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1. INLEIDING
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders de opdracht gegeven om een struktuurplan op te stellen voor een nieuw te bouwen kern Zeewolde. Het door de minister aangegeven plangebied (bijlage 1) is gelegen aan de oostelijke rand van
de polder Zuidelijk Flevoland en omvat de kavels Pz 19 t/m 21, Pz 36
en 37, Pz 48 t/m 50, alsmede Qz 41 t/m 44 en 50. De bodemopbouw in dit
gebied is van plaats tot plaats zeer verschillend. Naast gebieden waarvan de bodem geheel is opgebouwd uit zand, komen ook gebieden voor waarvan het profiel tot een diepte van enige meters uit klei bestaat. Dit
heeft tot gevolg dat de investeringskosten die gemaakt moeten worden
voor de realisering van de in een stad voorkomende bestemmingen, van
plaats tot plaats sterk uiteenlopen. Door bij de keus van de plaats
van bestemmingen rekening te houden met deze verschillen, zijn grote
besparingen te verkrijgen.
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om die opstellers van het struktuurplan een kwantitatief inzicht te verschaffen in
de verschillen in de investeringskosten, die bestaan voor de onderscheiden bestemmingen op de plaatsen in het plangebied die qua bodemopbouw van elkaar afwijken. Uitgangspunt bij het onderzoek is geweest
dat het gebied niet integraal met 1 m zand opgehoogd zal worden. Deze
ophoging zou de bestaande verschillen in de bodemopbouw minder belangrijk maken. De motivering voor dit uitgangspunt is gelegen in het feit
dat het aantal woningen per hectare in de woongebieden beperkt zal
blijven tot 30 en het tempo van de woningbouw laag zal zijn in vergelijking tot Lelystad en Almere. Daarnaast heeft orienterend onderzoek
uitgewezen dat integraal ophogen duurder is(l)*
Om het gestelde doel te bereiken is het plangebied verdeeld in 210
vierkanten met elk een oppervlakte van 4 ha (200 x 200 m). Voor ieder
vakje is de bodemopbouw gekarakteriseerd door een viertal parameters,
terwijl tevens is bekeken of in het deelgebied al iets is gerealiseerd
wat de kosten beinvloed, zoals de inplant van bos. Vervolgens is voor
ieder vierkant nagegaan welke ingrepen gedaan moeten worden om in dat
gebied een bepaalde bestemming te realiseren en met welke kosten dit
gepaard gaat, althans voorzover deze ingrepen afhankelijk zijn van de
bodemgesteldheid en het huidig gebruik. De niet-bodemafhankelijke kosten, zoals bijvoorbeeld voor het asfalteren van wegen, zijn buiten beschouwing gelaten.
Als hoofdbestemmingen zijn onderscheiden:
- woongebieden met een bebouwingsdichtheid van 15 woningen per ha
_
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- centrumgebieden
- parkgebieden
- sportcomplexen
- volkstuincomplexen
Voor het uitvoeren van de berekeningen was het noodzakelijk deze hoofdbestemmingen op te splitsen in deelbestemmingen. Zo is voor woongebieden de totale oppervlakte verdeeld in
- groengebieden
- bouwputten
- wegen
- lichte bestratingen
x Literatuurverwijzing

-6-

Voor iedere deelbestemming zijn per vierkant de kosten voor de noodzakelijke ingrepen berekend en van daaruit hetzelfde voor iedere hoofdbestemming. Voor het uitvoeren van de berekeningen is een computerprogramma ontwikkeld. De resultaten van deze berekeningen, op kaart gezet,
geven een beeld van de "goedkope" en "dure" plaatsen in het plangebied
voor het realiseren van een bestemming.
Met de aldus verkregen kosten is het mogelijk een plan te berekenen
waarin alle gewenste bestemmingen met de daarvoor aan te houden oppervlakten een plaats krijgen, waarbij de bodemafhankelijke investeringskosten minimaal zijn. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met verschillende aanpassingen t.a.v. de prijs van het zand, de oppervlakten van
de bestemmingen en het al of niet sparen van het reeds ingeplante bos.
De op deze wijze verkregen plannen mogen geen struktuurplannen genoemd
worden, omdat zij zijn samengesteld zonder inachtneming van stedebouwkundige uitgangspunten als bereikbaarheid, ontsluiting etc.
Voor een vrij groot aantal vakjes in het noordelijk gedeelte van het
plangebied zijn de investeringskosten per bestemming gelijk. Dit heeft
tot consequentie dat een optimalisering van bestemmingen in dit gebied
niet van toepassing is. Het voor de optimalisering gebruikte computerprogramma, dat oorspronkelijk geschreven is voor het oplossen van een
grondverzetoptimaliseringsprobleem, kiest in dit gedeelte van het gebied willekeurig voor een bepaalde bestemming.
Omdat het tevens gewenst was een inzicht te verkrijgen in de totaal
benodigde en vrijkomende hoeveelheden zand en grond in het plangebied,
zijn ook hiervoor rekenprocedures ontwikkeld.
In dit onderzoek zijn de hydrologische aspecten buiten beschouwing gelaten. Weliswaar zullen voor het verkrijgen van een goede ontwatering
van het Zeewoldegebied ingrepen noodzakelijk zijn, maar de kosten van
dergelijke ingrepen zijn t.o.v. de overige kosten, gering. Voor een
beschrijving van de actuele hydrologische situatie en van de te nemen
maatregelen, wordt verwezen naar (1).
Hoewel de ontwikkelde programmatuur en de resultaten zeer specifiek
zijn voor het plangebied van Zeewolde, kan de aanpak van het probleem
als voorbeeld gebruikt worden bij het oplossen van soortgelijke problemen elders in het land.
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2. BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED
Zoals in de inleiding al is vermeld zijn vele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om het plangebied van Zeewolde om te vormen tot
een ingericht stedelijk gebied, afhankelijk van de bodemgesteldheid en
van het huidig gebruik. In de volgende paragrafen zal een globaal beeld
gegeven worden van de bodemgesteldheid van het plangebied en van het
huidig gebruik van de gronden. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de bodem en de ontstaanswijze ervan wordt verwezen naar (2).
2.1. Bodemkundige gesteldheid
Het plangebied van de nieuw te bouwen kern Zeewolde ligt op de grens
van een gebied met het Pleistocene zand aan de oppervlakte en een gebied waar het Pleistoceen is afgedekt met enige meters Holocene klei.
De bodemgesteldheid van het overgangsgebied is tamelijk bont door uitwisselingen van Holocene en Pleistocene afzettingen. Op de codekaart
van het gebied, die als bijlage 2 aan dit rapport is toegevoegd, is
de bodemopbouw van de bovenste 80 cm van het profiel op de bij de
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders gebruikelijke wijze, weergegeven.
Op grond van de verschillen in de profielopbouw is het Zeewolde-gebied
te verdelen in een viertal deelgebieden waarin een gelijkvormig bodemprofiel voorkomt.
De onderscheiden gebieden zijn:
1. Gebieden waar Pleistoceen of verspoeld Pleistoceen op Pleistoceen
aan de oppervlakte ligt.
2. Gebieden waar Holoceen op Pleistoceen voorkomt.
3. Gebieden waar verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen voorkomt.
4. Gebieden waar Holoceen op verspoeld Pleistoceen op Holoceen op Pleistoceen aangetroffen wordt.
Hieronder zijn de onderscheiden profielen van de verschillende gebieden schematisch aangegeven.

ra

/A pleistoceen

LI
pr of iel 1

pre* .el 2

profiel 3

holoceen

profie!4

De onderscheiden gebieden zijn aangegeven op bijlage 3. In tabel 1 is
een overzicht gegeven van de dikten van de verschillende lagen in de
voorkomende deelgebieden.
Tabel 1.

gebied
1
2
3
4

Overzicht van de dikten van de verschillende lagen in de
deelgebieden
Dikte bovenste
Holocene laag

Dikte verspoeld
zand

Dikte onderste
Holocene laag

0,1 - 0,6
0,2 - 0,7

0,1 - 1,0
0,1 - 1,0

1,0 - 3,5
0,1 - 0,5

Diepte Pleist.
m - m.v.
1,0 - 3,5
0,5 - 1,5
0,5 - 1,5
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Voor het in dit rapport beschreven onderzoek is niet alleen de opbouw
van het bovenste gedeelte van het profiel van belang, maar ook een inzicht in de diepten waarop de te realiseren bebouwing gefundeerd kan
worden. Op basis van informatie gegeven in (1), informaties ingewonnen
bij HSOW en de ideeen die er bestaan met betrekking tot de soort bebouwing die in Zeewolde verwacht mag worden, is het plangebied verdeeld
in vier subgebieden met verschillende funderingsgebieden, te weten:
- een gebied waar op staal gefundeerd kan worden met de draagkrachtige
laag op een diepte van 0,65 m;
- idem, maar met een diepte van de draagkrachtige laag van lm;
- een gebied waar gefundeerd zal moeten worden op palen van 2-5 m lengte;
- idem, maar met een paallengte van 5-10 m.
Uiteraard is deze indeling slechts indicatief en zal het altijd noodzakelijk zijn om voor bouwprojecten door middel van sonderingen de aan
te houden funderingsdiepte vast te stellen.
2.2. Huidig gebruik
Het grootste gedeelte van het structuurplangebied is sinds 1971 in
landbouwkundige exploitatie. Dit gedeelte bevat de kavels Qz 41 t/m 44
en 50, alsmede de westelijke gedeelten van de kavels Pz 19 t/m 21.
De kavels Pz 36, 37 en 50 zijn in 1974 ingeplant met bos. De oostelijke gedeelten van de kavels Pz 19 t/m 21, 48 en 49 liggen braak.
Van deze kavels zijn delen begroeid met een spontaan ontwikkeld wilgenbos.

3. METHODE VAN ONDERZOEK
Uit het, in de inleiding beschreven, deel van het onderzoek volgen
een drietal vragen, die elk afzonderlijk beantwoord kunnen worden.
Deze vragen zijn als volgt te formuleren:
- wat moet er gebeuren om een voorkomend bodemprofiel geschikt te maken voor de realisering van de stedelijke bestemmingen en wat zijn
de kosten daarvan;
- hoe moeten de verschillende bestemmingen over het gehele struktuurgebied verdeeld worden, zodat de totale grondafhankelijke investeringskosten minimaal zijn;
- hoeveel zand en grond moet aangevoerd dan/wel afgevoerd worden bij
de keus voor een bepaald plan.
Het zal duidelijk zijn dat de beantwoording van deze vragen zeer veel
en ingewikkeld rekenwerk vergt, zodat de inschakeling van een computer
voor de hand ligt. De methoden die ontwikkeld zijn voor de beantwoording, en die in de volgende paragrafen zullen worden besproken, zijn
uiteraard sterk beinvloed door de keuze van een computer als hulpmiddel. Het is zeer aannemelijk dat, indien een dergelijk hulpmiddel niet
beschikbaar zou zijn geweest, de aanpak van het onderzoek heel anders
zou zijn geweest, of zelfs dat het onderzoek in het geheel niet zou
zijn aangepakt.
3.1. Aanpassingsmaatregelen en kosten
Door de grote verschillen in de voorkomende bodemprofielen en de hieruit voortvloeiende verschillen in bewerking die de bodem moet ondergaan ten behoeve van de bestemmingen, was het noodzakelijk het plangebied te verdelen. In verband met de computerverwerking is gekozen
voor een verdeling in vierkantjes. De afmeting van de vierkanten, 200
bij 200 m, dus 4 ha aan oppervlak is zo gekozen, omdat deze maat voldoende groot werd geacht om een afzonderlijke eenheid van een bestemming in een vierkant te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van
het onderscheidingsvermogen voor bodemkundige verschillen. In totaal
zijn 210 vierkanten over het gebied gelegd (zie bijlage 4 ) . Voor ieder
vakje is vervolgens de dikte van de verschillende bodemlagen in het
profiel in dm bepaald, is het huidig gebruik gecodeerd en is bepaald
in welk "funderingsgebied" het ligt. Deze informatie is per vlerkantje in ponskaart vastgelegd.
Voor alle deelbestemmingen is vervolgens geformuleerd aan welke eisen
het bodemprofiel moet voldoen om de deelbestemmingen erop te kunnen
realiseren. Deze eisen zullen in hoofdstuk 4 behandeld worden. Een
computerprogramma, waarin de gegevens van ieder vierkantje aan de eisen worden getoetst, waarna voor ieder vierkantje voor iedere deelbestemming de aanpassingsmaatregelen en daarmee gepaardgaande kosten
worden bepaald, is ontwikkeld. Tevens berekent dit programma voor de
hoofdbestemmingen, die alien uit meerdere deelbestemmingen bestaan, de
aanpassingskosten en het benodigde grondverzet voor ieder vierkantje.
De verkregen resultaten worden opgeslagen voor het gebruik in vervolgprogramma's en in structuurplanvorm uitgeprint. Vanuit deze geprinte
resultaten is het eenvoudig mogelijk om kaarten te vervaardigen, die
voor iedere onderscheiden bestemming de aanpassingskosten per vierkant
weergeeft. Deze kaarten zullen in hoofdstuk 4 besproken worden.
Het voor het uitvoeren van de berekeningen ontwikkelde programma zal
in het vervolg van dit rapport worden aangeduid met de naam INMIZEE
(Investeringskosten Minimalisering Zeewolde).
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3.2. Minimalisering van de kosten
In een stedelijk gebied komen in een bepaalde verhouding de al eerder
genoemde hoofdbestemmingen voor. In de programmeringsfase van een woonkern wordt deze verhouding vastgesteld. Aangezien voor Zeewolde deze
fase nog niet was afgerond, is de verhouding van de bestemmingen ten
dele ontleend aan al geformuleerde uitgangspunten voor Zeewolde en
aan gegevens van Lelystad en Dronten (zie hiervoor verder hoofdstuk 5).
Volgens de aangehouden verhouding moeten dan de bestemmingen verdeeld
worden over de 210 vierkanten. Het principe van dit verdelingsprobleem
is hetzelfde als dat van het transportkosten-minimaliseringsprobleem.
Is daar het probleem, goederen vanuit een aantal opslagplaatsen zo te
transporteren naar een aantal plaatsen met een vraag naar die goederen,
dat de transportkosten minimaal zijn, hier is het probleem om 210 bestemmingseenheden in een bepaalde verhouding te verdelen over het plangebied, met plaats voor 210 eenheden. Deze verdeling moet dan zo gesehieden, dat de aanpassingskosten minimaal zijn. Het transportkostenprobleem gericht op zand en grond, is beschreven door Rijnierse (3).
Het in dit rapport beschreven programma OPTRAN heeft de volgende invoergegevens nodig om de optimale oplossing te kunnen berekenen:
1. Hoeveel gebieden zijn er met een aanbod en hoe groot is het aanbod
van ieder gebied.
2. Hoeveel gebieden zijn er met een vraag en hoe groot is de vraag van
ieder gebied.
3. Wat zijn de transportkosten per eenheid van ieder gebied met aanbod
naar ieder gebied met vraag (= de kostenmatrix).
In het geval van de bestemmingstoewijzing zijn de invoergegevens:
1. Uit hoeveel te bestemmen vierkanten bestaat het plangebied.
2. Hoeveel bestemmingen zijn onderscheiden en hoeveel vierkanten moeten
er aan iedere bestemming toegewezen worden.
3. Wat zijn de aanpassingskosten van iedere bestemming in ieder vierkantje.
Met deze invoergegevens kan het programma OPTRAN het optimale plan berekenen. De invoergegevens worden door het al eerder genoemde programma INMIZEE in een voor OPTRAN leesbare vorm aangemaakt.
3.3. Zand- en grondhoeveelheden
Bij het toetsen van de gegevens van elk vakje aan de bodemeisen van de
verschillende deelbestemmingen, wordt beoordeeld of aanpassing van het
profiel noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal dit gepaard gaan
met grondverzet, waarbij zand en grond vrijkomt dan/wel afgevoerd moet
worden. Door het programma INMIZEE worden deze gegevens berekend en opgeslagen. Nadat met OPTRAN het geminimaliseerde plan, dat de verdeling
geeft van de verschillende bestemmingen over de 210 vierkantjes, is
berekend, kunnen de totaal te verzetten zand- en grondhoeveelheden worden berekend met een daarvoor ontwikkeld programma SOMMEN. Dit programma levert dan als eindresultaat niet alleen de zand- en grondbalans
van het geminimaliseerde plan, maar ook het totaal van de grondafhankelijke investeringskosten van dit plan.
3.4. Ontwikkelde programmatuur
Zoals in de voorgaande paragrafen is vermeld, is er wel sprake van een
afzonderlijke beantwoording van de gestelde vragen, maar is er wel een
duidelijke samenhang in de ontwikkelde programmatuur.
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Ter verduidelijklng van een en ander is in figuur 1 een globaal schema
gegeven van de gebruikte programma's.
Figuur 1. Schema van de gebruikte programmatuur
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c
4. INGREPEN EN KOSTEN
Voor een geautomatiseerde berekening van de kosten die gemaakt moeten
worden om een bodemprofiel geschikt te maken voor een bepaalde bestemming, is het noodzakelijk om zeer strikt de eisen te formuleren waaraan het profiel voor een bepaalde bestemming moet voldoen. Zoals al
eerder gesteld, zijn de bestemmingen te verdelen in hoofd- en deelbestemmingen. Hoewel het bij dit onderzoek in feite alleen gaat om de
hoofdbestemmingen die verdeeld moeten worden over het plangebied, is
het niet mogelijk voor de hoofdbestemmingen de eisen eenduidig te formuleren. Het aanleggen van een weg vereist een ander profiel dan het
aanleggen van een groenvoorziening. Een strikte formulering van de eisen is dus alleen mogelijk voor de deelbestemmingen. Indien deze bekend
zijn, kan men de hoofdbesteraming beschouwen als zijnde opgebouwd uit
verschillende deelbestemmingen in een bepaalde verhouding. In het navolgende zullen derhalve eerst de deelbestemmingen behandeld worden en
daarna de hoofdbestemmingen. Als bodemafhankelijke deelbestemmingen
zijn onderscheiden:
- wegen
- lichte bestrating (voet-, fietspaden en trottoirs)
- riolerlng
- groengebied
- bouwputten
- funderingen
- sportvelden
In feite zijn de rioleringen en de funderingen geen deelbestemmingen
omdat zij geen aanspraak doen op een gedeelte van het oppervlak. Het
zijn echter wel elementen die bij het bouwen van een kern aangelegd
moeten worden en waarvoor de kosten afhankelijk zijn van de bodemgesteldheid.
Voor alle bestemmingen zijn de kosten uitgerekend per m^ te bestemmen
gebied, met uitzondering van de rioleringskosten die per strekkende
meter riool worden gegeven en de funderingskosten die per m2 woning
zijn berekend. Door de computer zijn de kosten uitgerekend met een
centen-nauwkeurigheid, echter voor het op kaart zetten is gekozen voor
een groepenindeling. In alle volgende berekeningen is gewerkt met de
nauwkeurige cijfers.
In de volgende paragrafen zullen de deelbestemmingen achtereenvolgens
behandeld worden. Daaraan voorafgaand zal een lijst worden gegeven van
de prijzen die voor de werkeenheden zijn gehanteerd.
4.1. Kosten van de onderscheiden werkzaamheden
In deze paragraaf worden de kosten die met de verschillende werkzaamheden gepaard gaan, gegeven. Deze gegevens zijn zoveel mogelijk van de
bij dergelijke werkzaamheden betrokken afdelingen binnen de R.IJ.P.
afkomstig.
- Afvoeren en verwerken van grond en zand
- Opbrengen en egaliseren van grond
- Opbrengen en egaliseren van zand

/
"

5,—/m3
5,—/m
10,—/m 3 *

* Dit bedrag omvat het spuiten van zand in een depot, het ontgraven
op het depot, het transporteren en het verwerken. Gezien de onzekerheden die bestaan t.a.v. de zandwinning zijn ook berekeningen uitgevoerd met bedragen van / 5,= en / 20,=/m3. Hierop zal in hoofdstuk V
nader ingegaan worden.
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- Bezanden en tonrond leggen van sportvelden
- Ploegen en woelen
- Afgraven en terugschuiven van grond
60 cm
- Funderen op staal
100 cm
- Funderen op palen 2-5 .ra
- Funderen op palen 5-10 m
- Rooien van bos voor dezelfde opp. als de bestemming
- Rooien van bos voor 2x de opp. van de bestemming
- Inplanten van bomen e.d. voor een park
- Inrichten van een park op een reeds bestaand bos
- Riolering in zand
- Riolering in klei

/
"
"

1,20/m2
0,35/m2
l,-/m2
78,85/m2 woning

"101,92/m2 woning
" 85,58/m2 woning
"101,92/m2 woning
" 0,20/m2
" 0,40/m2
" 0,60/m2
" 0,70/m2
" 5,25/m'
" 33,76/m'

Door de prijzen in het programma INMIZEE als variabelen te lezen, is
het eenvoudig mogelijk om de consequenties van prijsverhogingen voor
bepaalde activiteiten te bestuderen.

U

4.2. Deelbestemmingen
4.2.1. Wegen
Wegen moeten worden aangelegd op een draagkrachtig, goed waterdoorlatend zandbed. Waar dit aanwezig is, zal alleen de vervuilde toplaag
zonodig verwijderd moeten worden en vervangen door schoon zand. De
aanpassingskosten op het Pleistocene zand zijn daarom gering. In het
kleigebied echter zal een cunet gegraven moeten worden van ca. 1.00 ra
diepte en aangevuld worden met zand. De aanpassingsmaatregelen bestaan
hier uit 2 onderdelen, te weten:
- ontgraven en verwerken van grond
- opbrengen en egaliseren van zand
Daar waar bos ingeplant is, zal het bos ter plaatse van de weg gerooid
moeten worden over een breedte van ca. 2x de wegbreedte i.v.m. wegbermen, kabels en leidingen e.d. Is de kleilaag minder dik dan 1 m,
dan behoeft ook minder grondwerk uitgevoerd te worden. Dit is het geval in het overgangsgebied van zand naar klei. Op bijlage 5 zijn de
kosten aangegeven per m weg voor de deelgebieden. Duidelijk blijkt
het verschil tussen het klei- en het zandgebied in de kosten.
4.2.2. Lichte bestrating
Onder de noemer lichte bestratingen vallen alle verhardingen, bestemd
voor de fiets- en voetgangers, alsmede parkeerstroken. Deze verhardingen worden eveneens aangelegd op een draagkrachtig en goed voor
water doorlatend zandbed, maar met een dikte van ca. 0,4 m.
In de deelgebieden waar het Pleistocene zand of voldoende verspoeld
zand aan de oppervlakte ligt, behoeven praktisch geen kosten gemaakt
te worden. Dit is vooral in de deelgebieden 1 en 4 van bijlage 3 het
geval. In gebied 1, 3 en 4 zal het voorkomende bos gerooid moeten worden op een wijze zoals beschreven is in paragraaf 4.2.1. Waar klei
voorkomt (de gebieden 2 en 3) wordt een cunet gegraven van 0.4 m diepte en opgevuld met 0,4 m zand. Op bijlage 6 zijn de gebieden 1 en 4
de "goedkope" gebieden, terwijl de gebieden 2 en 3 de "duurdere" zijn.
Hier wordt circa 6 gulden per m 2 uitgegraven voor de aanpassing.
4.2.3. Riolering
Vanaf de dijk loopt het maaiveld in het plangebied met enig verhang
af in de richting van de Spiekweg. Deze helling is waarschijnlijk voldoende om de riolering op een diepte beneden het maaiveld te kunnen ontwerpen.
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De rioolbuizen zullen op deze wijze met de onderkant-buis ongeveer op
1.5 m beneden maaiveld komen te liggen. De benodigde sleufbreedte bij
een dergelijke diepte bedraagt ca. 1.5 m.
In gebied 1 waar het bodemprofiel tot deze diepte uit alleen zand bestaat, zullen de werkzaamheden bestaan uit: het graven van de sleuf,
het leggen van de riolering en het volstorten van de sleuf met het uitgegraven zand. Hier zijn geen extra kosten nodig voor het af- en aanvoeren van zand.
In alle overige gebieden zal de sleuf aangevuld moeten *orden met goed
wegenzand. Eventueel vrijkomend zand uit de sleuf is door de grote
kans op vervuiling niet meer bruikbaar. Dit zand wordt met de vrijkomende grond (klei) afgevoerd en elders verwerkt. Voor de aanpassingskosten (bijlage 7) betekent dat, dat in gebied 1 de kosten/m' tussen
5 en 7 gulden in liggen, terwijl in de rest van het gebied ca. 35 gulden per m' riolering uitgegraven moet worden.
4.2.4. Groengebied
Van het groen in woongebieden wordt verwacht dat het een bevredigende
groei vertoont. Dit houdt in dat de vegetatie moet kunnen beschikken
over voldoende vocht en voedingsstoffen.
In gebied 1, waar het Pleistocene zand aan de oppervlakte ligt, kan
dat bereikt worden door het opbrengen van minstens 0.20 m klei en deze
daarna tot ca. 0.7 m diepte mengen met het onderliggende zand. Op deze
wijze wordt een bodemprofiel verkregen, dat in staat is voldoende vocht
te leveren.
In de deelgebieden waar een pakket klei aan de oppervlakte ligt van
0.5 in of meer behoeven geen aanpassingen gerealiseerd te worden. Dit
is het geval in gebied 2. In alle overige gevallen wordt geploegd en/of
gemengd. Waar bos ingeplant is zal ter plaatse beoordeeld moeten worden
of dit bos als groenvoorziening binnen een wijk aan het beoogde doel
beantwoordt. Het rooien van het bos is in de samenstelling van de aanpassingskosten buiten beschouwing gelaten. Op bijlage 8 zijn de aanpassingskosten per m 2 in kaart gebracht. Het Pleistocene zandgebied is
hier duidelijk als het "duurste" gebied te onderscheiden.
4.2.5. Bouwputten
Als algemene eis voor de aanleg van bouwputten wordt het volgende aangehouden :
- diepte bouwput 0,6 m - vloerpeil
- minimum drooglegging van 0,2 m van de bouwput
Het vloerpeil van woningen wordt over het algemeen gesteld op 0,2 m
boven het bestaande maaiveld. In gebied 1, waar het Pleistocene zand
aan de oppervlakte ligt, kan volstaan worden met het uitgraven van
0,4 m zand. De stedelijke drainage en het zand staan borg voor een
voldoende drooglegging. In de klei zal om aan de droogleggingseis te
voldoen, een zandlaag in de bouwput aangebracht moeten worden met een
dikte van 0,3 m. Het voorgaande houdt in dat in de kleigebieden (gebied 2) een bouwput gegraven moet worden van o,7 m diepte, die daarna
met 0,3 m zand wordt aangevuld. In veel vakjes zal de ontgravingsdiepte
afhankelijk zijn van de diepte van het Pleistocene zand. In voorkomende
gevallen zal dan tevens met minder zand behoeven worden aangevuld.
Voor de aanpassingskosten voor bouwputten betekent dit dat in het gebied waar het Pleistoceen aan de oppervlakte ligt, de minste kosten
gemaakt behoeven te worden. De aanpassingen bestaan hier uit het ontgraven en afvoeren van 0,4 in zand. Waar bos voorkomt zal dat, alvorens
met graven begonnen kan worden, verwijderd moeten worden.
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Op bijlage A is het resultaat van de berekeningen weergegeven.
4 . 2 . 6 . Funderingen
Binnen het plangebied zijn afhankelijk van de plaats een aantal variaties denkbaar in de wijze van funderen van de bebouwing van Zeewolde.
Gekozen kan worden uit funderen op staal, op putringen en op palen.
Uit informaties bij de H.S.O.W. bleek dat fundering op potringen, gezien de hoge kosten, buiten beschouwing kan worden gelaten. Tot een
maximum van 1 m- m.v. behoort funderen op staal tot de mogelijkheden.
Deze funaering is uit te voeren in gebied 1 en in gedeelten van de gebieden 3 en 4. Hierbij worden een tweetal aanleg aanlegdiepten onderscheiden, te weten 0,65 en 1.00 m i m.v. In het overige gedeelte van
het plangebied zal, gezien de grondslag, gefundeerd moeten worden op
palen van ca. 2 tot 10 m lengte. Onderscheid hierbij is gemaakt in
paallengten van 2 tot 5 m en paallengten van 5-10 m. De kosten die
hiervoor in rekening gebracht worden zoals bijlagel0 weergeeft, zijn
kosten per m 2 woning. Deze kosten zijn opgegeven door de afdeling Calculatie van H.S.O.W.
4.2.7. Sportvelden
Aan sportvelden worden zware eisen gesteld. Een intensieve betreding
vindt veelal in de winter plaats, een tijd waarin tevens de neerslag
als overtollig water afgevoerd moet worden. De combinatie van intensieve betreding en vaak minder gunstige weersomstandigheden pleegt
een zware aanslag op de kwaliteit van een sportveld. Het herstel van
vooral de zode vindt in hoofdzaak in het groeiseizoen plaats. Om in
het groeiseizoen goede herstelmogelijkheden van vooral de zode te creeren, moet er naar gestreefd worden dat zowel de vocht- als de voedselvoorziening een goede zode-ontwikkeling bevordert. Het voorgaande betekent dat gezorgd moet worden voor een bodemprofiel, dat tot minimaal
ca. 0,5 m - m.v. klei bestaat. Hierop dient een zandlaag van 0,1 m te
worden aangelegd.
In gebied 1 zal na al of niet afgraven van ca. 0,5 m zand een laag goed
gerijpte klei van 0,5 m opgebracht moeten worden. Na tonrond leggen
en cultiveren, moet bezand worden met 10 cm zand. In de overige gebieden zal waar nodig klei opgebracht moeten worden, waarna het geheel
geprofileerd en bezand kan worden. Op bijlage 11 zijn de aanpassingskosten in kaartvorm weergegeven.
4 .3. Hoofdbestemmingen
Als hoofdbestemmingen zijn in dit onderzoek onderscheiden;
- woongebieden met bebouwingsdichtheden van resp. 15, 20, 25 en 30
woningen per ha;
- centrumgebieden;
- sportcomplexen
- volkstuinen
- parken
In de volgende paragrafen zal van iedere hoofdbestemming worden aangegeven in welke verhouding de onderscheiden deelbestemmingen voorkomen.
4.3.1. Woongebieden
Binnen de hoofdbestemming woongebieden is onderscheid gemaakt naar een
viertal, voor Zeewolde waarschijnlijke, bebouwingsdichtheden, te weten
15, 20, 25 en 30 woningen per ha. Dit is gedaan omdat de verhouding
van de deelbestemmingen in een woongebied afhankelijk is van de bebouwingsdichtheden.

_J
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Als deelbestemmingen i n woongebieden z i j n

onderscheiden:

- wegen
- lichte bestrating
- bouwputten

- funderingen
- rioleringen
- groengebieden
De verhouding waarin de deelbestemmingen in de hoofdbestemming voorkomen is ontleend aan (4). Weliswaar zijn de gegevens in (4) afkomstig
uit onderzoek in Lelystad, maar gezien het feit dat in Zeewolde waarschijnlijk gelijksoortig gebouwd zal worden, kan aangenomen worden dat
de waarden ook voor Zeewolde van toepassing zijn. In tabel 2 zijn de
verhoudingen voor de woongebieden weergegeven.
Tabel 2. Verhouding van de deelbestemmingen in de hoofdbestemming
woongebieden in procenten van de oppervlakte.
bebouwingsdichtheid
deelbestemming
wegen

15
7,5

20
8

25
9,5

30
10,5

lichte bestrating

23

23

23

23

bouwputten

10,5

14

17,5

21

groengebieden

59

55

50

4 5,5

100

100

100

totaal

100

De deelbestemmingen riolering en fundering nemen geen ruimte aan de
oppervlakte in beslag en zijn daarom op een andere wijze berekend.
In (4) zijn eveneens waarden gegeven voor de lengte aan rioolbuis
per woning bij de verschillende bebouwingsdichtheden. Door deze lengte
te vermenigvuldigen met het aantal per ha en te delen door 10.000
verkrijgt men het aantal m' riool per in2 woongebied. Aangezien INMIZEE
de kosten voor het riool per strekkende meter geeft, leidt vermenigvuldiging van dit bedrag met het aantal m' tot het juiste bedrag.
Het aantal meters riool per m 2 is voor de onderscheiden bebouwingsdichtheden van 15,20 en 25 woningen per ha, respectievelijk 0.0283,
0.0334, 0.0411 en 0.0486. In de funderingskostenberekening is uitgegaan van een gemiddelde woninggrootte van 60 m2. Aangezien INMIZEE
de funderingskosten per m 2 woning geeft, levert vermenigvuldiging
van dit bedrag met 60 x de bebouwingsdichtheid en deling door 10.000
de kosten per m op. De resultaten van de berekeningen zijn in kaartvorm weergegeven op de bijlagen 12 t/m 15.
4.3.2. Centrumgebieden
Aangenomen is dat het centrumgebied van Zeewolde voor wat betreft de
oppervlakteverhoudingen, beschouwd kan worden als een woongebied met
30 woningen per ha. Voor de verhoudingen kan dan ook verwezen worden
naar 4.2.1.
4.3.3. Parken
Een groot gedeelte van de oppervlakte van het plangebied zal ingenoraen
gaan worden door een parkachtig gebied, waarbinnen allerlei op de bewoners gerichte voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.
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Te denken valt hierbij aan een kinderboerderij, manege, trimbanen, etc.
Verreweg het grootste gedeelte van de oppervlakten binnen deze hoofdbestemming zal ingenomen worden door het groen. Andere deelbestemmingen
zijn niet in de beschouwing betrokken. Gesteld is dat aan het groen in
een parkgebied een andere functie wordt toegekend dan aan het groen in
een woongebied. Gemeend is daarom deze bestemming een bodemmilieu te
geven dat bestaat uit een laag van minimaal 0.3 m klei, die doorgemengd
wordt met de ondergrond tot ca. 0.7 m diepte. In gebied 2 zijn dan geen
grondverbeterende maatregelen noodzakelijk. In de overige gebieden kan
met uitzondering van gebied 1, waar 0,3 m grond opgebracht en doorgemengd moet worden, veelal volstaan worden met ploegen en woelen van het
bodemprofiel.
Omdat een gedeelte van het plangebied reeds bestaat uit ingeplant bos
zal het wat betreft kosten aantrekkelijker zijn hiervan een park te maken. De enige aanpassingskosten die op deze terreinen t.b.v. parken gemaakt moeten worden zijn die welke voortkomen uit het herinrichten van
deze bossen.
Om een goede vergelijking, wat betreft aanpassingskosten, te kunnen maken tussen de terreinen die reeds met bos ingeplant zijn en alleen heringericht moeten worden, en de terreinen die opnieuw ingeplant moeten
worden, is het noodzakelijk dat voor deze laatste gebieden, naast de
kosten voor een eventuele grondverbetering, ook de kosten voor het inplanten t.b.v. parken van het gebied, worden gerekend.
Op bijlage 16 zijn de kosten voor de bestemming parken weergegeven.
4.3.4. Sportcomplexen
De hoofdbestemming sportcomplex bestaat uit drie deelbestemmingen, te
weten:
- sportvelden
- lichte bestrating
- parkgebied
Deze deelbestemmingen zijn resp. met 80, 20 en 10 procent in de hoofdbestemming vertegenwoordigd. Deze verhouding is ontleend aan (5).
De aanpassingskosten/m van deze hoofdbestemming bestaan uit de som
van de kosten van de deelbestemmingen volgens de genoemde percentages
(bijlage 17).
4.3.5. Volkstuinen
Ten behoeve van de bevolking wordt in en rond een kern een gebied gereserveerd voor de aanleg van volkstuinen. Voor volkstuinen wordt een
bodemmilieu vereist waarop een goede groei van de geteelde gewassen
mogelijk moet zijn. Een goede groei is afhankelijk van de vocht- en
voedingsstoffenvoorziening. Deze wordt voldoende gevonden, indien minstens o,5 m klei aan de oppervlakte ligt, of indien 0,3 m klei aanwezig
is en doorgemengd of gewoeld wordt met de ondergrond tot een diepte
van ca. 0,7 m. Het voorgaande komt erop neer dat in gebied 1 na al of
niet afgraven van 0,3 m zand, 0,3 m klei opgebracht wordt. Hierna wordt
het geheel tot een diepte van 0,7 m gemengd. In het overige plangebied
zal, waar nodig, om voldoende klei aan de oppervlakte te krijgen, eerst
geploegd moeten worden, waarna bezien moet worden of een verdere menging noodzakelijk is. In gebied 1, waar het Pleistocene zand aan de
oppervlakte ligt, zullen de meeste kosten gemaakt moeten worden. In gebied 2 voldoet het profiel aan de gestelde eis en behoeven geen kosten
gemaakt te worden. In bijlage 18 zijn de aanpassingskosten per m 2 volkstuin tot uitdrukking gebracht.
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c
5.

OPTIMALISERING

5.1. Algemeen
Het doel van de optimalisering is het berekenen van een plansamenstelling waarin de acht bestemmingen zo zijn verdeeld over de 210 vakken,
dat het totaal van de investeringskosten minimaal is. Wiskundig is dit
doel als volgt te forrauleren:
- Kij zijn de kosten die gemaakt moeten worden om vierkantje i geschikt
te maken voor bestemming j;
- bj j is 1 indien vierkant i wordt bestemd voor bestemming j ;
bij is 0 indien "ierkant i niet wordt bestemd voor bestemming j;
- Vj is het aantal vakjes dat toebedeeld moet worden aan bestemming j.
De doelfunktie luidt dan:
tXji * b^ ^ = minimaal
onder de voorwaarden dat:
210
*
b ^ = V; voor alle j s
Q

^ bij = 1 voor alle i's (ieder vakje kan maar een bestemming krijgen)
j=l
Dit minimaliseringsprobleem is exact gelijk aan het probleem van de
minimalisering van transportkosten voor zand en grond, zoals dat is
beschreven in (3). Dit houdt in dat ook de ontwikkelde programmatuur
voor het transportminimaliseringsprobleera, te weten het programma
OPTRAN, gebruikt kan worden voor de investeringskosten-minimalisering.
In het programma INMIZEE is een subprogramma opgenomen dat de benodigde
informatie voor OPTRAN in de door dit programma vereiste vorm opslaat.
Deze benodigde informatie bestaat uit;
- de kosten die in ieder vakje gemaakt moeten worden voor iedere bestemming (Kij);
- het aantal vakjes dat aan iedere bestemming ioebedeeld moet worden (Vj)
De berekening van de kosten is in hoofdstuk 4 behandeld. Op de bepaling
van het aantal vakjes voor iedere bestemming zal nu n;,der ingegaan worden.
5.2. Oppervlakteverhoudingen Zeewolde
De opstellers van het structuurplan voor Zeewolde gaan uit van de volgende gegevens:
- het uiteindelijke aantal inwoners van Zeewolde zal 20.OOO bedragen;
- de bebouwingsdichtheid,die in de eindfase 22 woningen per ha zal zijn,
is als volgt verdeeld: 30% met een bebouwingsdichtheid van 15 woningen
per ha;
35 % met een bebouwingsdichtheid van 20 woningen per ha;
17,5% met een bebouwingsdichtheid van 25 woningen per ha;
17,5% met een bebouwingsdichtheid van 30 woningen per ha.
Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van 2,85 bewoners per woning, zullen in Zeewolde in totaal ca. 7000 woningen gebouwd worden.
Gecombineerd met de bovenstaande verdeling levert dit het benodigde
aantal vakjes op dat voorbestemd moet worden voor de woongebieden, namelijk:
- woongebied 15 woningen/ha: 35 vakjes
- woongebied 20 woningen/ha: 31 vakjes
- woongebied 25 woningen/ha: 12 vakjes
- woongebied 30 woningen/ha: 11 vakjes
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Het aantal vakjes dat benodigd is voor het centrumgebied is ontleend
aan een kern met een vergelijkbare omvang, te weten Dronten. In deze
kern blijkt het centrumgebied een oppervlakte van 20 ha te beslaan, dus
5 vakjes.
Voor sportveldencomplexen wordt de norm gehanteerd dat een complex met
een oppervlakte van 10 ha voldoende is voor ca. 10.000 inwoners (6).
Dat houdt in dat in Zeewolde 20 ha, dus 5 vakjes, bestemd moeten worden
als sportcomplex.
De landelijke norm voor volkstuinen is 5 m 2 per inwoner (6). Derhalve
worden 3 vakjes bestemd als volkstuin.
De parken en bossen zijn gebruikt als sluitpost om het totaal van de
te bestemmen vakjes op 210 te brengen. Dit betekent dat 108 vakjes
(= 432 ha) bestemd worden als park.
5.3. Alternatieven
Om inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van het berekende plan van
enige moeilijk te schatten parameters, is een achttal alternatieven
gedraaid. Bij de keuze van de alternatieven hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:
- zandprijs. Als meest aannemelijke prijs voor het zand is /10,=/m3
aangehouden. Voor dit bedrag is het mogelijk zand te winnen in de omgeving (bijv. het Wolderwijd), in depot te spuiten en het vanuit dit
depot te rijden en te verwerken op de plaats van bestemming. Indien
het niet mogelijk is om het zand in de naaste omgeving te winnen,
zal de zandprijs aanzienlijk hoger worden. Daarom zijn ook berekeningen uitgevoerd met een prijs van /20,=/m. Indien voldoende zand
gewonnen zou kunnen worden in het plangebied zelf, kan de zandprijs
lager zijn dan de genoemde /10,=/m3. Derhalve is ook gerekend met
een prijs van /5,=/m3.
- inwonertal. Indien bij nadere beschouwing blijkt dat het gewenste
uiteindelijke inwonertal geen 20.000 maar 30.000 zal zijn, zullen
meer woningen in Zeewolde gebouwd moeten worden. Om de invloed van
een dergelijke beslissing na te kunnen gaan, zijn ook alternatieven
gedraaid met de verschillende zandprijzen voor dit inwonertal.
De verdeling van de vakjes is in dit geval als volt:
woongebied 15 woningen/ha
50
44
woongebied 20 woningen/ha
18
woongebied 25 woningen/ha
15
woongebied 30 woningen/ha
centrumgebied
8
sportcomplexen
8
5
volkstuinen
62
parken
210 vakjes
Voor de verdeling van de vakjes zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de verdeling bij 20.OOO inwoners.
- ingeplant bos. Binnen de RIJP bestaan bezwaren tegen het rooien van
reeds ingeplant bos t.b.v. stedelijke bestemmingen. Om na te gaan wat
de invloed is op de plaats van de bestemmingen en op de totale kosten,
zijn twee alternatieven gedraaid, waarbij het al Ingeplante bos wordt
gespaard.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de aangehouden uitgangspunten bij de acht alternatieven.
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Tabel 2. Overzicht van de beschouwde a lternatieven
za ndprijs

inwoneraantal

alternatief
/10/m3
1

/20/m3

X

2

X

3
4

X

sparen

niet sparen
X

X

X

X

X

X

x

30.000

X

X

6
8

20.000

X

5

7

/5/m3

1

ingeplant bos

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

De op kaart gezette uitkomsten van de berekeningen voor de acht alternatieven zijn als bijlagen 19 t/m 26 aan dit rapport toegevoegd.
Bij een nadere beschouwing van deze kaartbeelden kan het volgende opgemerkt worden:
- het varieren van de zandprijs heeft nauwelijks invloed op de plaats
van de bestemmingen. Ook bij de laagste zandprijs worden de bestemmingen die het meeste zand behoeven, aangetroffen in het gebied waar
het Pleistocene zand aan de oppervlakte ligt.
- de funderingskosten bepalen in zeer belangrijke mate de plaatsen waar
de bebouwing wordt aangetroffen.
- bij verhoging van het inwoneraantal vindt een verschuiving plaats;
de gebieden met een hogere bebouwingsdichtheid nemen de plaats in
van de gebieden met een lagere bebouwingsdichtheid in het plan met
20.000 inwoners. In het plan met 30.000 inwoners komen de woongebieden met de lagere bebouwingsdichtheden terecht in het noordelijke
kleigebied.
Bij de twee plansamenstellingen waarbij het ingeplante bos gespaard
wordt. valt op dat:
- de 'zwaardere' bebouwing terecht komt op de plaatsen waar de fundering het goedkoopst is, waardoor als het ware twee centra ontstaan
met daartussen een gebied met minder zware bebouwing.
- voor de verschillende inwonertallen geldt weer dat bij verhoging van
het inwonertal de zware bebouwing de plaats inneemt van de lichte
bebouwing, waardoor de lichte bebouwing weer in het noordelijk kleigebied wordt gedrongen.
Bij de beschouwing moet bedacht worden dat in het plangebied een aantal gebieden zijn te onderscheiden waarin de kosten per bestemming
voor alle vakjes gelijk zijn. Dit geldt vooral voor het noordelijk
kleigebied en voor het zuidelijk Pleistoceengebied. Op bijlage 27 zijn
deze gebieden aangegeven. Dit heeft tot gevolg dat binnen deze gebieden de toedeling van de bestemmingen over de vakjes willekeurig geschiedt. Zo kunnen de volkstuinen die in vrijwel alle alternatieven
geheel aan de rand van het plangebied terecht zijn gekomen, voor letter lijk hetzelfde geld ook dichterbij de bebouwing gesitueerd worden.

L

-21-

5.4. Totaaloverzichten
Met de kosten zoals die berekend zijn met het programma INMIZEE en de
resultaten van de optimalisering, is het mogelijk de totale kosten
voor de verschillende alternatieven te berekenen. Aangezien met INMIZEE
ook het zand- en grondaanbod danwel de behoefte berekend is per vakje
en per bestemming, is het ook mogelijk om dit te sommeren voor de verschillende plansamenstellingen. Voor het uitvoeren van deze berekeningen is ook een computerprogramma geschreven (het programma SOMMEN).
De resultaten van deze berekeningen zijn in de tabellen 3 en 4 opgenomen.
Tabel 3. Overzicht van de bodemafhankelijke investeringskosten voor de
acht alternatieven in 10^ guldens.

l
.
woongebied 15 won/ha 18,2

"

20 won/ha 18,1

2

alternatief
*>
4

5

Xm.

6

8

7

18,2

15,6

25,8

29,0

24,2

18,1

26,7

18,7

16,4

25,9

28,7

24,5

18,9

28,0

25 won/ha

5,4

6,6

6,5

11,8

11,9

11,0

8,0

12,9

30 won/ha

6,9

6,9

6,9

10,0

9,4

9,4

7,4

10,8

centrumgebied

3,1

3,1

3,1

3,7

5,0

5,0

3,5

5,6

sportcomplex

0,3

0,4

0,3

0,5

0,6

0,5

0,3

0,5

volkstuin

0

0

0

0

0

0

0

0

park

2,7

2,8

2,8

1,5

1,5

1,5

2,8

1,7

54,7

56,7

51,6

79,2

86,1

76,1

59,0

86,2

Totaal

Tabel 4. Overzicht zand- en grondbalans voor de acht alternatieven in
10 3 m 3
alternatief
1

2

3

4

5

6

7

8

93,6

94,4

94,4

98,4

98,8

98,4

38,4

38,4

560,0

535,2

552,0

987,2

986,4

995,2

758,4

1244,4

-466,4

-440,8

-457,6

-888,8

-887,6

-896,8

684,8

654,0

669,6

1200,8

1200,8

1209,2

943,2

1519,6

93,6

93,6

93,6

91,2

90,8

90,8

32,4

32,4

tekort/overschot* +591,2

+560,4

zandaanbod
zandbehoefte
tekort/overschot
grondaanbod
grondbehoefte

+576,0 1-1109,6 flllO.O 1-1118,4

-720,0 -1206,0

+910,8 1-1487,2

* Een - betekent een tekort, een + betekent een overschot
Uit deze tabellen zijn een aantal conclusies te trekken:
- zoals te verwachten valt, leidt een hogere zandprijs tot hogere totaalkosten;
- bij uitbreiding van het inwonertal van 20.000 naar 30.000 is ook in
het totaal van de bodemafhankelijke investeringen een stijging waar
te nemen van ca. 50%;
- het sparen van het reeds ingeplant bos kost, bij een aangehouden
zandprijs van /10,=/m3, bij 20.000 inwoners ca. 4,3 * 106 gulden
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en bij 30.000 inwoners ca. 7 x 10 6 gulden. Dit grote verschil wordt
veroorzaakt door het feit dat het ingeplant bos op het voor woningbouw meest aantrekkelijk gebied, het zandgebied, staat.
- bij alle 8 alternatieven moet een grote hoeveelheid zand aangevoerd
worden. De in tabel 4 aangegeven hoeveelheden geven alleen de waarden die uit de berekeningen volgen. In werkelijkheid zal nog meer
zand aangevoerd worden voor het maken van op- en afritten van viaducten etc. Dus de al eerder genoemde reden zal bij het sparen van
het bos de benodigde zandhoeveelheid aanzienlijk groter zijn.
- eveneens komt bij alle 8 alternatieven een grondoverschot voor. Ervaringen in Lelystad met niet-integraal met zand opgehoogde woongebieden wijzen ook in deze richting.
5.5. Mogelijke besparing
Om na te gaan hoe groot de besparingen zijn, die verkregen kunnen worden door een zo goed mogelijke aanpassing van de plaats van de bestemmingen aan de bodemgesteldheid, zijn berekeningen uitgevoerd. Hierbij
is uitgegaan van een volledig a-selecte verdeling van de bestemmingen
over het gehele plangebied. Onder deze aanname is de beste schatting
voor de aanpassingskosten per m^ per bestemming het gewogen gemiddelde
van de berekende aanpassingskosten voor de vakjes, De uitgevoerde berekeningen gaven als resultaat dat bij een aangenomen zandprijs van
/10,=/m3 het totaal van de bodemafhankelijke investeringen bij 20.000
inwoners
63,0* 10 6 gulden bedraagt en bij 30.000 inwoners 87,8* 10 6
gulden. Dit houdt in dat bij een zo goed mogelijke aanpassing van de
bestemmingen aan de bodemgesteldheid een besparing verkregen kan worden van resp. 8,3 en 8,6* 10 6 gulden. Men dient hierbij wel te bedenken dat bij de berekening van de minimale kosten geen rekening is gehouden met stedebouwkundige aspecten en randvoorwaarden. In werkelijkheid zal de te bereiken besparing dus geringer zijn.
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6. SAMENVATTING
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders de opdracht verstrekt om een structuurplan op te stellen voor een nieuw te bouwen kern Zeewolde in het oostelijk gelegen
gedeelte van Zuidelijk Flevoland.
De bodemgesteldheid van het, door de Minister aangegeven plangebied,
vertoont veel variatie. Naast zandgebieden komen ook gebieden voor
waarvan het bovenste gedeelte van het profiel uit enige meters klei
bestaat. Omdat de kosten van vele, voor de realisering van een kern
noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden, afhankelijk zijn van de bodemgesteldheid, en de mate waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd afhankelijk zijn van de bestemming, is een methode ontwikkeld
om een zodanige aanpassing van de bestemmingen aan de bodemgesteldheid
te kunnen verkrijgen, dat het totaal van de kosten minimaal is.
Daartoe is het plangebied verdeeld in 210 vierkantjes en is voor ieder
vakje berekend hoe groot de bodemafhankelijke investeringskosten zijn
per bestemming. Om dit mogelijk te maken is iedere bestemming verdeeld
in deelbestemmingen waarvoor de bodemkundige eisen strikt vastgesteld
zijn. De resultaten van het voor dit doel door de auteurs ontwikkelde
computerprogramma INMIZEE zijn verwerkt tot kaarten waarop is aangegeven welke kosten gemaakt moeten worden voor het realiseren van een
bestemming in de onderscheiden vakjes. Daarnaast zijn deze resultaten
gebruikt als invoergegevens voor het reeds bestaande optimaliseringsprograrama OPTRAN. Dit programma, dat in feite ontwikkeld is voor het
oplossen van transportkosten-minimaliseringsproblemen, levert plannen
op waarbij de bestemmingen op een zodanige wijze over de vierkantjes
zijn verdeeld, dat het totaal van de bodemafhankelijke investeringskosten minimaal is. Om de invloed van variabelen als de prijs van het
zand, het inwonertal en het sparen van reeds ingeplant bos te onderzoeken, zijn acht alternatieven doorgerekend. Op de bijlagen 19 t/m 26
zijn de optimale plansamenstellingen weergegeven. Omdat stedebouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden niet in de bestemmingen zijn
betrokken, kunnen de verkregen plannen niet meer zijn dan een hulpmiddel voor de stedebouwer en planoloog, en mogen zeker niet als structuurplan betiteld worden.
Uit de berekeningen valt af te leiden dat de invloed van de zandprijs
op de plaatskeuze van de bestemmingen zeer gering is. Het sparen van
het reeds ingeplant bos kost 4,3 en 7*10 gulden bij inwonertallen van
resp. 20.OOO en 30.000 inwoners. Het verschil in bodemafhankelijke kosten tussen het optimale plan en een plan waarbij de bestemmingen volledig willekeurig over het gebied zijn verdeeld, bedraagt bij een aangehouden zandprijs van /10,=/m3 ca. 8,3*lo6 gulden bij 20.000 inwoners
en 8,6* 10^ gulden bij 30.000 inwoners. Deze besparing zal om de al eerder genoemde reden van het buiten beschouwing laten van stedebouwkundige randvoorwaarden, niet gehaald worden.
Hoewel de ontwikkelde methode en ten dele ook de programmatuur zeer
specifiek is voor het Zeewolde-gebied, is de aanpak als zodanig zo
universeel dat deze gebruikt kan worden als voorbeeld voor het oplossen
van soortgelijke problemen in andere gebieden.
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