgeplatte buis de neiging heeft onder invloed van de inwendige gasdruk weer enigszins te vervormen
naar de cirkelvorm.
Hierdoor worden de momenten in dwarsrichting urastisch g e - ^
reduceerd.
2) het toepassen van de formule van Lam£(exact) in plaats van
de ketelformule met uitwendige diameter, zoals de Bechtel
specificaties aangeven, voor de berekening der ringspanningen.
3) het toepassen van betonnen zadelstukken met grote ondersteuningshoek, waardoor invoering van een gunstiger coëfficiënt
in de formule van Spangier mogelijk is.
4) de breukspanning voor staal AP I-X-56 bedraagt 5600 kg/cm2
in plaats van de door het stoomwezen abusievelijk opgegeven
2
waarde van 5500 kg/cm .
5) reductie van de veiligheidsfactor van 2,5 tot 2,3 conform
de T.G.B. 1955 (art.36). Deze reductie dient echter niet
te worden gekoppeld aan dit voorschrift, doch te worden gezien als een op advies van de "gasclub" toe te stane reductie onder de volgende voorwaarden :
- het gestelde onder art. 36 van de T.G.B.
- bij bezwijken van de terreinstrekking (klasse A ) , mag de
kruisende strekking niet vloeien.
Als ongunstige factor werd door Bish aangevoerd, dat ter
plaatse van de steunpunten het buigend moment in dwarsrichting wordt verhoogd door de schuifspanningen.
Het is gebleken, dat indien men klasse 0 wil handhaven, de
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vormgeving en uitvoering van de steunpunten aan stringente
eisen moeten voldoen.
te verwachten tempo van afgifte der vergunningen : indien
van de zijde .van Bechtel de .provinciale waterstaat wordt ver
weten de voortgang van de diverse werken te obstrueren (dat ■
is aan de gasclub nooit gezegd) kan worden gesteld, dat
Bechtel zelf de tot standkoming van de genoemde rekencode
vertraagt door :
 het niet of te laat beschikbaar stellen van de door het
bureau Bieh benodigde gegevens.
T het gebrek aan belangstelling en waardering voor het door
n
ge oemd bureau verzette werk»
 het te oppervlakkige contact tussen beide bureau's waardoor
met Bish rondgesproken correcties eerst na diverse revisies
door Bechtel in de tekeningen worden verwerkt.
Uiteraard zal de beoordeling van de te vervaardigen routine
berekeningen voor de resterende kruisingen van dit type
worden verzorgd door de vergunning verlenende Hoogheemraad
schappen aan de hand van de genoemde codes. Het tempo van
afgifte der vergunningen wordt dus bepaald door de productie
van Bish en de beoordelingscapaciteit van deze instanties.
De provinciale waterstaat heeft hierin verder geen taak en
concentreert zich op het voortgezet overleg inzake de andere
kruisingstypen.
b) kruising met boezemwateren, waarbij op een kade een provin
ciale v/eg is aangelegd.
gesprekpartners : Gasunie, Bechtel en Bish
stand van zaken : bij de onderhavige kruisingen lopen de
belangen van de kadebeherende Hoogheemraadschappen niet
parallel aan die van de provinciale wegbeheerder, zodat bij
het intern overleg in de gasclub geen gemeenschappelijk
standpunt werd gevormd.
Een en ander houdt in, dat Bechtel en Bish in overleg met
deze belanghebbende instanties tot een aanvaardbare oplossing
zullen moeten komen.
' te verwachten tempo van vergunningafgifte : de bedoelde
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- 4 onderhandelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid moeizaam verlopen.
o) kruising met provinciale wegen, geen kade zijnde.
. gesprekpartners : Gasunie, Bechtel en Bish
stand van zaken : heden gaat een schrijven van de provinciale wegendienst aan Bechtel uit met vermelding van de
gestelde eisen, waaronder een sterkteberekening. Hierna zal
het overleg tot vaststelling van een rekencode een aanvang
kunnen nemen. De gasclub zal de provinciale wegendienst in
deze onderhandelingen bijstaan.
afejftetanpoÓer vergunningen : dit is in eerste instantie afhai^
keiijk van de wijze waarop dit overleg zich zal ontwikkelen.
Aangezien ir. Bish voor 3 weken met vacantie is vertrokken,
zal een en ander worden vertraagd. De provinciale waterstaat
kan hierop geen invloed uitoefenen.
d) kruising met dijken.
Dit type kruisingen is nog niet met gesprekpartners aan de
orde geweest.
II.

Secundaire leidingen,
werkdruk : 40 atm.
diameter : 0 20,30 en 40 cm.
a) kruising met boezemwateren en kaden.
^
gesprekpartners : Gasunie, Bish.
stand van zaken i in een gezamenlijke vergadering van Gasunie,
Bish, Grondmechanica en de gasclub is overeenstemming bereikt
over de uitgangspunten voor de berekening van deze kruisingen.
Deze berekening zal geschieden als voor een "hangbrug". Ingeval een boezemwater wordt begrensd door een diepe polder zal
door de Gasunie de mogelijkheid worden onderzocht van doorpersen onder het kanaal door, waarbij de gasclub zal worden
geinformeerd over de wijze van uitvoering terwijl een sterkteberekening zal worden overgelegd. (De gasclub is hieromtrent sceptisch gestemd, o.a. in verband met uitvoeringsmoeilijkheden.).. Voor zijn vertrek heeft ir. Bish zijn mede-
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doorgewerkt aan de hangbrugberekening. Na zijn terugkeer
kan het gesprek over een rekencode opgang worden gebracht.
afgifte tempo vergunningen : aangezien de problemen verbonden aan deze kruisingen ingewikkelder zijn dan die bij de
kruisingen onder I (primaire leidingen) (daar is namelijk
van het begin af aan de voorwaarde van onderheiïng gesteld)
en de op te stellen rekencode hiervoor nog van de grond af
moet worden opgebouwd, is het thans niet goed mogelijk omtrent het te verwachten tempo een prognose te maken.
b) kruising met boezemwateren, waarbij op een kade een provinciale weg is aangelegd.
Dit type kruisingen is nog niet ter sprake gekomen.
c) kruising met provinciale wegen, geen kade zijnde.
gesprekpartners : Gasunie
stand van zaken : de gasclub heeft de provinciale wegendienst
geadviseerd voor die leidingen, welke provinciale wegen
kruisen, die nog aan zettingen onderhevig zijn, eveneens
een sterkteberekening c.a. te vragen zoals voor de primaire
leidingen. In de wegendienst vindt thans nog nader beraad
hierover plaats.
afgifte tempo vergunningen : aangezien de wegendienst zich
nog niet heeft uitgesproken en derhalve ook nog geen opdracht
door de Gasunie aan Bish is verstrekt, valt over het tempo
in het huidige stadium niets te voorspellen.
d) kruising met dijken.
gesprekpartners : Gasunie.
stand van zaken : nog deze week zal overleg plaatshebben
tussen de gasclub en dijkbeherende instanties tot vaststelling van een staat van eisen waaronder een sterkteberekening.
afgifte tempo vergunningen ; na de bedoelde vergadering zal
de Gasunie in kennis worden gesteld van de resultaten,
waarna een opdracht aan Bish waarschijnlijk is. Hierna kan
het overleg over een rekencode aanvangen. Ook hierbij is een
tempo-voorspelling illusoir.
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- 6Opmerking : de gasclub beschikt thans voor de meeste kruisingstypen over berekeningsrapporten van de provinciale
waterstaat, zodat de diverse contacten met Bish waarschijnlijk vlot kunnen verlopen.
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's-Gravenhage, 14 september 1965
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