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1. mEisrsQ
1*

:

-i

Doftl*

Ten einde ta voorkoiaon* dat hat water in hat getied rondom Dordreoh'^
atijgt bowen 2,50 m + H.A*P» wordt overwagaa de Ond# Maas door sen schu^
sluis af te sluitea en atoras^ea te T>owrsn in het Sbordsli^k gsdaslta
van da Nooxd, hat Zuidslijk godesXts van ds Dortsohs Etl «n ten Westsn van
Sliedreoht in de Beneden Msrwed*.
De stormstuffen etaan open aolang hat water aiat boger komt dan

i

2,50 m + en worden Isij hoger© wateratahden gesloten, d*i* Slechta oen
•

enj»le dag in de pear jaar.
:
ALtematief apu zijn bet vsrhogen van dediiken in het tuasen de
stormstuwen govatte gebied, hetgeon zeer kostbaaar zou zitn wegena aaaweaigheid Van de stad Dordrecht en van de liathabouwingen laaga de dijken in
veracheiden plaataen, zoala Alblasaerdaa en P^endrecht*
2. Yoorwaarden. waaratan da atoxnatawea jMoetAnjvoldoen*
Bolaag de stormstowon open zijn asoat de aoheepvaart ongehlnderd
doorgang vinden. Voor de binnenvaart moot ee.n vrija hoogto aanwezlg ztia
van ± 15 m + U.A.P*, V'or zeeachepen van ± 45 » + TT.A.P.
De staW-moet botrouwbaar jnj Indian nodig moet men er van op aan
kunrien, dat zij »i®t weigert ta bowegon.
,
Het openen der stuvron moot in hot water plaata kunnen hebben in
15 tot 60 min* Boven wator is een niet te kleine anolheid gev^enat om de
schaepvaart niet danger te atrepmon dan strikt noodsaJsoliok is,
5* Onderzocht atvortype.
Aangezien de stuwen aleohts hoogst zelden worden gesloten, is olke
oplosaing, waarblj zand en allb, dat door de rivier wordt afgevoerd, het
manoeim-eroh mat de bewoogbare afsluiting kan belemmeron, onbetrouwbaar
to aohten* Hiordoor vallcn dalcatuwen an roldeuren onmlddellljk af •
Aan een brug opgehangen Itleppen, wolke van do horizontale stand in
een nagenoog vertioale kuiWion wordon bowogon hebben in do eerate plants
het aanalibbingsVezwaar (zij olaan tegen een drempel in do vloer), dat
‘vooral hixiderlijfc kan zijn voor do kloppen, wolke het eerate worden
gealoton (onvoldoendt anolheid van het water om tegon dat dezo gealotan
zljn de afzottingen weg to opoolen) en in de tweede plants do zeer grote
-kraohten-

r

]

Icrachten op de kleppen, welke liat laatst cQsloten worden, (tegen dat zij
gesloten zijn vormt zich een opsttiwlng van water v66r de klep» en een
afzuiging er aohter).
Voorts vallen alle systeiaan af > v;e3ke te traeig werkon, zoals
Poirde-.jiikken, kleppen

(type Clianoina enz), \7elke bovendien last van

aanslibblng zullen ondervinden.
Rest ter ovenragingt
a. schuifstxiwenj
b. segmentstUY/en;
jc. cilinderatuwan.
Van dez© typen valt sub b af wegens de omogelijkheid om er met
hoge schepen onderdoor te varen, terwijl sub £

minder gesohikt is voor

zeer grote overspanningen (te grot© cilinderdiameter), Uiteindolijk zijn
slechts schuifstowen nader oiiderzocht (sub a).
4* Groott© der overspanning*
Hierbij zijn dri© mogelijkheden onderzoohtj
1 overspanning van ± 200 m
b» 2 overspanningen van ± 100 m
£. 2 overspan dngen van ±

80 m en 1 over spanning van ± 40 m.

In geval a wordt de gehel© rivier door 44n element overapannani
pijlers ontbreken. Doze oplossing lijkt op het eerste gericht d© best©,
vooral voor de stuwen in de Noord en de Dortsche Kil, in welke w^teren
de soheepvaart zeer druk is (vaart Antwerpen - Rijn) en de heersondo wind
dwars op het water staato
In dat geval imjet het afsluitbare element geheven worden tot ± 45 m +*
Nadeel zou zijn, dat bij weigering van het bewegingsmaohanisra© d© afsluiting
mislnkt, of, wanneer het heffen betreft, de ©ohoepveiart gestreod wordt
gedurende bijna 44n tij. Wat het sluiten betreft is dit nadeel ook bij
sub b an£ aanwezig, terwijl, bij storing in het ©leotrisch net,

ock. dan het

openen vertraagd wordt.
%

'Voerdeol van geval a io, dat desgewenst dagelijks kan worden gelbcperimenteord, zolang geen zeesc'hip in aantooht is, tussen de standen van 4e
beweegbare afsluiting op 45

+ Qii

®P 15

m +.

In geval b zou dat experimenteren slechts kunnen geschieden met

46n

■“

overspanning

4

daar de ander© niet hoger geheven behoeft te worden dan

13 m +. Weliswaar zb* lauatstbedoelde' overspatfifLng kunnen worden neergelaten,
-terwijl-

terwijl d« a«b««|nri&aJ*t door Mn op«>nln^' wordt |fedirl^lKrd« 4o<^ ssnlfca i« . ^
aiet gaTWaat to aohten. Daarbij Itojat, dat d© nood8al»lljlfi»

Mnd«rH4lf:T

is TOOT do schiss^^nraart bij de l^ersoi^ aijwind,
^ |
Tn geval £ zi^n aeifo twse ptjlors nodig, Ps orerspanrdng nas 40 A A£^|:

Xsst

is voor d® zeevaart bestead* w^JJke bij de heersind® dirars# vlodea
ZGu kuitmon oMerrlnd^n van d® betjM&kaliJk naasrti opening*

|i
i- l,

Wannaer loen bedeiikt, dat de pa^Jcti^k geleerd beeft* dat go«d
houden stiMwn nlet
bet‘kriM.eko ogeabllk aullen wadgeroa en bet

'J

van de strocaa gedn nadeel beboaft te beroklcenen oMat tegeh de tljd, dat d#
-■ <|i

atoziiisttnreii gereed zijn de versohillende centralen zijn doorverbondan*
terwijl bet oventfeging verdient oxa aelf eleetricitelt voot de attwen op te
■atelcken laet. een dlesel-electrlseh aggregaat, geeft

aev&Ttipanxiiyxg (ge^al ^ )|

afgezien van de kosten* elechts voordelen*
II. SdH OVERSPAIflTBrG YAH t 200 m* (fig. 1 a)
i*
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Schulfhoogte*
De boogste stuw zal reiken van 6 m — tot 6 m + en is dias 12 a hoog*

' ■
i

afslnltelement van die hoogte en 4 200 a overspanning is te 'sla^oa
ziclizelf te dragen. Daarom moot men zinh los makon van de diepts van d#
rivier bij bet boogste water en de achxiifhoogte kiozea in julsto verbonding j
tot de lengte, i.o. + l/8 % 1/10 van de lengtev
2. Schnifstnw.
\
Pig. I a geeft een scbuifstuw van. 200 a overapanning aan. D® waterkering wordt gevoriad door een tonvormigo beplating, welke reikt van
6m- tot 6 m +. De beplating maakt onderdeel uit v'an de onderrand van een
ligger met drioboekige dooranede. De eigenaardigheid van zulk een li^er
is^ dat de onder- en bovenrand door de borizontale waterdruk gelijkelijk
worden belaat. Elk dezer randen krijgt dtis door de borizontale waterdruk,
beboudens bet taken, de halve belasting van de aohterrand.
De onderrand wordt door de waterdruk op bulging belast. Voorts worden
de onder— en bovenrand ook belast door bet eigen gewicht van de aobterrsnA
en de daarvan uitgaando diagonalen*
Gerekend wordt op een bultenwaterstand van 6 m + en een binnenwaterstand
van 2,50 m +. Bij deze zeer onVoordelig aangenomen buitenwat erst and is
2
gerekend op eeh spanning in bet staal van 1600 kg/cm • Alsdan is de
borizontale kraoht tegen de beplating van de stuw in de Dortsobe Kil, de
zwaarst belastsider drle stuwen, waarvan de bouw wordt overwogen, in totaal
7200 t. Bij deze belasting beboeft de solruif ninffi»r to worden bewogen.
-Aang0non»n-

i

■ isngonoswa

dat

stiar 'b«w0g«n wordt Mj tea nivaawveraohil

ier laearsal^dea fi:'Tan ten hoogste 1 a, waaafddor de iiorizontale Tjelasting ,
oagereer i6oo't wacdt.
tNidtsen^ iMt bare

ooet de schuif due

zi jn tegen een

baX^tlng Tan 1^00 t waterdrakf teg^ de vlnd op het gedeelte boven water
ea

de beXaetliig door eigen gewioht.

Be achuif mat gedurende bat ilE^ren ran water met haar aanalaglijsten
tagen het betonweite. Sleehta. gedtnrende het bewegen

rost zij op wieXen.

Tinlteft is berelkt net behulp van in da kopwaaden der sohuif ingebouwde
aidrukwagane t in de gaeat ala door ondergetekende beschreven ia in
“da mgenienr” no* 42 van 1947 ®h no# 57 "^an 1951* zia 00k fig* 1 b* De
grota wialen van de afdrukwagens worden elk op ten hoogste 1025 t belast,
de klaine wielan elk op ten hoogste 240 t*
Mj een opioophelling van 10 t 1 is de afdrukkraoht, behondene
.0
800
wrijvlngsverliezen, in totaal ■"■'Yq '' =,160 t, dns 80 t per schuifeinde*

Ben moeilijkheidi inhaerent aan de grote afmetingen, is de vrlj
grote wijziging in lengte van de aolToif door temperatxiurverschillan en van
de randen door de doorbuiging* Bovendien zouden de heftorens door de storm
onder het optrefcken van de schuif merkbaar kunnen verbnigen, evenals hoge
kerktorens znlka doen. Daarom is in totaal sleohts d4n groot wiel door
de rails gefixaerd; de drie andere zijn verschiiifbaar op hun as* Doordat
de grote wielen gebekt zijn in de rails ter weerszijden er van, raken
hun loopvlalcken de rails steeds oyer de voile railkopbreedte*
'

De grote krachten, welke op de sch;iif werkan, maakten het gewenst

haar uit biiizen samen te stellen* De grootste buis-dianetar is

4

m, dus

in dezelfda orde van grootte als de bviizen van de syphon bij Zeaburg
(gemeente Amsterdam) onder het verbrede Merwede-kanaal (diam. 5»60 m).

Da grootste wanddikte der b^lizen ia 56 nua.
IteLnging in de btiizen treedt slechts op in de onderrand van knooppunt
tot knoopptmt* Deze wringing is betrekkelijk gering en wordt veroorzaskt
door de horizontale wate -drufc tegen de beplating, waarvan de resultante
niat door het hart van de liggar gaat* Door de wringing worden de in de
buis samenkomende diagonalen op buiging be last. ,
Het grote achuif gewioht, bijna 2900 t, brengt ook problemen mee.
Tan deze 2900 t' is 2400 t uitgabalanceerd. Het contragewicht en de trekkraoht werkan in het zelfde vlalc* De axoentriciteit van de schuif is
zodanig gekozen, dat het bovenste wiel van de afdonjkwagens steeds poaitief
belast wordt*
-Deze-

-

5

-

Deze excentriciteit is ^regeld door de onder- en bovenrand van de scliiaif
te knikken.
Het contragewicht ain ellc schulfelnde is in tweeSn gedeeld. Het
bovenste deel woxtlt oia de schuif te strijken, opgehesen; om de scbuif
te hijsen wordt er a-n getrokken en hangt het bovenste .gedeelte van het
contragemcht aan de afdixikinrichting.
In hoogste stand rust de schuif op de wielen, mot gespannen afdrukinrichting, Hierdoor wordt voorkomen dat de schuif bij windstoten in de
sponning gaat klepperen.
Het bev/egingsmechanisme is tweedelig, in elke toren d5n decl, De
motoren zijn electrisch gekoppeld. De bewegingssnelheid van de schuif
is 1 cm per sec. Het benodigd vermogen is 50 pk* per lierv^erk.
De lierweiken drijven de trommels aan. De trommelmiddellijn is

4.80 m, de dikte van de bijbeliorende kabel 6o mm. De middelli^jn der
kabelscliijven is 6.00 m, de dikte der bijbohorende kabels is 75
beide gevallen is de kabeldikte

In

x de scMjjfmiddellijn.

De montage is een probleem op sichself.
De gang van zalcen is alduss van de schuif vrorden elementen gereedgemaakt van 40 m lengte. Deze uorden aaneengelast op stolen pontons.
Hiteindelijk komt de sch\iif op de pontons te staan in haar definitieve
stand. Vervolgens wordt de schuif in haar sponningen "gedreven”, waama*
de tijdelijk ondorstorando contragev^ichten er aan worden vastgekoppeld*
Door dit met hoog water te doen sullen de contragewichten bij het vallon
van het water boven de tijdelijko ondersteuningen geheven worden, waama
die onderstetaiingen worden verwijderd. Daama worden de beweginskabels
aan de afdrukwagens bevestigd en wordt de schuif geheven, terwijl de
pontons worden verwijderd#
III. Tims OVERSPAMINGEH VaH 100 m. (fig, 2),
'

Het gewicht van elke scljuif is aanzienlijk minder dan de helft van dat
van de 200 m schuif (zie graphiek, bijlage il). Dit is de reden, dat dit
ontwerp goedkoper is. (zie de raining van koston, bijlage III).
Hoewel volstaan zou kunnen worden met het tot 45 m hoogte heffen van
een schuif-de andere zou niet boven 15 m + geheven behoeven te worden is,om aesthetische reden

daarvan afgezien.
IV.

IT* TgeQ overspamilnigen van 80 la 8ii SSn van 40 m (fig. 3).
Bij dit ontwerp wordt sleoh.ts de kleine aclmif tot 45 + geheven, de
andore sclmiven tot 13 m
Het 'betroldcen ontwerp vordert de geringste uitgave, ho^el de "betonhooveelheid groter Iso De oorzaak van de geringere kosten is gelegen in de
veel lichtere sclmiven (sie de raaing van kosten, bijlage Hi).

•s-GSAVEimfiE,
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jgj* Onderl>otar»
Landlxoofden, pxjlers en vloeren zijn op staal gefundeerd. Zou ztilks
blijkena het ‘bodemkimdig onderzoek onjuist zijn., dan verandert in beginsel
niets

ket ontwerp* Slechts zouden vertioale palen en sohoorpalen 5 : 1

moeten worden aangebracht.
De vloer moet een vrij grot© horizontale kracht opnemen, wanneer
de schuiven t.g.v* hoog water doorbxiigen en tijdens het afdrukken, Om d«
vioor niet onnodig zwaar te maken is de erop werkende vertioale waterdruk
ala gewichtseleinent ingevoerd# Hiertoe is de schnif geplaatst aan de la -g”
water zijde van de vloer en de onderloopsheidskering aan de hoogwaterzijde,
Teneinde in de landhoofden zo min mogelijk matoriaal toe te passen,
zijn deze in doorsnede als

muren ontwoirpenj welk© later met grond
6 e*

worden aangevuld.
Ter heperking van de pijlerhreedte zijn hij toepassing van meer dan
4€n attcwschuif de schuiven verspringend aangehracht.
Het op de stuwvloer aansliaitende stortehed hestaat nit zinkstnkken
met bes tor ting* De stnw wordt ten hoogste slechts een enkele dag per jaar
gebruikt en grote bodemsnelheden treden dan nog alleen tijdens het begin
van het trekken op*
De heftorens van de schniven van 100, 80 en .40 m zijn volgens het
ontwerp massief, met nitzondering van nissen om de schxiiven in to drijven
en de afdmkinrichtingen te demonteren* Dit geeft een besparing op de
bekisting van de heftorens en bovendien wordt hierdoor het voordeel verkregen van een groter gevd-cht. De heftorens van de schuiven van 100 en 80
mpter moesten hoger worden dan de bpverikant van de schuif vereist, om de
contragewichten binnen de heftorens te 'houden.
Bij .de opening van 200 m'zijn de heftorens hoi geprojecteerd, daar
deze anders te zwaar zouden worden.
Voor de horizontale aanslagen is graniet toegepast, voor de vertioale
roestvrij staal. Voor graniet ontbreekt de niimte, bovendien is roestvrij
staal goedkoper.
b. Noodafsluiting.
Aangezien de stuw slechts ten hoogste een enkele dag per jaar moet
keren en men dxis.tijd te over heeft om reparaties en onderhoudsworkzaamlieden
uit te voeren in tijden van lage v/aterstanden, zijn geen noodkerint,en ge~
projecteerd. leder onderhoud vorderend gedeelte is niettemin drooglegbaar.
-c.-

-

_c«

2

-

3oiiulven>

Het frame, bestaat uit een ‘biiizenstel van drlehookige doorsnede.
Voor wat het heginsel van de herekening hetreft v:ordt vensrezen naar de
"Nota '^'dlnreffende het ontworp van Stun X", ingezo»den Mj brief, ongeniimiaerd
dd.

9 Kovembef’ 1951
De waterkerende wand, welke ter vermindering van de opdrijving bij

kering geplaatst is aan de hoofiraterzijde, wordt gevonnd door een verstijfde
tonvormige beplating van 8 mm clikte. De v/and kan geen dwarskrachten opnemen,
zodat de diagonalen in het vei’ticale valirwerk, niet ku men worden gemist.
Ala toelaatbare spanning bij maxr.iiinale kering is aangenomen 1600
kg/cm^,
Om tijdena het optreld:en van de schttiven zo weinig mogelijk invloed
van zuiging te ondfervinden is de onderrand op enige afstand boven de stuw.

vloer geplentst.
Om de opdrijving v n de schnif zo klein mogelijk te maken zijn in de
onderrand en in de dfagonaltm met een diameter

> 0,00 m openingen gepro-

jecteerd, om het water toe te laten stromen en do lucht af te voeren,

De groot^te van de openingen in de onderrand ia zodanig gekosen, dat bij
een vexval van 0,04 ni per 11 jdseenheid ev nveel v/ate:r afstroomt als in
die tijd raet de schuif omlioog getroldcen sou worden. Bij hat optrekken moet
er dus rekening mee worvlen gehaaden, dat eon schl jf v/ater van 0,04 m dikte
net de schtiif omlioog wordt getrok’:cn. De openingen aijn telkens t-.i.;;.ien 2
verstijvingen aangebr..’.cht, zodat goon ’water in do bi.uzen acliterblijft.
De diagonalen met eon diar,ieter < 0,0 m zijn ann de uiteinden gesloten,
.

De opdrijving hiervan is sleohts gering*

A* Afdruklnrichting.

Aan de uiteinden voji do scliuiven zijn afdrukinrichtingen bevestigd,
aan elk schuifeinde S4n axarrikwagen.
De afdrulcinrichting is erop berekend, dat de schuif v/ordt opgetrok:..en
bij een ver/al wan 1 m in beide richtingen,
De afdridcvTagens hobben 2 loopwielen, Ben groot ’.wiel onder en een
kieiner boven.
De aan^jenomen toelaatbare spanningen en krachten zi jn:
]? = 70 b.d.

? = kracht op het wiel
b a diameter wlel
d = flensbreedte.
-vlalctedr’ok-

- 5 Vlaktedrak - 2000 kg/cm^'
Lagerdruk

=

250 l^g/cia^

Spanning in ds aasen en in het huia = 1000 kg/cm^
De afdrukinriohting is demonteerbaar,
Doordat de schuif gedeeltclijk xiitgabalanceard is, zou zij Mj 2fuiver
recht aanslaghout aan de onderaijde iiiet volkoaen afslioiten. Vandaar dat
de schuif ecn weinig getoogd aoet ai jn geiaonteord. De juiste toog meet
zuiver in het a-.nslaghout worden afgowerkt, nadat de schuif voor proef
op de stuwloer neergelaten is geweest,
Het verkeor over de schuif van landhoofd najtr de eventuele pijlers
en tussen deze onderllng, dat uitsluitend dienstpersoneel hetreft, kan
Mj de schdf van-200 m dag Trljdte over de achterrand geschieden, bij de
andere schuiven over do bovcnrand.
Bev;e.?ln/^inrlchtT ng.
Ontrent de benodigde trekkracht kan hat volgende warden meagedaeld.
■

Hierbij is steeds de halve schuif van 100 m lengte beschouwd.

,

De horizontale Icraoht op do halve schuif bedraagt tijdena het afdruk-ken raaximaal 400 ton vermeerderd met de bodemwrijving. Daze laatste is
gelijk nul wanneer het overwioht van de schtiif in het water bij een afdmkhalling van 10 * 1 gelijk is aan 1/10 van de horizontale waterdruk (« 40 ton).
Wanneer het overwioht kleimr is, zou de schuif tijdens het afdrul?ken
vanzelf omhoog gaan,
De opdrijvende kracht van de schuif bedraagt indien deze zioh grotendeals onder water bevindt 47 ton.
Het oontragewioht is duo zwaari
(halve)^schalfgeMoht - orerwloht In tet water - opdrljvenda fcraoht - 40 - 47 *» 269 t,

-

Bij hot bepalen van de trekkracht zija 4 fason te onder3ch4ideni
a)

Trekkracht bij het begin van het afdrukfcent
Tapv/rijvlng + rollende wrijving wlelen (fia0,2),
GeFloht afdrukwagen (grotendeels onder water)
I/IO horizontale waterdruk •

15,3

t

40

t

109,5

t

- b) -

4 "b)

Treldcracht tijdens het afdruldcent
TapTOijving + rollende wrijving wielen (f=0.l)
Gtjwicjht afdndcwagen

27.5 t
15.5 t

1/10 horiaontale waterdruk

40_t
03,6 t

c)

Trekkracht tijdens liet heffen van de schuif:
Ovorwicht schiiif Iboven water (40 t + 47 t)

87

t

Wri.jving 1 opwielen

14,8 t

Ge\7icht afdrukiTagen "boven water

17

t

118,8 t
Opdrijving schijiif + aiCdridr-Tagen

48,7 t
70,1 t

d)

Tz'eKkracht indien alles ‘boven water is:
y/rijving loopwielen (wind + excentriciteit)

5,5 t

Ovorwicht schiiif

87

t

Gewicht afdrukwagen

IT

t

107,5 t
De maximal© treldcracht bedraagt dus hijna 110 ton.
S.* IJshestri.jding.
Aangezien een vorstperiode niet saiaen gaat met een periode van
stormvloeden, hehoeven geen spociale voorzieningen voor ijshestrijding te
worden getroffen.
a* Kos tenvergeli ,1k .
De kosten van do atorte- on ontvanghedden zijn slechts in rekening
gehracht voor cover die getekend zijn. De kosten voor taludbekleding en
bodemvoorsiening zijn niet opgenonen.
De kosten van de bouwlcnipen zijn alechts bij benadering bepaald.
Voor de raning zijn de volgende eenheidsprijzen aangehouden, welke
betrekken hebben op leveren en verwerken:
1 m
1 m

x)

gewapend beton x) voor vloeren van doorstroom-

3

openingen, pijlers en landhoofden

f.

gev/apend beton voor leuidhoofden en pijlers

"

155,-

"

150,-

"

1000,-

1 m^

"

1 m

graniet

3

”

"

lioftorens

1 leg. wapeningsijzer aanlcoop

t?

80,-

0,60
-1 ton-

5
1 ton constructiestaal (St* 57)

f. 1200,-

1 ton staal voor wlelen e»d#

"

5000,-

”

600,-

"

550,-

7

1

3

damwandataal (aankoop)

1 m hout Toor dannfanden
3
1 m zand loveren en opspniten

»a-GRlV2l'THAGE,

^

1 Jtai 1952

DE ADJUITCT-nTGEI^IEini,

(Ir P.J. Spren^jcr)
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PLAN 1

VERGELUKENDE
RAMING v.d.
KOSTEN
Gew. beton voor
pylers en (andhoofden
idem

vloeren

gPQ

2294 m’
3396 m*

Heftorens en sponningen

PLAN 2

<

PLAN 3

m_^ u_^oom

f

308700,-

3043

269900,-

2824m»

f

ac

^

411200,-

5188m»

229500,-

3490 m*

1070300,-

864730,-

^►Om

f

686000,279200,685500,-

Graniet

A ? m3

42000.-

25 m*

25000,-

20m*

20000,-

Stalen damwand
128‘^9/m^en 165

210 t

126000,-

220 r

132000,-

260 t

156000,-

Houten damwand

70 m*

24500,-

80 m*

28000,-

95 m*

33250,-

Schuiven; constr.staal

2685t

3222000,-

1405 t

1686000,-

1185 t

1422000,-

idem

gietstaal

Contragewichten
Storte-en ontvangbedden

not

330000,-

70 t

2950t

112300,-

1460 t

210000,-

61000,-

75 r
1250 r

225000,52000,-

112500,-

119000,-

123000,-

1000000,-

1000000,-

1000000,-

50000,-

50000,-

50000,-

500000,-

500000,-

50 0000,-

150000,-

275000,-

280000,-

280000,-

290000,-

50000,-

53000,-

55000,-

Bemaling

100000,-

125000,-

150000,-

Onvoorzien

107370,.

120000,-

148050,-

6250000,-

f 6150000,-

Bewegingsinrichting
Montage buiten fabriek
Bouwput en byk.kosten
vloeren
idem pylers
idem

landhoofden

Grondaanvulling

Totaal

f 7500000,-

f

