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Samenvatting 

Bouwen op het water is een vorm van wonen die de laatste jaren sterk aan populariteit aan het winnen is. Niet 
alleen burgers, maar projectleiders, architecten en overheidsinstanties zijn steeds intensiever bezig met het 
ontwikkelen van verdergaande projecten op het water. De ontwikkeling is enerzijds afkomstig van de 
verdergaande individuele wooneisen. Milieufactoren anderzijds spelen tevens een grote rol hierin. Het water is in 
ons land in overvloed aanwezig en overstromingen zijn terugkomende problemen. Dijken verhogen is een 
oplossing waar we in de toekomst niet eindloos mee door kunnen gaan . Het is tijd om anders tegen leven met 
water aan te kijken. Met de campagne 'Nederland leeft met water' wil de overheid mensen overtuigen van de 
noodzaak beter en intensiever te leven met het water om ons heen. We moeten niet langer het water 
tegenwerken, maar bewerken is de opvatting die een aantal projectontwikkelaars hebben. Voortkomend uit deze 
gedachten zijn vergaande waterbouwprojecten, zoals een volledige stad op het water. 
De vraag rijst echter of de huidige ontwikkelingen ver genoeg gevorderd zijn voor het uitvoeren van een geheel 
drijvende stad met de bijbehorende infrastructurele onderdelen. Wat zijn de bouwtechnische problemen die 
vedergaande ontwikkelingen tegenhouden? 
Met dit project heb ik getracht een bijdrage te leveren aan de verbetering van het comfort van drijvend bouwen 
en het verder te ontwikkelen van bouwtechnische problematiek betreffende drijvende gebouwen 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat gebouwen op het water volledig kunnen functioneren zoals 'normale' 
gebouwen op het land. De infrastructuur van het gebouw naar het vaste land is een aandachtspunt voor verdere 
ontwikkeling . Drijvende gebouwen worden niet toegepast als oplossing van ruimteproblematiek. Vaak wordt in 
een VINEX- locatie ruimte geboden aan een aantal drijvende woningen die worden gesitueerd als plezierbootjes 
aangemeerd in een jachthaven aan een (drijvende)steiger. Leidingen moeten door de buitenlucht lopen en 
volledige infrastructurele mogelijkheden zijn er niet. De auto kan niet tot aan het huis worden gereden, maar 
moet aan het begin van de steiger worden geparkeerd. Verankering wordt 'dubbel' uitgevoerd. Zowel de steiger 
als de gebouwen worden met behulp van dukdalven verbonden aan de bodem. Rechtstreekse verbinding aan 
elkaar kan niet worden gerealiseerd door de continue optredende fluctueringen van het water. Loskoppeling is bij 
het ontbreken van een adequaat verbindingselement noodzakelijk. 
De oplossingen zijn voldoende in de huidige situering, maar vragen om een 'serieuzere' aanpak wanneer er 
wordt nagedacht over gehele drijvende wijken. De meeste mensen die dan een waterwoning betrekken willen op 
het water dezelfde mogelijkheden hebben als bewoners van gebouwen op het vaste land. Hierbij hoort een 
volledig werkende infrastructuur. 
Van op zichzelf staande drijvende woonhuizen, naar tijdelijke bestemmingen, naar drijvende wijken en ten slotte 
naar de ontwikkeling van een stad. Al deze projecten vragen om een vooruitgang in de ontwikkeling van de 
techniek, bouwmethoden en verbetering van de voorzieningen. Dit loopt van stedenbouwkundig vlak tot aan 
detailniveau. Bouwen op het water moet qua comfort zo min mogelijk in boeten t.o.v. bouwen op het vaste land. 
In 2003 is de drijvende weg ontworpen. Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor verandering van drijvend 
bouwen . De bovenstaande onderzoeksresultaten en de ontwikkeling van deze weg hebben mij gebracht tot de 
keuze voor het ontwikkelen van een product wat de huidige drijvende gebouwen kan verbinden aan deze 
drijvende weg met volledige infrastructurele mogelijkheden. Op deze manier kan ik een aanzet geven tot 
vooruitgang op (bouw)technisch gebied . 
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Middels een programma van eisen heb ik opgesteld waaraan deze verbinding moet voldoen. 
Door het verbindingselement onder te verdelen in een drietal hoofdonderdelen, krijg je een overzichtelijker beeld 
van het geheel. Niet alle invloeden zijn op alle onderdelen van toepassing. Dit zorgt voor meer of minder be
perkingen per onderdeel. De onderdelen waaruit het element is ontstaan zijn de constructie , de leidingen en de 
afwerking. 
Welk scharnierprincipe kan alle bewegingen opvangen en toch zorgen voor voldoende stabiliteit? Zijn alle 
leidingen flexibel uit te voeren in beweging en aansluiting? Hoe vind ik een lichtgewicht constructiemateriaal, dat 
sterk kan warden uitgevoerd? Vele problemen moesten warden opgelost in het te ontwerpen verbindings
element. 

Voor de constructie heb ik gekozen voor het aluminium constructie verbonden aan de drijvende bouwdelen met 
een driehoeksverbinding. De drijvende weg is verbonden met de bodem. Aan deze kant is een scharnierende 
verbinding ontworpen die hoogteverschillen op kan vangen. Dit scharnier moet relatief kleine rotaties opvangen 
van maximaal 24 graden. Een geschikt product voor het opvangen van deze rotaties is gevulkaniseerd rubber. 
Dit is een goedkope flexibele oplossing en bezit tevens een dempende werking. Aan de zijde van het gebouw is 
een stalen kogelscharnier ontworpen. Deze kan rotatie en translatie in alle richtingen opvangen. Om het element 
weer op zijn plaats terug te krijgen warden aan de kogelscharnierzijde dempers geplaatst die een maximale 
tegenkracht van 500000Nm kunnen geven en de bewegingen van het gebouw op kunnen vangen. 
De leidingen warden als een unit in het element geplaatst en flexibel uitgevoerd . Door de leidingen op te hangen 
aan de aluminium constructie met rubber trekbanden kunnen ze de bewegingen opvangen van de gebouwen en 
warden ze bij het terugkeren in horizontale stand weer gedwongen in hun neutrale positie. Zowel de drijvende 
weg als het drijvende gebouw warden uitgevoerd met doorvoerunits voor de leidingen. Deze units warden 
toepast met terugslagkleppen waar nodig en droge verbindingen zodat ontkoppeling mogelijk is . 
De schil wordt uitgevoerd in kunststof composiet. Dit zorgt ervoor dat een lichte waterdichte schil ontstaat. 
Als afwerking voor het wegdek kan warden gekozen voor houten delen met een epoxyhars bovenlaag die wordt 
voorzien van steenslag. Echter het bevestigingprincipe voorziet in de mogelijkheid voor het toepassen van 
meerdere afwerkingen. 

Nu dit ontwerp op tafel s gelegd door mij zal het uitvoerig getest moeten warden om de werking ervan vast te 
kunnen stellen. Het water bezit eigenschappen die haalbaarheid van het ontwerp onzeker maken. De hellinghoek 
die het gebouw maakt bij het huidige ontwerp bij het passeren van een 2000kg zware auto is 3,4 graden. Deze 
waarde is voldoende klein om met een rolstoel de passage te kunnen maken en voldoet daarmee aan mijn 
P.V.E. Comforteisen voor gebouwen op het water zijn echter niet opgesteld, dus conclusies trekken over deze 
waarden is niet mogelijk. Wei kan ik zeggen dat bij het verbreden van het gebouw van 1 meter de hellingshoek 2 
graden minder wordt. Het gedrag door dit element onder invloed van dynamische krachten is onzeker en moet in 
een waterbassin op schaal warden getest. Het liefst had ik hier conclusies over gehad die uitwijzen dat een 
dergelijke verbinding onmogelijk dan wel mogelijk is, echter onbekendheid door mij op dit terrein en het feit dat 
experts op maritiem gebied daar oak geen uitsluitsel over kunnen geven heeft ertoe geleid dat ik daar geen 
uitspraak over kan doen. Een dergelijke verbinding heeft extra onderzoek nodig op constructief gebied. 
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Het gedrag van leidingen die onder zulke omstandigheden bloat staan is nag nooit getest. De bewegingen zijn op 
te vangen , maar invloeden als tijd en continue bewegingen zorgen ervoor dat tests noodzakelijk zijn . 

Achterin het verslag staan verschillende aanbevelingen door mij opgesteld . Onderzoek op deze gebieden zal er 
zeker toe leiden dat bouwen op het water alleen maar aan kwaliteit zal gaan winnen. Door intensievere 
samenwerking tussen verschillende vakgebieden zal bouwen op het water zeker gaan winnen aan comfort en 
wellicht in de toekomst in grotere getale op grotere schaal kunnen warden toegepast. 
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1. lnleiding 

1.1 Aanleiding 

1 februari 1953, Een groot gedeelte van Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant 
wordt getroffen door een watersnoodramp (Figuur 1.1 ). 
1835 mensen vinden de dood ... In totaal worden uit Zuidwest-Nederland honderdduizend mensen geevacueerd. 
Honderdduizenden dieren vinden de dood. 141 .000 hectare land komt onder water te staan, 49.000 huizen en 
boerderijen lopen onder. In de dijken ontstaan 67 grote stroomgaten. 
Nederland werd wakker geschud en de waterkering werd opgevoerd. Het water moest en zou worden tegen
gehouden, om dit nooit meer te laten gebeuren. 
Januari 1995. Nederland wordt opnieuw getroffen door een watersnoodramp (Figuur 1.2). Deze keer vanuit de 
binnenlanden van Europa, waar enorme regenval zorgt voor extra toevoer van rivierwater. De grote rivieren 
kunnen deze waterstroom niet aan en grote gedeelten van Limburg en Brabant moeten worden geevacueerd en 
overstromen. 
In 2002 oversteeg de Donau zijn oevers in grote delen van Duitsland en Tsjechie , waardoor grote steden als 
Praag en Dresden gedeeltelijk onderliepen (Figuur 1.3). 
De hierboven genoemde rampen zijn niet uniek. Al sinds het bestaan van de aarde en de aanwezigheid van de 
mensen worden we getroffen door natuurlijke gebeurtenissen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, 
overstromingen etc. 

Figuur 1.1 Figuur 1.2 Figuur 1.3 

Orie weken na de ramp in 1953 wordt de Deltacommissie ingesteld, die plannen moet maken om het zuidwesten 
van Nederland veiliger te maken. Het advies van de commissie leidt tot de Deltawerken, die tussen 1958 en 1986 
worden gerealiseerd. 
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Na 1995 werd weer de discussie opgevoerd, over het feit dat de dijken nag steeds niet hoog genoeg waren en 
het water niet konden tegenhouden. Plannen werden gemaakt om langs de grate rivieren de dijken massaal te 
verhogen. Jaarlijks terugkomende overstromingen, en recente onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat de 
zeespiegel aan het stijgen is en op veel plaatsen de bodem aan het dalen is, hebben voor een nieuwe denkwijze 
gezorgd over het omgaan met water. Aangezien we niet de dijken kunnen blijven verhogen , moeten er 
andere manieren warden bedacht om met het water te leven. Er moet land warden teruggeven aan het water! 

Overheidsinstanties zijn burgers aan het voorlichten over de veranderende klimatologische omstandigheden en 
wat dat voor effect heeft op ans land. Op deze manier wordt getracht om een andere gedachtegang in te zetten 
over 'leven met water' . Bekend voorbeeld is de nieuwe campagne 'Leven met water' die op 11 februari 2003 is 
gestart door het ministerie van verkeer en waterstaat (Figuur 1.4). 
Wonen op en aan het water is niet nieuw. Veel mensen warden aangetrokken door het water. De vraag naar 
wonen op of aan het water is terrein aan het winnen. Vele gerealiseerde en nag te realiseren VINEX-locaties zijn 
voorzien van 'gerntegreerd water' en drijvende woningen. Bekende voorbeelden zijn IJburg(Amsterdam), 
Veersche Poort(Middelburg) en Zuiderburen(Leeuwarden) Op de plaatsen waar water moet warden teruggeven 
aan het land, de zogenaamde 'waterbergingsgebieden', is er veelal sprake van woningtekorten (bijv. 
Haarlemmermeer). Projectontwikkelaars en architectenbureaus zijn hierop aan het inspringen en warden plannen 
bedacht om, gesteund met overheidsgeld , drijvende steden te ontwerpen. 
Bouwen op het water krijgt door al deze ontwikkelingen een nieuwe impuls en wordt hiermee op een 'hoger' 
niveau gebracht. Verder onderzoek en ontwikkeling zijn nodig om te kijken wat de (on)mogelijkheden zijn, door 
goede voorzieningen te treffen, niet aan comfort te hoeven inboeten t.o.v. wonen op het land . 

Wat is de aanleiding van de campagne 'Nederland leeft met Water'? 
Wij Nederlanders houden al eeuwenlang met succes het water buiten de deur. Oat lukt ons de laatste jaren 
steeds minder goed. Oat komt omdat het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, het regent 
vaker en harder, en er komt meer smeltwater. Hogere dijken en grotere gemalen zijn niet genoeg. 
We moeten ook kijken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld rivieren verbreden en dijken verleggen. Bovendien 
moeten we keuzes maken bij de ruimtelijke inrichting van ons land, soms met prettige gevolgen, bijvoorbeeld 
meer natuur in onze directe leefomgeving. Maar soms ook niet, omdat we niet meer vanze/fsprekend kunnen 
wonen en werken op plekken waar we dat graag zouden willen. Zo geven we het water meer de ruimte en 
zorgen we dat Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar blijft (Bron: Nota Ruimtelijke Ordening, 2001) 

Figuur 1.4 (bron: www.nederlandleeftmetwater.nl ) 
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1.2 Probleemveld 

Er zijn legio problemen die verdere ontwikkeling van bouwen op het water remmen en/of tegenhouden : 
■ Fluctueringen van het water 
■ Waterdiepte 
■ lnfrastructuur 
■ Aansluitingen 
■ Regelgeving. 
■ Milieuhinder. 

Al deze onderdelen zullen in dit verslag worden uitgelicht. Uiteindelijk hebben ze mij gebracht tot de keuze voor 
het bouwtechnische onderdeel welke ontwikkeling behoeft. 

Bouwtechnisch kunnen we gebruik maken van het water, echter stedenbouwkundig zijn er in Nederland geen 
volledige mogelijkheden voor bouwen op het water. Geen enkel drijvend gebouw is volledig met een 
transportmiddel bereikbaar. 
De architectuur ondervindt beperkingen, voornamelijk op het gebied van materialisering en gebouwgrootte 
De basis voor drijvende gebouwen is het drijfsysteem. Deze wordt in verschillende uitvoeringen toegepast. 
De drie hoofdvormen zijn, een drijvende bak (Figuur 1.5), een omgekeerd drijvende bak met een vulling (Figuur 
1.7), en holle buizen (Figuur 1.6). 
Stabiliteit is bij alle typen een voorkomend probleem en wordt opgelost door het asymmetrisch ontwerpen van de 
drijfbak en/of plaatsen van contragewichten onderin deze bak. Het principe werkt zo dat wanneer men zware 
objecten verplaatst, men de contragewichten handmatig mee moet verplaatsen. 

Figuur 1.6 Figuur 1.7 Figuur 1.5 
(bran: De waterwoning www.hertzberger.nl) 

Voor de drijvende bak is een oplossing bedacht voor het stabiliteitsprobleem, d.m.v. een L-vormige bak, gevuld 
met water, waarbij het waterpeil gereguleerd kan worden (Ties Rijcken ism ABC-Arkenbouw, 2003). Meer water 
in de bak zorgt voor meer diepgang. Minder water heeft uiteraard een averechts effect. 
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Bij de aansluiting van het gebouw met het vasteland, wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe als een 
jachthaven. De gebouwen worden aan steigerpalen verbonden en alle infrastructuur vindt plaats via steigers. Dit 
heeft gevolgen voor bijvoorbeeld leidingen en verkeer. Leidingen lopen langs of ender de steiger en staan bloot 
aan de buitenlucht. Er is op dit moment nog geen project gerealiseerd waar drijvende woningen zijn verbonden 
aan drijvende wegen en auto's kunnen vanwege hun gewicht en milieutechnische eisen niet de steiger op. 

Al deze onderdelen geanalyseerd hebbende, brengt mij tot de conclusie dat ze onderzoek en ontwikkeling 
behoeven, gezien het toekomstbeeld waarin drijvend bouwen wellicht een steeds grotere rol gaat vervullen . 

Drijvend bouwen in Nederland heeft toekomst. De kennis en kunde daarover moet boven water worden gebracht. 
Dit vraagt om een innovatieve benadering van drijvend bouwen en daarmee verdergaande bouwtechnische 
ontwikkelingen . 
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1.2.1 Klimatologische ontwikkelingen 

Er zijn aanhoudende problemen m.b.t. wateroverlast in Nederland. De reden voor deze gebeurtenissen zit in een 
aantal factoren: 

• Bevolkingspreiding. 
• Rivierwater aan- en afvoer 
• Zeewater 
• Neerslag 
• Bodemdaling 

Ad1: Bevolkingspreiding. 
Het grootste percentage van de Nederlandse bevolking woont in het westen van het land, de Randstad. 
Dit gebied is tevens het gedeelte wat gemiddeld het laagst gelegen is (Figuur 1.8 en Figuur 1.9). Het gevaar voor 
overstromingen ten gevolge van de Noordzee of de rivieren is daar groot. In de komende jaren zal de vraag naar 
woningen in dit gebied toenemen . Wetenschappers zijn op het moment van mening dat er rondom het groene 
hart, bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer polder, land moet worden teruggegeven aan het water. De 
woningtekorten gecombineerd met het ruimtegebrek en wateroverlast vraagt om innovatieve ideeen om hiermee 
om te gaan. 

Figuur 1.8, Bevolkingsspreiding Nederland 
(bron: Nota Ruimtelijke Ordening, 2004) 
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Ad 2: Rivierwater aan- en afvoer 
Een belangrijk aspect wanneer het gaat om water(overlast) is de aan en afvoer van water door de grate rivieren. 
De laatste jaren is de piek- en dalbelasting toegenomen. Dit houdt in dat het rivierwater in de zomer extreem laag 
kan staat en in de winter extreem hoog (Figuur 1.10). 
Een belangrijk strategisch oogpunt wat het ministerie van VROM hierin inneemt is ruimte creeren voor de 
rivieren. 

"Het Rijk wit in het gebied van de grate rivieren de veiligheid tegen overstromingsgevaar handhaven en de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren." 

"Het rijk zal maatregelen nemen om de te verwachten hogere rivierafvoeren te verwerken. De bestaande ruimte 
voor de rivier wordt behouden. Gebieden die moge/ijk nodig zijn voor de verbreding van het winterbed, de 
inrichting als waterbergingsgebied (voor regulier rivierbeheer of voor noodsituaties) of voor de versterking van de 
dijken, warden gedurende een periode van 10 jaren (na vaststelling van deze nota) gevrijwaard van 
ontwikkelingen die een inrichting ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen kunnen bemoei/ijken". 
(Bron : NOTA Ruimtelijke ordening van 23 april 2004.) 

Op deze manier wordt er een actievere weg ingeslagen in de omgang met het water. Uit deze tekst blijkt dat het 
ministerie niet langer enkel het rivierwater denkt te kunnen tegenhouden. Ruimte voor de grate rivieren is 
noodzakelijk om de grater wordende waterstramen op te kunnen vangen. 
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Figuur 1.10, verandering maandafvoer Rijn (%) 
(bron: Nota Ruimtelijke Ordening , 2001) 

Qj 

.0 
0 _, 

.::,,!. 
0 

... 
QJ 11> 

.0 .I:) 

E E 
<I; <l> 

~ u 
11> 

C "O 

18 



Ad 3: Zeewater. 
De zeespiegel is nag steeds aan het stijgen met ongeveer 2cm per jaar (Figuur 1.11 ).Ten aanzien van het 
zeewater wordt daardoor door het ministerie oak meer ruimte gecreeerd. De belangrijkste gebieden hierbij zijn de 
Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied . 
"Voor de waarborging van de veiligheid tegen overstromingen geeft het rijk meer ruimte aan de grote rivieren en 
aan de kustverdediging." (bron: Nota Ruimtelijke Ordening, 2001) 
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Ad 4: Neerslag. 

Figuur 1.1 1, Verloop zeestand Nederland (cm) 
)()00 (bron: Nota Ruimtelijke Ordening, 2001) 

De piek- en dalbelasting die voor rivieren wordt verwacht, geldt tevens voor de neerslag (Figuur 1.12). Dit is niet 
vreemd , aangezien de rivierwaterafvoer voor een groat deel afhankelijk is van de neerslag in Europa en 
Nederland. 

11 12 

Ad 5: Bodemdaling. 

Figuur 1.12, verandering neerslag per maand (cm) 
(bron: Nota Ruimtelijke Ordening, 2001) 

In de kustgebieden zijn door ontwatering van het land door landbouw en verstedelijking grate veengebieden aan 
het inklinken (Figuur 1.13). Dit heeft als gevolg dat de bodem daalt. Vanzelfsprekend brengt dit met zich mee dat 
er grotere risico's ontstaan met betrekking tot wateroverlast. 

19 



■ , 1l rs. ti .. · 1,S.11111')r111 

• dl l•i -1(1 -(,t) I. Il l 

■ .i1he;. !(I --UJ1 ·111 

• ~ 1~5 2(1 fl ) L111 

• ~ ..i : <J .... .!01.111. 
.J.l l' , 5--l f> c-m 

1la li11 :z ~ - 5 c-:::. 

1! ;1lmit '1 r- tn ·"•I : 1-n 

I I --m..k1 ~1:1'" \ ~ Ill \CT'K·hil 

,tiu.:u1~ ' l 'IIU .,1; .~ 
._,_ l iClflj.l IN'Cf'" ~IU'I : 

3 

Figuur 1.13, bodemdaling (cm) 
(bron: Nola Ruimtelijke Ordening, 2001) 

1.2.2 Waterbergingen 

Bij extreme neerslag is de capaciteit in de polders in het westen van Nederland onvoldoende om al het polder- en 
boezemwater af te voeren. Dit heeft onder meer te maken met de toename van het 'verhard oppervlak'. 
De regio van Haarlem krijgt steeds meer kassen, woningen en bedrijventerreinen. Dit zorgt voor een toename 
van het oppervlaktewater. Ook de klimaatsverandering die ik hiervoor heb beschreven zorgt voor extremere 
neerslag en extra toevoer van rivierwater. 
Een waterberging geeft deze gebieden de mogelijkheid om het water op te slaan en het overtollige water af te 
voeren en uit te malen. 
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Het effect hiervan verschilt per locatie. Een gewone berging is ongeveer 4ha groot en kan ongeveer 20.000.000 
liter water. Als er een hoosbui valt van 100mm, dan topt de berging deze bui af tot 80mm. De rest wordt tijdelijk 
opgeborgen. 
Een waterberging is een tijdelijke opslagplaats voor al dit regenwater. Er zijn droge en natte bergingen. Een 
droge berging ziet eruit als een omdijkt weiland of een natuurgebied . In tijden van hevige regenval worden deze 
gebieden onder water gezet (Figuur 1.14 en Figuur 1.15). 
Natte bergingen bevatten het gehele jaar water. Bij hevige regenval worden ze gevuld met extra water. De 
poldergebieden streven ernaar om deze bergingen zo landschappelijk en ecologisch mogelijk in te richten . 
Bovendien proberen ze de gebieden meerdere functies te geven. 

Figuur 1.14, 'Droge waterberging ' tijdens droge periode Figuur 1.15, 'Droge waterberging ' tijdens natte periode 

1.3 Probleemafbakening 

Drijvend bouwen brengt dus een aantal problemen met zich mee, die zich niet, of op een onvergelijkbare, manier 
voordoen bij 'conventionele' bouwmethoden. Een aantal onderdelen hiervan zijn belangrijk als het gaat om de 
verdere ontwikkeling, zowel stedenbouwkundig als architectonisch gebied . Deze zijn onder te verdelen in een 
drietal hoofdonderdelen: 

1. Het drijvende gebouw 
2. Horizontaal transport van personen, goederen, energie en data 
3. De onderlinge aansluitingen. 

Bij al deze onderdelen moet men in ieder geval rekening houden met de volgende aandachtspunten: 
■ Het op kunnen vangen van fluctueringen van het waterniveau 
■ Onderlinge aansluitingen 
■ Het geven van voldoende stabiliteit 
■ Veiligheid 
■ Milieu 
■ Gebruikszekerheid 
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1.4 Onderzoeksvraag 

De drie hoofdonderdelen uit 1.2 hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag welke de onderlegger is 
geworden van mijn afstudeeronderwerp: 

Op welke manier zijn drijfsysteem, infrastructuur en vaste land op elkaar aan te sluiten, zodat er een 
goede verbinding wordt gerealiseerd t.b.v. personen, goederen, energie en data? (Zie ook Diagram 1.1) 

? . 

drijfsysteem infrastructuur vaste land -
- personen 
- goederen 
- energie 
- data 

Diagram 1.1 

1.5 Onderzoeksgebied 

Voordat een antwoord kan warden gegeven op de onderzoeksvraag is een gedegen onderzoek noodzakelijk 
Wat is er op het moment aanwezig en waar zitten de zwakke plekken . De uitkomsten van dit onderzoek zullen 
leiden tot de keuze voor het bouwtechnische onderdeel waaraan ik ga doorontwikkelen . (Diagram 1.2) 

Wat is er op het moment aanwezig? 
Waar zitten de zwakke plekken? 

Wat wordt het onderdeel waaraan ik ga ontwikkelen? 

Diagram 1.2 
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De onderdelen die ik ga onderzoeken zijn vooral gericht op de bouwtechnische problematiek. Daarnaast is het 
belangrijk inzicht te krijgen in de krachtenwerking van een drijvend gebouw. Waaruit bestaat een drijvend 
gebouw? Wat verbindt het met het vaste land? Wat zijn de krachten die op een drijvend gebouw spelen? Waar 
liggen de knelpunten? Deze onderdelen moeten warden behandeld om te zien waar de problematiek zich 
bevindt. In Figuur 1.16 heb ik aangegeven wat de onderdelen zijn van drijvende gebouwen en de aansluitingen 
die van belang zijn . In Figuur 1.17 staat schetsmatig het gebouw met zijn aansluiting aan het vaste land 
aangegeven met bijbehorende krachten en bewegingen. Hieruit is de complexiteit van waterbouw op te maken. 
lnvloeden die bij conventionele bouw niet van toepassing zijn , hebben wel gevolgen voor een bouwwerk op het 
water. 

1 . Drijvend gebouw 
2. Het water 
3. lnfrastructuur 
4. Aansluiting gebouw met infrastructuur I vaste land 
5. Vaste land 
6. Aansluiting infrastructuur met het vaste land 

Figuur 1.16, Overzicht van bouwen op het water met aangegeven aandachtspunten. (bron: Bouwen met water, 2003) 
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Figuur 1.17, schets van de bewegingen die een drijvend gebouw moet kunnen opvangen. 

Bij ieder van deze onderdelen zijn verschillende punten van invloed en waar ik inzicht in wil krijgen . 
Het water zorgt voor continue bewegingen en krachten waar het drijvende gebouw aan bloat staat. Het gebouw 
rust op dit water en moet aangesloten warden op het vaste land. lnfrastructuur voor deze aansluiting moet in 
goede banen warden geleidt. Hoe verloopt de infrastructuur van het gebouw naar het vaste land en waar zitten 
de knelpunten. Knelpunten zijn niet altijd direct aanwezig, maar oak indirect, beperkingen t.a.v. het milieu, 
veiligheid en regelgevingen bijvoorbeeld . Het verloop van het gebouw naar het vaste land wil ik gaan 
onderzoeken en heb ik onderverdeeld in de volgende paragrafen die in hoofdstuk 2 zullen warden behandeld . 

1. Drijfsystemen. (§ 2.2) 
2. Case studies. (§ 2.3) 
3. Krachtenwerking. (§ 2.4) 
4. lnfrastructuur. (§ 2.5) 
5. Verbindingen. (§ 2.6) 
6. Leidingen. (§ 2.7) 
7. Veiligheid , Milieu en Regelgeving. (§ 2.8) 

1.6 Deelvragen 

De deelvragen per onderzoeksdeel warden onderstaand beschreven. Bij deze deelvragen zal ik beschrijven wat 
de onderzoeksmethode wordt. Op deze manier zal ik trachten zo duidelijk mogelijke antwoorden op de vragen te 
verkrijgen. De onderzoeksmethode die ik zal toepassen richt zich op het kunnen beantwoorden van deze vragen. 
Een antwoord hierop zal ik in hoofdstuk 3 proberen te geven. De nummering voor de onderdelen verwijzen naar 
de paragraafnummers waar de deelvragen zullen warden besproken. 

2.2 Drijfsystemen 
Deelvragen: 

1. Welke drijfsystemen warden op het moment gebruikt? 
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2. Wat zijn de voorzieningen van deze drijfsystemen? 
Onderzoeksmethode: 

Literatuurstudie, Internet, vakbladen. 

2.3 Case Studies 
Deelvragen: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende de huidige waterbouw projecten? 
2. Worden de extra mogelijkheden die bouwen op het water met zich meebrengt benut? 

Onderzoeksmethode: 
Literatuurstudie, Internet, Bezoeken en analyseren van projecten, vakbladen 

2.4 Krachtenwerking 
Deelvragen : 

1. Aan welke krachten staat een drijvend gebouw bloat? 
2. Wat zijn de consequenties hiervan voor drijvend bouwen? 

Onderzoeksmethode: 
Literatuurstudie, Internet, Interviews hoogleraren. 

2.5 lnfrastructuur 
Deelvragen: 

1. Welke infrastructurele onderdelen moeten lopen van het gebouw naar het vaste land? 
Onderzoeksmethode: 

Literatuurstudie, analyse conventionele infrastructuur, Internet, vakbladen 

2.6 Bouwtechnische verbindingen 
Deelvragen: 

1. Hoe verlopen de onderlinge aansluitingen van de bouwtechnische onderdelen? 
Onderzoeksmethode: 

Literatuurstudie, Internet, bezoek aan projecten, analyse huidige verbindingen, vakbladen, 
productleveranciers. 

2.7 lnstallatietechnische verbindingen 
Deelvragen: 

1. Hoe verlopen de onderlinge aansluitingen van de installatietechnische onderdelen? 
Onderzoeksmethode: 

Literatuurstudie, Bezoek aan projecten, analyse huidige verbindingen, interview met deskundige 
vakbladen , productleveranciers . 
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2.8 Veiligheid, Milieu en Regelgeving 
Deelvragen: 

1. Wat zijn de geldende eisen m.b.t. veiligheid, milieu en regelgeving? 
Onderzoeksmethode: 

Literatuurstudie, vakbladen, Internet, Normbladen. 

1. 7 Doelstelli ng 

Met dit afstudeeronderwerp zal ik trachten in ieder geval te voldoen aan de volgende twee doelstellingen: 

Maatschappelijke relevantie: 
Bijdrage leveren aan comfortabeler wonen en werken op het water. 

Wetenschappelijke relevantie: 
Ontwikkelen van bouwtechnische voorzieningen om het bewegingsgedrag van drijvende gebouwen en de 
onderlinge verbindingen te beheersen . 
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2. Onderzoek 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk warden de in paragraaf 1.5 genoemde onderzoeksonderwerpen behandeld aan de hand van de 
opgestelde deelvragen. Dael hiervan is om antwoord op deze vragen te vinden en daarmee te komen tot een 
keuze voor het te ontwikkelen product. De onderwerpen warden behandeld in de paragrafen 2.2 t/m 2.9. In 
paragraaf 2.10 zal ik een keuze maken voor het onderdeel waaraan ik wil doorontwikkelen. 

2.2 Drijfsystemen 

In deze paragraaf warden de verschillende drijfsystemen behandeld die op het moment aanwezig zijn . Tevens 
wordt bekeken wat de aanwezige voorzieningen zijn van de drijvers. 

2.2.1 Bestaande Drijfsystemen 

De huidige toegepaste typen drijfsystemen zijn onder te verdelen in een drietal typen: 
1 . De holle stalen bak. 
2. De holle betonnen bak. 
3. De omgekeerde betonnen bak. 
4. Holle buizen. 

Ad .1 : De ho lie stalen bak. 

Figuur 2.1, Schematische weergave van een dubbelwandig stalen drijfsysteem. 

Het meest toegepaste drijfprincipe in de scheepvaart is stalen plaatwerk, al dan niet dubbelwandig , met 
daarachter een stalen constructie (Figuur 2.1 ). Om schepen te beschermen tegen het vollopen met water bij een 

29 



eventuele beschadiging, worden de schepen gecompartimenteerd. Wanneer een compartiment volstroomt met 
water, wordt deze afgesloten en kan het water niet verder het schip in stromen. 
Oude binnenvaartschepen worden veelal gestript en omgebouwd tot woonboot. Dit type is een van de eerste en 
nog steeds veel toegepaste drijfsysteem voor woonboten. In Amsterdam kom je dit type 
veelal tegen in de grachten van de binnenstad (Figuur 2.2). 
Voor onderhoud moeten deze woningen naar een werf worden gebracht, aangezien onder water 
schilderen onmogelijk is. De scheeps- en jachtwerven zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met steeds 
strengere milieueisen. Bijvoorbeeld moet het vervuilde water dat bij het schoonspuiten van het schip afkomt 
worden opgevangen. Het vuil moet in een bezinkbak terechtkomen en het resterende water moet in het riool 
geloosd worden. Sommige woonboten moeten tientallen kilometers ver naar een werf. lndien een schip (ark) 
gesleept moet worden brengt dat hoge kosten met zich mee. 
Vee! bewoners van woonboten hebben daardoor ervoor gekozen om hun woning op een holle betonnen casco te 

laatsen, welke veel minder en goedkoper onderhoud behoeven. 

Figuur 2.2, Woonboot gelegen in Leiden op een drijfsysteem van een oud binnenvaartschip. 

Samenvatting holle stalen bak: 
■ Materiaal: Enke! of dubbelwandig staal. 
■ Diepgang: Gemiddelde diepgang. 
■ Stabiliteit: Voldoende stabil iteit. 
■ Faciliteiten: Geen faciliteiten in het drijfsysteem. 
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Ad.2: De holle betonnen bak. 

Figuur 2.3, Schematische weergave van een holle betonnen bak. 

De holle bak uitgevoerd in beton, heeft een relatief grate diepgang, vanwege het hoge soortelijke gewicht van het 
beton t.o.v. het water (Figuur 2.3). 
Het voordeel hiervan is dat door de grotere diepgang het zwaartepuntlager ligt en er meer stabiliteit kan warden 
bereikt. Dit onderdeel wordt later in dit verslag nag uitgebreid behandeld. Door de grate diepgang en de holle 
uitvoering, ontstaat er extra inhoud in het gebouw, dat kan warden gebruikt als leefruimte. 
Dit systeem is het meest voorkomende drijfprincipe wat momenteel wordt toegepast, tevens is het op het 
moment de goedkoopste oplossing. Vanwege de vlakke betonnen onderzijde kunnen deze elementen wanneer 
nodig, warden afgedaald naar de bodem. Dit is wenselijk bij droge periodes en bij amfibische woningen. 
ABC-arkenbouw in Urk fabriceert deze fundering voor de door hun gemaakte woonarken. De fabricage verloopt 
aan de lopende band, waarbij het water fungeert als transportmedium. In figuur 2.10-2.12 is het proces zichtbaar 
gemaakt. Een bassin wordt met behulp van een sluis en een pomp leeggepompt 
(Figuur 2.4). Daarna wordt in dit lege bassin het betonnen casco gefabriceerd (Figuur 2.5). Hierna wordt het 
bassin weer volgeladen met water en wordt de drijver naar een centraal punt in de assemblagehal gevaren 
(Figuur 2.6). Vanuit hier kan de bak via de rivier naar de koper warden getransporteerd. ABC heeft echter oak de 
mogelijkheid om hierna de drijver verder af te bouwen tot een volwaardige woonark (Figuur 2.7) . Het gebruik van 
beton houdt in dat er maatregelen moeten warden genomen om het beton waterdicht te krijgen. Daarvoor is een 
minimale dikte nodig van 210mm, een afwerklaag en oplossingen ter plaatse van stortnaden. Warmte-isolatie 
wordt erealiseerd door isolatie aan de binnenzijde te plaatsen. 

~ I • -. • -• • / • 

Figuur 2.4 Figuur 2.5 Figuur 2.6 
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Figuur 2.7, Voorbeeld van een standaard woonark uit de catalogus van ABC-Arkenbouw. 
(bron: ABC-Arkenbouw, 2004) 

Samenvatting: 
■ Materiaal: 
■ Diepgang: 
■ Stabiliteit: 

Betonnen bak, omgekeerd gelegen in het water. 
Grote diepgang. 
Goede stabiliteit. 

■ Faciliteiten: doorvoerleidingen. 

Ad.3: De omgekeerde betonnen bak. 

Figuur 2.8, Schematische weergave van een element van een omgekeerde betonnen bak. 

~A-A 

Een ander veelgebruikt drijfsysteem is een betonnen bak met de holle kant naar beneden. De holle ruimte wordt 
gevuld met een harde PS-schuim (Figuur 2.8). Anders dan de holle bak wat een monoliete constructie is, wordt 
de fundering samengesteld uit verschillende elementen. De toepassing van beton in combinatie met schuim, 
zorgt voor een slankere dimensionering, maar tevens voor verlies aan sterkte. Dit wordt gecompenseerd door de 
drijver samen te stellen uit verschillende kleinere elementen welke met hoekstalen aan elkaar warden gekoppeld. 
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Het systeem is ontwikkeld in Canada. Vanwege het lage soortelijke gewicht van het schuim, ontstaat er een 
geringere diepgang. Stabiliteit is door de hogere ligging van het zwaartepunt, minder eenvoudig te 
bewerkstelligen. Bij het hier genoemde principe wordt de dimensionering van de drijver ontworpen afhankelijk 
van de bovenliggende belasting. Dit vertaalt zich in een asymmetrisch ontwerp van de onderzijde, nodig om 
optredende asymmetrische belastingen op te vangen. 
Daarnaast heeft het platform stabiliserende watertanks en gewichten die de bewoners kunnen verschuiven. Het 

principe is toegepast in Amsterdam bij het ontwerp van het bezoekerscentrum van de te realiseren drijvende wijk 
in IJburg te Amsterdam (Figuur 2.9). 

Samenvatting: 
• Materiaal: 
• Diepgang: 
• Stabiliteit: 
• Faciliteiten: 

Betonnen bak gevuld met PS-schuim. 
Kleine diepgang. 
Contra gewichten nodig voor de benodigde stabiliteit. 
Geen faciliteiten in het drijfsysteem. 

Figuur 2.9, Op deze doorsnede van het bezoekerscentrum is duidelijk de compartimentering van de fundering te zien. 
(bran: Agua, 2001) 
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Ad.4:Holle buizen 

Figuur 2.10, Schematische weergave van holle buizen. 

Wanneer geringe diepgang gewenst is en er weinig fluctuaties in de waterstand zijn, kan warden gekozen voor 
een relatief licht drijflichaam, zeals holle buizen (Figuur 2.10). De buizen warden ballast en gesteld , totdat de 
juiste diepgang en stabiliteit is bereikt. De holle ruimten kunnen warden gebruikt als berging. De buizen kunnen 
warden uitgevoerd in staal en kunststof. Nadeel aan dit systeem is dat het zeer gevoelig is voor golfslagen in het 
water, wat voor instabiliteit zorgt. 
Een voorbeeld van een ontwerp, wat gebaseerd is op dit drijfprincipe, is een drijvende woning in de wijk 
'Veersche Poort', ontwikkeld door Herman Hertzberger, in Middelburg (Figuur 2.11) . Deze woning fungeert als 
informatiecentrum voor de onlangs gerealiseerde woonwijk. 

Figuur 2.11, De waterwoning van Hertzbergers in aanbouw, met duidelijk zichtbaar de fundering van stalen buizen. 
(bron , www.herzberger.nl) 

Samenvatting: 
• Materiaal: 
• Diepgang: 
• Stabiliteit: 

• Faciliteiten: 

Stalen of kunststof buizen. 
Kleine diepgang. 
Lage stabiliteit. Het extra belasten van de buizen met water of een ander 
ballastmateriaal vergroot de diepgang en daarmee de stabiliteit. 
Geen faciliteiten in het drijfsysteem. 
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2.2.2 Alternatieve drijfsysteem 

Pontons 

Figuur 2.12, Schematische weergave van koppelpontons. 

Een veel toegepast systeem voor grate vrachtschepen en duwbakken zijn koppelpontons (Figuur 2.12). 
Het principe bestaat uit verschillende aan elkaar gekoppelde holle stalen bakken. Deze warden gevuld met 
schuim. Deze combinatie zorgt voor een heel hoog drijfvermogen en een relatief geringe diepgang. Het schuim 
zorgt ervoor dat het geheel vrijwel onzinkbaar wordt. Toepassing bevindt zich tevens in platvormen waarop men 
reparatiewerkzaamheden voor bruggen kan uitvoeren. De geringe diepgang zorgt, zoals eerder vermeld, wel 
voor een stabiliteitsprobleem. Het systeem is uitstekend geschikt als het geheel zwaar moet warden beladen. 
Hoe meer gewicht, hoe meer diepgang. Extra diepgang zorgt voor meer stabiliteit. 
Een voorbeeld waarbij dit principe is gebruikt, is het pilotproject 'de drijvende weg'. Dit project wordt verderop in 
dit verslag uitvoerig beschreven. De weg is uitgevoerd met een aluminium constructie die gevuld wordt met 
polystyreenschuim. 

Samenvatting: 
■ Materiaal: 
■ Diepgang: 
■ Stabiliteit: 
■ Faciliteiten: 

Stalen gecompartimenteerd systeem, gevuld met schuim. 
Geringe diepgang. 
Geringe stabiliteit. 
n.v.t. (nag niet gebruikt voor drijvende gebouwen) 
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2.2.3 Drijvende steigers 

Er zijn een tweetal verschillende principes op de markt voor drijvende steigers . De drijvende steigers warden 
gratendeels toegepast voor jachthavens, maar er zijn een aantal, dater gebruik van maken(IJburg Amsterdam) . 
De twee principes zijn: 

1. Hybride betonnen/Polystyreen drijvers 
2. Polyethyleen drijvers 

Ad 1: Hybride betonnen/polystyreen drijvers. 
Dit systeem bestaat uit een betonnen bak, waarbij de fabricage polystyreenkorrels warden mee gestort. 
De korrels zorgen voor verlaging van het soortelijke gewicht, waardoor extra drijfvermogen ontstaat. 
Door het wat gratere eigen gewicht bezitten ze een gratere stabiliteit (Figuur 2.13 en Figuur 2.14) . 

Ad 2: Polyethyleen drijvers. 
Dit zijn in mallen gemaakte drijvers van polyethyleenvezels. Dit is een zeer lichte drijver, maar bezit door de 
geringere diepgang wat minder stabiliteit (Figuur 2.15) . Aanvullende informatie over deze systemen bevindt zich 
in de bijlagen) 

Figuur 2.13 Figuur 2.14 Figuur 2.15 
(Bron: www.interboatmarinas.nl) 

2.2.4 Conclusies drijfsystemen 

Het meest gebruikte drijfsysteem is de holle betonnen bak. Beton heeft een hoog soortelijk gewicht. Door het 
materiaalgebruik en de vorm heeft dit drijfsysteem een grate diepgang en een laag zwaartepunt. Dit alles zorgt 
voor hoge stabiliteit. Het grootste nadeel aan dit systeem is het feit dat het water een grate diepte moet bezitten. 
Wanneer het gebouw op ondiep water wordt gebouwd is het dan ook gunstiger te kiezen voor het 'omgekeerde' 
drijfsysteem. Alie drijfsystemen kunnen scheefstand van het gebouw zonder hulpmiddelen niet voorkomen. De 
vloeibaarheid van het water maakt dit onmogelijk. 
Opvallend bij de bestaande drijfsystemen is het ontbreken van faciliteiten. Alie systemen warden minimalistisch 
uitgevoerd . Alleen bij de holle betonnen bak kunnen zonodig sparingen warden aangebracht voor de doorvoer 
van leidingen. Voordelen hiervan zijn de grate ontwerpvrijheden. Nadeel is dat wanneer er in een later stadium 
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voorzieningen moeten warden aangebracht, de detaillering grate zorgvuldigheid behoeft en vaak niet goed wordt 
·· . Alie dri"fs temen st en in Tabel 2.1 

P-'f!Wll!!!l!lllfl~!!!IW!!!!III 

Holle stalen bak 

Holle betonnen bak 

Omgekeerde betonnen bak 

Holle bulzen 

Tabel 2.1, Drijfsystemen 

2.3 Case studies 

staal groot redelijk 

beton zeer groot hoog 

beton + schuim klein laag 

staal/kunststof + ballast zeer klein laag 

geen 

ingestorte doorvoerleidingen 

geen 

buizen kunnen dienen 

(nog niet ontwikkeld voor 

wonin bouw 

Om een helder beeld te krijgen van de stand van zaken wat betreft bouwen op het water, heb ik een aantal in het 
oog springende projecten bestudeerd. Het doel hiervan is om tot inzicht te komen wat de insteek is van huidige 
projecten en hoe de (on)mogelijkheden van bouwen op het water warden opgelost cq uitgebuit. Deze paragraaf 
geeft een beschrijving hiervan. lk heb daarom van de hoofdvormen van het bouwen woningbouw en utiliteit 
verschillende projecten bestudeerd. Tevens zal ik een aantal conceptprojecten uitlichten. Op deze manier is een 
goed inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en hoe er naar toekomst gekeken van dit onderwerp. 
De volgende projecten zijn bekeken: 
Woningbouw: 

• Bezoekerscentrum en nieuwbouwplannen 'IJburg'. (Amsterdam) 
• Drijvende woonwijk 'Het Blauwe Hart' . (Leeuwarden) 
• Bezoekerscentrum 'Veersche Poort' . (Middelburg) 
• Drijvende vakantiewoningen 'Oolderhuuske'. (Roermond) 
• De Gouden Ham. (Maasbommel) 

Utiliteitsbouw: 
• Drijvende Kassen . (concept) 
• Drijvend kantoor. 

Kenn isprojecten: 
• De Drijvende stad. (concept) 
• De Drijvende weg. (pilot-project) 
• Amfibische bouwen ( concept) 
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■ Tijdelijke gebouwen. (concept) 

2.3.1 Woningbouw 

Bezoekerscentrum en nieuwbouwplannen 'IJburg' 
In 1996 stemde Gemeente Amsterdam in met het plan om de nieuwbouwwijk IJburg op te zetten. De wijk ligt in 
het oostelijk deel van Amsterdam in de monding van het IJ . De wijk wordt gerealiseerd op zeven kunstmatig 
aangelegde eilanden. Rond 2010 moet de gehele wijk gerealiseerd zijn. De structuur in IJburg zal zowel 
stedenbouwkundig als architectuurtechnisch sterk warden bepaald door water. Straten moeten van oever tot 
oever gaan lopen en de gehele wijk zal warden doorboord door grachten. 
Op een van de eilanden, steigereiland (Figuur 2.16) , is plaats gemaakt voor 350 drijvende woningen . Ongeveer 
een honderdtal daarvan warden i.o.v. de projectontwikkelaar ontworpen. De overige drijvende woningen mogen 
door de bewoners zelf warden ingevuld. Deze kopen een 'waterkavel', waar ze hun woning kunnen aanmeren 
aan de door de gemeente aangelegde steiger. 
Op het moment bevindt zich aan de steigers van de IJdijk een drijvend tentoonstellingsgebouw (Figuur 2.18), een 
auditorium (Figuur 2.17), een platform met uitkijktoren (Figuur 2.19) en een oude woonark. De locatie dient als 
informatiecentrum voor toekomstige bewoners van IJburg. Tevens laat het in zijn opzet de ontstaans
geschiedenis van drijven bouwen zien. Het tentoonstellingsgebouw is op het vaste land in Hoorn gebouwd en in 
drie delen over het water getransporteerd naar Amsterdam. 
Alie drie de drijvende gebouwen zijn met hetzelfde drijfsysteem uitgevoerd; een omgekeerde betonnen bak, 
uitgevoerd door bouwbedrijf 'Ooms' . Alie drie de drijvende gebouwen zijn met dit principe uitgevoerd . Het 
bezoekerscentrum is ontworpen door Attika architecten, te Amsterdam. De drie drijvende gebouwen hebben een 
materialisering die praktisch geen onderhoud nodig hebben en behandeld zijn met een ongelooide afwerking. Het 
tentoonstellingsgebouw heeft een houten afwerking en het bezoekersgebouw is met geprofileerde stalen platen 
afgewerkt. Daarnaast is er voor een lichte constructie gekozen. 
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Figuur 2.16, Plattegrond van de plannen voor IJburg, 
waarbij het omcirkelde gedeelte de locatie is voor de 
drijvende wijk. 
(bran: reclamebrochure IJburg) 



Figuur 2.18, Het tentoonstellingsgebouw, uitgevoerd 
met een houten bovenbouw en gevelafwerking 

Figuur 2.19,Totaaloverzicht, met rechts op de foto de uitkijktoren. 

Drijvende woonwijk 'Het Blauwe Hart'. 

Figuur 2.17, 
Het auditorium, afgewerkt met stalen gevelpanelen. 

In Leeuwarden zal de eerste drijvende wijk gebouwd worden van Nederland (Figuur 2.20) . Deze bestaat uit vijftig 
woningen, waarvan er dertig daadwerkelijk zullen drijven en worden aangelegd aan steigers. 
De andere staan met fundering in het water langs de oever. Het funderingsprincipe is hetzelfde als toegepast bij 
het bezoekerscentrum van IJburg. Begin 2005 is de start van de wijk gepland. 

De gebouwen bevinden zich aan een centrals steiger en zullen middels dukdalven aan de bodem van het water 
worden bevestigd . Het autoverkeer komt tot aan een centraal punt, van waaruit het huis lopend kan worden 
bereikt. De waterwoningen liggen beschut in het water van Zuiderburen zodat er geen sprake zal zijn van enorme 
golfslagen. 
Net als in Amsterdam zullen niet alle drijvende woningen vooraf worden ontworpen, maar zal er ruimte zijn voor 
persoonlijke wensen. 
Er wordt op het moment aan ontwikkeld om de leidingen vorstvrij en beschermd naar het vaste land, aldus een 
rapport van de gemeente Leeuwarden. Definitieve plannen zijn echter nog niet uitgewerkt. 

39 



Figuur 2.20, digitale tekening van de inrichting van de drijvende wijk, waarbij rechts de niet drijvende woningen zichtbaar zijn. Links op de foto 
staan de drijvende woningen afgebeeld, gelegen aan houten steigers. Auto's moeten bij de ingang van de wijk worden geplaatst. (links op de 
foto) (bron: www.zuiderburen .nl) 
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Bezoekerscentrum 'Veersche Poort'. 
Het nieuwbouw project, 'De Veersche Poort is gelegen aan de noordkant van Middelburg. Het plan is uitgevoerd 
onder supervisie van Herman Hertzberger. Hij heeft verschillende kavels ontworpen die alien door andere 
architecten zijn uitgewerkt (Figuur 2.21 ). Het bezoekerscentrum is van Hertzberger zelf en is drijvend uitgevoerd . 
(Figuur 2.24) .Het bijzondere aan dit ontwerp is het feit dat de woning, vanwege de ligging op het water, met de 
zon mee kan draaien . De ligging Ten opzichte van de stalen liggers is zo ontworpen dat roteren op het water vrij 
soepel kan verlopen. Een ander bijzonder element is het koelsysteem wat gebruik maakt van de constante 
oppervlaktetemperatuur van het water (Figuur 2.22). Het drijfsysteem wordt uitgevoerd met holle stalen buizen, 
gevuld met ballast voor de stabiliteit (Figuur 2.23). Hertzberger heeft gekozen voor een stalen constructie. Niet 
alledaags bij woningbouw, maar het zorgt voor de meest slanke en lichte detaillering. De afwerking is geschiedt 
met stalen golfplaten. Het gebouw is aangesloten aan het vaste land via een loopplank. In het midden van de 
loopplank, onderin is een koker bevestigd, waar de leidingen in lopen naar het vaste land. De loopplank is zowel 
scharnierend bevestigd aan het gebouw als aan het vaste land om de fluctuatie van het waterniveau op te 
van en. Het ebouw is lo end te bereiken. 

Figuur 2.21, Luchtfoto van de Veersche Poort, met rechtsonder de drijvende 
Woning van Hertzberger. 

Figuur 2.22, Systematische weergave van het 
Koelsysteem wat gebruik maakt van de water
temperatuur 

Figuur 2.23, Het drijfsysteem word! gevuld met ballast, zodat het 2/3 van het totale 
gewicht uitmaakt. Zodoende komt het zwaartepunt lager te liggen. 

Figuur 2.24, De watervilla van Hertzberger 
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Drijvende vakantiewoningen 'Oolderhuuske'. 
Roermond heeft met zijn ligging aan de Maas te maken met grate fluctuaties van het waterniveau. Medio jaren 
negentig zijn op recreatiepark 'Marina Oolderhuuske' ongeveer 60 amfibische recreatie- woningen gebouwd. De 
woningen rusten normaal gesproken met hun fundering op de grand (Figuur 2.25) . Op dat moment is er een 
volledige infrastructuur aanwezig en kunnen de woningen met alle transportmiddelen warden bereikt. In tijden 
van hoog water gaan de woningen drijven . Wanneer de woningen drijven zijn ze enkel met een boot te bereiken. 
Het drijfsysteem wat hiervoor is gebruikt, is een holle betonnen bak. De producent van dit casco is ABC
Arkenbouw. 

Figuur 2.25, Ligging woning ten tijde van droogte. Figuur 2.26, Luchtfoto ten tijde van hoogstaand water. 
(bron: Nat en Droog, 1998) 
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De Gouden Ham. 
In het Plan Gouden Ham bij Maasbommel zijn in 2004 een aantal drijvende en semi-drijvende woningen 
gebouwd (Figuur 2.27en Figuur 2.28). De drijvende woningen liggen permanent in het water aan een drijvende 
steiger. De semi-drijvende woningen staan bij laag water los op funderingspalen op het land en gaan bij hoog 
water drijven. Het drijfsysteem is wederom een holle betonnen bak. Bij dit project zijn de gebouwen per twee aan 
elkaar gekoppeld met een stalen frame. Dit vergroot het oppervlak van de woningen en daarmee de stabiliteit 
(Figuur 2.29). De semi-drijvende woningen rusten op zes funderingspalen . Met rubberen oplegnokken (Figuur 
2.31 ). Ook de drijvende woningen kunnen bij extreem lage waterstand op palen rusten, om zodoende een 
horizontale situering te behouden. Wanneer het water 1,5 meter hoog staat, gaan de semi-drijvende woningen 
drijven. Een betonbak met woning weeg ongeveer 100ton, wat betrekkelijk licht is voor een woning . Dit is bereikt 
door er een lichte houtskeletbouw constructie op te bevestigen. Om de drijvende gebouwen horizontaal in het 
water te laten liggen is bij dit project gebruik gemaakt van extra belasting aan de buitenzijde van de bak. De 
woningen worden op zijn plaats gehouden door dezelfde stalen constructie die voor grotere stabiliteit zorgt bij de 
semi-drijvende woningen. De constructie schuift langs twee stalen dukdalven van 7,5 meter hoog (Figuur 2.30). 

Figuur 2.27, overzichtsfoto van de situatie. 

Be 

l 
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Figuur 2.28, doorsnede van een semi-drijvende woning 
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Figuur 2.29, De stalen 
koppelconstructie 

(bron: Bouwwereld, mei 2004) 

2.3.2 Utiliteitsbouw 

Drijvende kas 

I 
I 
I 
I 
I 
I ... 

Figuur 2.30, Bovenaanzicht t.p.v. de stalen 
dukdalf 
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Paalkop atalen paal (drljvende wonlngen) 

Figuur 2.31 , paalkoppen met rubberen 
oplegnokken, waarop de fundering kan 
rusten bij droogte. 

Kasgebieden in Nederland, zoals het Westland hebben vanwege de ligging , regelmatig last van wateroverlast. 
Een van de ideeen die hierop inspeelt en een oplossing hiervoor aandraagt is het ontwerp voor een drijvende kas 
(Figuur 2.32). Door de lichte, open constructie zijn kassen geschikt om ze drijvend uit te voeren. Op het moment 
is bouwbedrijf Dura Vermeer bezig met het verder ontwikkelen van dit idee. Volgens D.V. is het een oplossing 
voor het ruimte- en waterbeheersingsproblemen. 
Het drijfsysteem bestaat uit geschakelde betonnen elementen (Figuur 2.34) . Dit heeft tot gevolg dat het geheel 
een relatief grote massa heeft gekregen. Het toepassen van bijvoorbeeld vezelbeton zou veel gewichtbesparing 
opleveren, aldus D.V. 
De stabiliteit van de drijfconstructie moet gerealiseerd worden middels het toepassen van verschillende 
onderdelen; Een basismodule, een stijf blok en een cluster. 
De basismodule is 2.4 meter breed, 4.8 meter lang en is opgedeeld in twee gelijke vierkanten (Figuur 2.33) . Voor 
de afmeting van het stijve blok is een vuistregel aangehouden die stelt dat de breedte van het blok minimaal 1.5 
maal groter is dan de maximale golflengte. (b = 1.5 x L) . 
Wil het ontwerp praktisch toegepast kunnen worden, dan is een oppervlakte van 500 m2 minimaal vereist. Het 
onderliggende en omringende water kan worden gebruikt om het binnenklimaat van het bovenliggende gedeelte 
te beheersen. Dit zou moeten leiden tot een verlaging van het energiegebruik van 20 tot 30%, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de constante oppervlaktetemperatuur van het water (Figuur 2.35).Onderzoek wordt verricht 
naar het star koppelen van de verschillende modulen, de ideale maten van een module en de draagkracht. 
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Figuur 2.32 Figuur 2.33 

Figuur 2.35, Op deze schets is de werking te zien van het koelsysteem . 
Het oppervlaktewater koelt het warme water. Het gekoelde water word! 
gebruikt voor bewatering. 
(bronnen, Cement 2003, Bouwen met water 2003) 

Drijvend kantoor 

Figuur 2.34 

Bouwen op het water heeft als eigenschap dat het aantal verdiepingen beperkt is . Elke verdieping zorgt voor een 
toename van diepgang en een afname van de stabiliteit. 
Diepgang is afhankelijk van de gewichtsverdeling per oppervlakte, bijvoorbeeld; 2000kg verdeeld over 20 m2 
geeft meer diepgang dan 2000kg verdeeld over 40m2. De druk op het water is in het eerste geval twee maal zo 
groat. Tevens heeft een kleine beweging van het water op grotere hoogte een steeds forsere beweging tot 
gevolg. Grote kantoorgebouwen warden vaak de hoogte in ontworpen. Op het water zal dit gezien die hierboven 
genoemde punten zorgen voor een aantal knelpunten. 
Op dit moment zijn er in Nederland weinig 'serieuze' drijvende kantoorgebouwen ontworpen , mede vanwege 
deze problemen , maar tevens doordat de bereikbaarheid en de ligging van en drijvend kantoor een probleem is. 
In Lelystad is een drijvend kantoor ontworpen voor een zeil race team (Figuur 2.36) . (Yacht Racing center van 
het team Roy Heiner)Het gebouw is twaalf meter breed en 24 meter lang. In totaal telt het pand vier etages. De 
breedte- hoogte verhouding was in dit geval essentieel voor het ontwerp van het gebouw, om te voldoen aan de 
stabiliteitseisen en de diepgang. Verder is het op dezelfde manier opgebouwd als een woonhuis op het water. 
Een utiliteitsgebouw, zoals een hal of een loads is nag niet gerealiseerd . 
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Figuur 2.36, Het transport voor het drijvende kantoor in Lelystad van zeil race team Yacht Racing 
(Bron: www.ecoboot.nl) 

2.3.3 Kennisprojecten 

De Drijvende Stad 
Een project wat op een vooruitstrevende manier tegelijkertijd werkt aan de water- en huisvestigingsproblematiek 
is het kennisproject 'Drijvende Stad' (Figuur 2.37). Dit project is opgezet door de researchafdeling van Dura 
Vermeer in Hoofddorp onder leiding van Chris Zevenbergen. 
De drijvende stad heeft als locatie de Haarlemmermeerpolder. In dit gebied is sprake van woontekorten en 
tegelijkertijd worden er door verkeer en waterstaat plannen gemaakt om waterbergingen te plaatsen. 

Concept 
"Het waterbeheer in Nederland heeft zich in de loop der tijden steeds meer gericht op het transporteren van 
water: overtol/ig water wordt snel afgevoerd en watertekorten warden aangevuld vanuit de grate rivieren. 
Tegelijkertijd is de beschikbare ruimte voor water afgenomen door inpolderingen, bebouwing in uiterwaarden, 
etc. Echter, door de stijgende zeespiegel en de verwachte veranderingen van het klimaat is er meer ruimte voor 
water nodig. Anderzijds liggen er grate ruimteclaims voor wonen, recreeren en economische activiteiten. Water 
moet dus een veel grotere sturende rot krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Om de rot van het 
water te veranderen za/ het dagelijks denken over de plaats van het water in onze samenleving ook moeten 
veranderen. Dura Vermeer heeft hierom haar eigen visie op water en ruimtelijke ontwikkeling ontwikkeld. In deze 
visie wordt gestreefd naar een juiste ba/ans tussen het /even op, in en met het water en een juiste ba/ans tussen 
een innovatief idee en een realiseerbare oplossing. Stapeling en integratie van functies biedt hiervoor veel 
perspectief. " 

Bouwbedrijf Dura Vermeer is aan het einde van 2003 een kennisproject gestart wat gaat bekijken of een 
drijvende stad haalbaar is. Als locatie is hierbij de haarlemmermeerpolder gekozen. De kwetsbare lage ligging en 
problemen met water gecombineerd met de wens om de Haarlemmermeer toe te wijzen als centraal 
bundelinggebied van verstedelijking binnen de deltametropool, hebben de ontwikkelaars gebracht tot deze 
keuze. In de polder zijn en worden grote ruimtelijke ontwikkelingen doorgevoerd, waarbij de waterproblematiek 
sterk toeneemt. De strategische ligging van de Haarlemmermeer, Schiphol, de aanleg van grote infrastructurele 
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projecten als de HSL en de AS zullen de verstedelijking op de Haarlemmermeer doen toenemen. In de 
traditionele planvorming worden de verschillende functies gescheiden, waardoor eenzijdig ruimtegebruik 
ontstaat. Als de oppervlaktes van deze gebieden naast elkaar gelegd zouden worden, ontstaan zowel conflicten 
door overlapping evenals door de schaarste aan ruimte in de Haarlemmermeer. D.V. doet dit project niet alleen. 
Subsidie is verkregen bij het Rijk en partners binnen deze kennisgroep zijn o.a.: Royal Haskoning, Bureau 
Middelkoop, WL / Delft Hydraulics, Economisch lnstituut Bouwnijverheid , Oosterhuis Architecten, OTB. 

Figuur 2.37, Artisitic impression van een drijvende stad. 
{bron: www.duravermeer.nl) 

De Drijvende Weg 
Het Pilotproject 'De Nieuwe Waterweg' is een initiatief van Rijkswaterstaat om marktpartijen, zoals 
ontwerpbureaus en aannemers, innovatieve ideeen te laten genereren op het gebied van drijvende wegen. Het 
project is een uitwerking van het thema 'flexibele infrastructuur' binnen het innovatieprogramma 'Wegen naar de 
Toekomst' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Het project 'De Nieuwe Waterweg' is eind 2000 opgestart (Figuur 2.39). De belangrijkste functie van de drijvende 
weg is het afwikkelen van autoverkeer bij verkeersknelpunten rond waterwegen. 
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De drijvende weg is opgebouwd uit aluminium modules die stijf aan elkaar gekoppeld worden (Figuur 2.38). In 
het pilotproject betreft het een enkelstrooks weg voor personenauto's met een ontwerpsnelheid van 80 km/u. De 
modules zijn met trucks te vervoeren 
De drijvende weg bestaat uit rechthoekige hoofdmodules met een lengte van 5,25 m, een breedte van 3,5 m en 
een hoogte van 1,5 m, die in de breedte tegen elkaar liggen. Hierdoor heeft de drijvende weg een breedte van 
5,25 m. De rijstrookbreedte is 2,75 m tussen de strepen. 
Tussen de rijstrook en de geleiderailconstructie is een 'schrikafstand' aangehouden van 1,0 m aan iedere zijde, 
zodat de totale breedte van de wegverharding 4,75 m bedraagt. 
De hoofdmodules worden voorzien van aparte, demontabele geleiderailconstructies. Deze constructies doen niet 
alleen dienst als langsgeleiding voor auto's, maar ook als bescherming tegen aanvaringen door kleine objecten 
en afscherming tegen spatwater van golven. 
Het basismateriaal aluminium heeft een gering gewicht, is duurzaam, en de herbruikbaarheid van het materiaal 
zorgt dat de drijvende weg vrijwel onderhoudsvrij wordt. De modules zijn niet-waterdicht uitgevoerd, wat als 
voordeel heeft dat de stabiliteit van de weg onder dynamische belasting door voertuigen wordt vergroot. Het 
drijfvermogen wordt gewaarborgd door de modules te vullen met blokken polystyreenschuim. 
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Figuur 2.38, Afbeelding van de losse modules, met rechts een schetsdetail van het koppelmechanisme 
(bron: bouwen met water, 2003) 

De wegverharding bestaat uit een laag van elastische epoxyhars, voorzien van polyurethaan bindmiddel. Het 
instrooimateriaal bestaat uit een polijstvaste steenslag. Deze wegverharding is in Nederland inmiddels veelvuldig 
toegepast. Doordat de drijvende weg in een dwarshelling van 2,5% ligt, is het afwaterende vermogen 
gewaarborgd . 
De drijvende weg kan voorzien worden van een eveneens drijvende klapbrug. In gesloten toestand drijft de brug 
op het water, waarbij fluctuaties in de waterstand worden gevolgd. Op het moment dat de brug wordt geopend , 
worden de twee modules rond de brug gefixeerd ten opzichte van de palen, waardoor het geheel stabiel blijft bij 
het openen en sluiten van de brug (Figuur 2.40). De brug heeft een doorvaartbreedte van 10 m. 
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Figuur 2.39, Een pilotproject van de drijvende weg heeft in 2003 bij 
Kerkdriel gelegen. 
(bron: www.xx-architecten.nl) 

Amfibisch wonen 

Figuur 2.40, 3D lllustratie van de klapbrug . 

'Amfibisch Wonen is een pleidooi voor het loslaten van de dwangmatige beheersing van water, voor het toelaten 
van weersinvloeden, getijden en seizoenen in de woonomgeving, een pleidooi ook voor een nieuwe 
woonmentaliteit. Beheersing van natuurlijke omstandigheden ontstaat niet door het landschap de eigen wil op te 
leggen, maar door optimaal in te spelen op de kwaliteiten van een dynamische relatie tussen land en water. Oat 
betekent tevens dat de woonomstandigheden zich niet laten voorspellen. Amfibisch Wonen vereist dan ook een 
avontuurlijke menta/iteit en een hogere mate van zelfredzaamheid dan we gewend zijn Nederland, waar al/es tot 
in detail is geregeld. Leven in harmonie met de natuur betekent tevens wonen in een juridisch niemandsland 
waarin zaken als ingeschreven staan in een bepaalde gemeente, recht van overpad en vaste rioleringen niet 
meer vanze/fsprekend zijn.' 
{bran: www.amfibischwonen.nl, 2000.) 

Het plan Wetland (Figuur 2.41 en Figuur 2.42) heeft bij de hierboven uitgegeven prijsvraag, in de categorie 
landschappelijke inpassing en de stedenbouwkundige structuren van amfibische woonvormen de eerste prijs 
gewonnen. 
Het ontwerp stelt dat woningen autarkisch kunnen worden bewoond. Aangemeerd aan een bevestigingspunt, 
kunnen de woningen mee fluctueren met het water, de wind en stromingen, waardoor er een constant 
veranderend landschap ontstaat. 
Dit ontwerp laat zien dat we in plaats van het water tegen te werken het water en bijbehorende landschap ook 
kunnen omarmen in het ontwerp. 
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Figuur 2.42, Wetland 
(bran: agua, 2001) 

Tijdelijke gebouwen 

Figuur 2.41 , Wetland in vogelvlucht 
(bran: agua, 2001) 

In een aantal steden , zoals Groningen, Utrecht en natuurlijk Amsterdam heeft men te maken met schrijnende 
woningtekorten voor studenten. In Groningen zijn plannen gemaakt om een drijvend studentenflat te maken. 
Ongeveer tweehonderd studenten kunnen dan in een kamer wonen in een drijvende flat. Het nieuwe 
onderkomen wordt honderd meter lang, vijftien meter breed en zal drie verdiepingen tellen . Waterhuizen 
Shipyards, die de plannen moest gaan realiseren, overwoog om langdurige werklozen in te schakelen voor de 
bouw. Ondertussen is besloten dat het project niet wordt uitgevoerd. 
In Amsterdam is ongeveer hetzelfde idee als concept uitgewerkt, maar ook daar is niet zeker of het project 
doorgang zal vinden. 
Vanwege de goede verplaatsbare mogelijkheden, kan drijvend bouwen zich uitstekend lenen voor tijdelijke 
woningen, bijvoorbeeld voor studenten. De gebouwen kunnen na een bepaalde periode warden afgebroken, of 
op een andere locatie warden ingezet om dezelfde functie te gaan vervullen . Dit is een unieke kwaliteit van 
bouwen op het water. 
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Figuur 2.43, Tijdelijke studentenwoningen in Amsterdam 
(bron: www.ecoboot.nl} 

2.3.4 Conclusies case studies 

Het conceptplan voor de stad op het water geeft aan dat er een ontwikkeling aan zit te komen die verder gaat 
dan de huidige woningen op het water. 
Andere projecten, zoals IJburg en de drijvende wijk in Leeuwarden zijn plannen die niet een mogelijke oplossing 
willen bieden voor de ruimteproblematiek, maar vooral tegemoet willen komen aan de steeds verder gaande 
individuele woonwensen. Daarnaast zijn het natuurlijk prima prestigeprojecten die wijk en stad naamsbekendheid 
geven. 
Vanwege de goede verplaatsbare mogelijkheden, kan drijvend bouwen zich uitstekend lenen voor tijdelijke 
woningen, bijvoorbeeld voor studenten of basisscholen. De gebouwen kunnen na een bepaalde periode warden 
afgebroken, of op een andere locatie warden ingezet om dezelfde functie te gaan vervullen. Dit is een unieke 
kwaliteit van bouwen op het water die op dit moment nog niet in Nederland warden toegepast. ldeeen zijn er wel 
voor bijvoorbeeld studentenhuizen op het water die ingezet kunnen warden bij een tekort aan aanbod , maar 
uitgewerkt is het nog niet. 

Feit is dat er niet alleen heel natte perioden zijn ontstaan de laatste jaren, maar ook droge periodes. Waterrijke 
gebieden kunnen op deze manier droog komen te staan en wat gebeurt er dan met een drijvende eenheid van 
woningen? Bij een eventueel ontwerp moet hier naar mijn mening rekening warden gehouden. 

Bij Amfibisch wonen, ontstaan er moerasrijke gebieden. Wat de waarde is van zulke gebieden als het gaat om de 
bewoonbaarheid is maar de vraag. Romantische ideeen zijn er genoeg, maar in tijde van lage waterstand 
ontstaat er een grate hoeveelheid aan insecten, zullen er veel dieren sterven die afhankelijk zijn van het 
ecosysteem en kan er stankoverlast ontstaan. Daarnaast zal er op de bodem een grate hoeveelheid slib komen 
te liggen. Dit zorgt voor een oneffen ondergrond en vormt een probleem voor de fundering van het gebouw. 

Van op zichzelf staande drijvende woonhuizen, naar tijdelijke bestemmingen, naar drijvende wijken en ten slotte 
naar de ontwikkeling van een stad . Al deze projecten vragen om een vooruitgang in de ontwikkeling van de 
techniek, bouwmethoden en verbetering van de voorzieningen. Dit loopt van stedenbouwkundig vlak tot aan 
detailniveau. Bouwen op het water moet qua comfort zo min mogelijk in boeten t.o.v. bouwen op het vaste land. 
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CASE STUDIES 

1::~ :.~:~~~·:~ ~f -- ~-

IJb~rg 
(Amsterdam) 

Het Blauwe Hart 
(Leeuwarden) 

Veersche Poort 
(Middelburg) 

Oolderhuuske 
(Roermond) 

De Gouden Ham 
(Maasbommel) 

Drljvend kantoor 

Drljvende stad 

Drljvende weg 

Tljdelljke 
ebouwen 

ltect, 
oerenden, 
verlng, 

I ebouwen. 

Attika architecten 
Ooms bouw 
2000 
3 350 e land 
Gevarieerd 
ABC Arkenbouw 
2006 
30 
Hertzberg er 
? 
2002 

1995 
o.a. ABC-Arkenbouw 
1995 
60 
Dura Vermeer 
Dura Vermeer 
2004 
10 

Dura Vermeer 
concept 
n.v.t. 
ABC-Arkenbouw 
Ooms bouw 
2002 
1 

Dura Vermeer 
Dura Vermeer 
concept 
n.v.t. 
XX-arch, TNO, DHV 
Bayards Aluminium 
2003 
1 
conceptplannen 

toegepast 
drljfsysteem 

Omgekeerde 
betonnen bak 
gevuld met PS
schuim 
Holle betonnen 
bak 

Holle buizen 

Holle betonnen 
bak 

Hole betonnen 
bak 

modules 

Omgekeerde 
betonnen bak 
gevuld met PS
schuim 

Gevarieerd 

Aluminium bak 
gevuld met PS-
schuim 

n.v.t. 

Tabel 2.2, Resultaten onderzoek case studies. 

Project 
opzet 

Materiallserlng 

Bezoekerscentrum. Belon, Staal , Hout 
Nieuw le bouwen 
woningen: jacht-
haven rinci e 
Jachthaven- nog niet bekend 
principe 

Bezoekerscentrum. Staal 

Drijvende / Amfibische Belon, Hout 
vakantiewoningen. 

Drijvende / Amfibische Belon, Hout 
vakantiewoningen. 

Drijvend woongebouw Belon, Staal , Hout 
,gebruikt als kantoor. 

Oplossing ruimtepro- gevarieerd 
bleem. Onderzoek 
haalbaarheid drijvende 
stad. 
Toepasbaar las nood- Aluminium 
weg, inpasbaar in 
drijvende wijk. Onder-
zoek haalbaarheid. 
Op[lossing ruimte- n.v.t. 
tekort studenten 

52 

Amfiblsche 
mogelljkheden 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

nee 

ja 

nee 

n.v.t. 

Opmerklngen / 
bljzonderheden 

Gebouwen zijn in fabriek 
gemaakt en met schepen 
vervoerd naar A'dam. 

Onderzoek word! 
gedaan naar verloop 
leidingen naar vaste land 

Gebouw kan warden 
gedraaid op het water 

Eerste amfibische 
gebouwen van Nederland 
Problemen met lekkages 
funderin 
gebouwen rusten op 
palen bij droogstand 
water 

ER word! actief gebruik 
gemaakt van oppervlakte
water 

Kennisproject gesubsidi-
eerd door overheid. 

Drijvende weg gedroeg 
zich uitermate stabiel 
op golvend water. 

Aantal ideeen geopperd . 
Allen at eketst. 



2.4 krachtenwerking 

2.4.1 Statica 

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek bij het bouwen op het water, is het belangrijk te weten hoe en 
waarom iets blijft drijven en wat de krachten zijn waar een drijvend gebouw aan bloot staat. In dit hoofdstuk wordt 
daarom aandacht besteedt aan statische en dynamische krachten die zich op een drijvend gebouw voordoen. 
Met bekende gegevens van verschillende drijvers en bijbehorende formules, is bijvoorbeeld een bepaling te 
maken voor de hoekverdraaiing van een drijver bij het toevoegen van een gewicht(bijvoorbeeld in de vorm van 
een auto). 

Er zijn drie fasen van evenwicht (Figuur 2.44): 
■ Stabiel 
■ Neutraal 
■ lnstabiel 

• 
Figuur 2.44, Stabiel, neutraal en instabiel evenwicht, schematisch weergegeven. (bron: Offshore Hydromechanics, 2001) 

Daarnaast zijn er ook drie vormen van evenwicht: 
1. Horizontaal evenwicht 
2. Verticaal evenwicht 
3. Rotationeel evenwicht 

Ad. 1: Horizontaal evenwicht. 
Dit is niet van invloed op het evenwicht van het gebouw, dus in geval van statica kan dit achterwege warden 
gehouden. 

Ad. 2: Verticaal evenwicht. 
Wanneer een gebouw blijft drijven, wil dat zeggen dat de druk die het gebouw op het water uitoefent, gelijk is aan 
de opwaartse druk van het water (Figuur 2.45). 
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pgV 
gm 

Fiquur 2.45, schematische weerqave van de wet van Archimedes. (bron: Offshore Hydromechanics, 2001) 

Drijfkracht (Buoyancy force(B)) 
De verticale opwaartse kracht die een drijver ondervindt vanwege de verplaatsing van het water. 

Zwaartekracht (Gravity force(G)) 
Zwaartepunt van een bouwwerk. Het punt waardoor statisch gezien het gehele gewicht van het gebouw optreedt. 

In formule luidt dit: 
B=G 
p · g ·V=g·m 
p = dichtheid van water 
g = zwaartekracht (9,81 m/s2) 
'ii' (nabla) = volume ondergedompelde gedeelte 
m = massa van het drijfsysteem. 

Om tot de hierboven beschreven formule te komen, zijn nog een aantal formules noodzakelijk: 
Berekening van de massa van de drijver: 

m=p·V 
m = massa drijver 
p = dichtheid drijfsysteem 
'ii' = volume van de drijver 

Hydrostatische druk: 
p=p·g·h 
p = druk (F/ A) 
p = dichtheid van het water (kg/m3) 
g = zwaartekracht (9 ,81 m/s2) 
h = afstand onder het wateroppervlakte 

Drijfkracht: 
Fv =p·g·V 
Fv = Drijfkracht 
p = dichtheid van he! water (kg/m3) 
g = zwaartekracht (9,81 m/s2) 
'ii' (nabla) = volume ondergedompelde gedeelte 

Wanneer er bovenop het drijfsysteem gewicht wordt geplaatst, ontstaat er extra diepgang(~T). 
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AT = p / ( p · Awl ) 
of, 
AV=AT·Awl =pip 
l ff = extra diepgang 
Awl= oppervlakte waterlijn 
t:,. V = extra ondergedompelde volume 
p = toegevoegd gewicht 

Wanneer er bovenop het drijfsysteem een excentrisch gewicht wordt geplaatst, gaat het gebouw kantelen en zal 
het evenwicht door de volgende formule warden bepaald: 

P·(V+AV)=g·(m+p) 

De formule voor de totale diepgang wordt dan: 
Tt=Td+AT 
Tt = Totale diepgang 
T d = diepgang drijver ( = V / Awl) 

Ad. 2: Rotationeel evenwicht 
Wanneer een externe kracht, een excentrisch geplaatst gewicht of een excentrisch ontworpen drijfsysteem 
optreedt van toepassing is, ontstaat er de situatie dat de opwaartse kracht niet meer in 1 verticale lijn staat met 
het zwaartepunt van de drijver. Als gevolg hiervan ontstaat er een moment, waardoor het gebouw zal roteren 
(Figuur 2.46). De grootte van dit moment is uit te rekenen met de volgende formule: 

MH=p·g·V·y 
MH = Overhellingsmoment 
y = afstand tussen B(opwaartse kracht) en G(zwaartepunt) 

iJl1 
pgV 

Figuur 2.46, Schematische werking van het verkrijgen van rotationeel evenwicht. (bron: Offshore Hydromechanics, 2001) 

Hieruit volgt dat B en G bij het ontwerp verticaal in 1 lijn moeten staan, anders zal het gebouw niet horizontaal op 
het water rusten, maar overhellen. 
Is dit niet mogelijk, dan moeten er maatregelen warden getroffen om het gebouw horizontaal te krijgen . 
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Zwaartepunt en opwaartse kracht 
Om een drijvend gebouw zo stabiel mogelijk op het water te laten liggen, is het noodzakelijk om het zwaartepunt 
zo dicht mogelijk tegen de opwaartse kracht aan te laten grijpen. Op deze manier zal de drijver zo min mogelijk 
roteren en snel consolideren. 
Wanneer een excentrische kracht op de drijver drukt zal een moment plaatsvinden. Dit moment verplaatst zich 
over een arm die de lengte heeft van het gravitatiepunt tot aan het punt waar de drijfkracht aangrijpt. 
Hoe hoger het gravitatiepunt ligt, hoe langer deze arm en hoe groter de rotatie zal zijn . 

Excentrische belastingen 
Al eerder is vermeld dat een excentrische belasting zorgt voor een hellend moment, 

MH=p ·g •V-y 

Deze formule kan ook als volgt worden opgeschreven: 

Er geldt: 

MH = p · g · c.cosV 
p = toegevoegde massa 
c = afstand vanaf zwaartepuntlijn tot aan gewicht. 

MS=MH 

Het reactiemoment is: 

MS= p -g •V ·GM -sinV 

GM is als volgt te bepalen : 

GM = KB + BM+KG 

BM = B2/(12 · T) 
B = breedte drijver 
T= diepgang 

KB =T/2 
N.B. voor een rechthoekige drijver 

KG =(AA·KGO + p·zp)/ A 
t.0 = ondergedompelde massa zonder extra gewicht 
KOO= zwaartepuntafstand , gemeten vanuit onderkant drijver. 
t. =t.0 + p 
zp = afstand van geplaatst gewicht tot aan onderkant drijver. 
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De uiteindelijke hoekverdraaiing is: 

Tanv' =(p ·c)/ (p ·V ·GM) 

Met alle bekende gegevens en deze formules, is een bepaling te maken voor de hoekverdraaiing van een drijver 
bij het toevoegen van een gewicht(bijvoorbeeld in de vorm van een auto). Hiermee is tevens onderzoek te doen 
naar het gedrag van verschillende vormen bij dezelfde belastingen. Bijlage B beschrijft een aantal statische 
berekeningen betreffende diepgang drijvende elementen. 

2.4.2 Dynamica 

Een drietal situaties zijn relevant te bekijken als het gaat om dynamica: 
1. Wind 
2. Golfslag 
3. Veranderlijke belastingen 
4. Stroming 

Ad. 1: Wind. 
De windkrachten waar een drijvend gebouw aan blootstaat, zijn uiteraard hetzelfde als een conventioneel 
gebouw. De grootte van deze kracht is middels de normen te bepalen. 
De uitwerkingen ervan zijn wel verschillend. 
Windkracht zorgt voor een extra moment werkend op het gebouw. Dit moment zal aangrijpen in het rotatiepunt 
van het gebouw. 
Het resultaat van de windkracht is dan ook te bepalen met de statische berekening van het hellend moment. 

F- zuiging 

-+otuw r 
J 

F- wind - 1- F· zuioino 

I 

----+- - - -- - ~ -- - -- -+---- ---+- - - - - M!(i - - - - - --+----

' 
Figuur 2.47, Windbelasting 
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Schematisch ontstaat er de volgende situatie: 
Qzu ig ing 

Qdruk + zu ig ing 

Figuur 2.48, Vereenvoudiging van de krachtenwerking o.i.v. wind . 

Uit de afbeeldingen hierboven (Figuur 2.47) is af te leiden dat wind meer invloed krijgt naarmate het gebouw 
hoger wordt. Als gevolg hiervan zal het Hellend moment toenemen en de rotatiehoek groter worden. (de invloed 
van de hoogte op de stuwdruk staat aangegeven in de stuwdruk tabel.) In Figuur 2.48 wordt duidelijk dat de 
opwaartse zuiging geen negatieve invloed heeft op de rotatie van het gebouw. Het uiteindelijke moment is te 
bepalen door de winddruk en de windzuiging bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met de halve hoogte 
van het gebouw. 

Mwi·nd =(F. )xl/2h mdex 

F = (C · C · C · rp • P ) x Opp (NEN 6702) 
index dim index eq 1 w 

Ad . 2: Golfslag. 
Een golf zorgt voor een combinatie van bewegingen van het gebouw, onder te verdelen in een horizontale en 
een verticale beweging. Een watergolf maakt een longitudinale beweging. Vanwege deze beweging zal het 
gebouw gaan deinen op de golf. 
De grootte van deze deining is afhankelijk van de amplitude van de golf. Hoe groter de amplitude, hoe groter de 
deining. 
De maxi male amplitude is in open zee vele malen groter dan in binnenwateren. 
De ontwerprichtlijn houdt in dat het systeem toepasbaar moet zijn in binnenwateren, dus moet er rekening 
worden gehouden met de daarbij zich voordoende factoren . 
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Bij het ontwerpen van de drijvende kassen is men uitgegaan van een maximale golflengte van 15 meter. De 
golflengte is van belang met betrekking tot het formaat van de drijver. Bij verkeerde berekening kan de golflengte 
gelijk zijn aan de eigen frequentie van de drijver en zal het gebouw twee maal zo hard gaan schommelen op de 
golven. 
De resultante van de kracht die een golf veroorzaakt is een horizontale 'klap' op de zijkant van het drijvende 
gebouw en een verticale verplaatsing. Voor de horizontale kracht kan de volgende formule worden gebruikt. 
Deze formule komt voort uit een berekening voor een onregelmatige golf, zoals die zich op een wateroppervlak 
voordoet. Er zijn een tweetal formules voor twee verschillende golven. Een regelmatige en een onregelmatige 
golf. De formules luiden als volgt: 

Regular wave: 

-1 2 
F = - · p · g · H113 (per meter lengtevan het drijfsysteem) 

16 

F = Horizontale kracht op gebouw 

p = dichtheid van het water 

H = I I 3 van zichtbare goljhoogte 
l / 3 

I regular Wave: 

Fi = .!_ • p • g · (a 2 ( per meter lengte van het drijfsys teem) 
2 

F = Horizontale kracht op gebouw 

p = dichtheidvanhetwater 

H = goljhoogte 

Ad. 3: Veranderlijke belastingen. 
Op de infrastructuur zich voortbewegende personen , auto's, goederen, etc. , levert een veranderende belasting 
op, wat voor een verstoring van de stabiliteit zorgt. 
Dit kan worden berekend met dezelfde formules als voor de berekening van het rotationeel evenwicht. Het 
verschil is dat de belasting verandert van locatie gedurende een tijdstraject. Belangrijk is het berekenen van het 
meest ongunstige moment van de belasting, wanneer het Hellingsmoment maximaal is. 

Ad . 4: Stroming. 
In stromend water is er naast sprake van golfslag ook sprake van constante stroming onder het 
wateroppervlakte. Deze stroming is in stilstaand water uiteraard een stuk kleiner dan in een wilde rivier. Er dient 
echter bij een analyse van het gedrag van elk drijvend element rekening mee worden gehouden. 
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2.4.3 Conclusies krachtenwerking 

Bouwen op het water brengt extra uitdagingen met zich mee, met betrekking tot de krachtenwerking. De reden 
hiervoor is eenvoudig aan te wijzen. Water is altijd in beweging en daardoor komen er extra krachten op het 
gebouw. 
Een laag zwaartepunt zorgt voor een grotere stabiliteit, vandaar dat diep liggende constructies zoals de holle 
betonnen bak een gunstigere stabiliteit bezitten. Bij het ontwerpen van gebouwen op het water, of onderdelen 
daarvan is het belangrijk de krachten niet uit het oog te verliezen die op het gebouw blootstaan. Een extra 
gewicht aan de lange zijde van een gebouw heeft meer invloed op de stabiliteit dan een gewicht op de korte 
zijde. 
Een andere conclusie uit dit hoofdstuk is , wanneer een gebouw de hoogte in wil, de oppervlakte daarmee moet 
warden vergroot. Dit is de enige manier om het zwaartepunt en het rotatiepunt gunstig te laten blijven. Wind en 
golven hebben bij een grotere hoogte grotere invloed. Dit is de hoofdreden waarom op het moment nog geen 
hoogbouw wordt toepast op het water. De hoogte oppervlakte verhouding is daarvoor te ongunstig. 
Een belangrijk element is de golfslag. Deze zorgt voor een continue 'klap' op een drijvend gebouw. Hoe kan 
ervoor warden gezorgd dat het gebouw hiertegen warden verankerd? Vragen die later in dit verslag nog zullen 
word en beantwoord . 

2.5 lnfrastructuur 

Het geheel aan lnfrastructuur (Diagram 2.1) bestaat uit de volgende groepen: 
• Personen 
• Goederen 
• Energie 
• Data 

Deze groepen moeten zich vanaf het vaste land.via het water begeven naar een van de drijvende gebouwen. 
De keuze voor deze groepen is gerelateerd aan de benodigde infrastructuur van een op het land gesitueerd 
gebouw, vertaald naar een gebouw op het water. 

Ad . 1: Personen. 
Onder personen warden voetgangers en fietsers gerekend. Automobilisten zitten in een groep die zowel onder 
goederen als personen bestaat, immers met een wagen kunnen ook goederen warden vervoerd. 

Ad. 2: Goederen. 
Auto's, vrachtwagens en rioleringen bereken ik tot goederen die zich moeten kunnen voortbewegen op de 
infrastructuur. 

Ad. 3: Energie. 
Water en Elektra zijn de onderdelen als het gaat om energietransport. 
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Ad. 4: Data. 
Data overdracht vindt plaats voor televisie, telefoon en Internet. Op het moment gaat dit nog veelal middels 
zwakstroomleidingen door de grond. In de toekomst zal echter veel meer sprake zijn van draadloos dataverkeer. 
Mobiele telefonie is al lang niets nieuws meer en draadloos internetverkeer lijkt nog maar een kwestie van tijd 
voordat het echt is doorgebroken. Digitale televisie is de laatste tijd met een opmars bezig. Een van de 
mogelijkheden is digitals televisie via de satelliet of via de ether. 
Bij het ontwerpen van infrastructuur over het water zijn er een aantal die extra aandacht behoeven t.o.v. reguliere 
infrastructuur. De belangrijkste functionele aandachtspunten zijn veiligheid en flexibiliteit. Veiligheidsaspecten 
worden in een apart hoofdstuk behandeld. Flexibiliteit uit zich in het feit dat bouwen op het water een flexibele 
potentie heeft en water zorgt voor fluctuaties welke moeten worden opgevangen. Hele gebouwen en 
infrastructuur kunnen worden verplaatst. lets wat bij reguliere bouw veel ingewikkelder, zo niet onmogelijk is. 
Deze mogelijkheid moet zoveel mogelijk worden uitgebuit, gerelateerd aan wens en noodzaak. 
Een belangrijk aandachtspunt wat betreft flexibiliteit zijn de leidingen. Deze zouden zoveel mogelijk snel aan en 
af te sluiten moeten zijn en waar mogelijk wellicht weg worden gelaten. Hierbij moet worden gedacht aan 
draadloos internet- en telefoonverkeer. Echter dit is in zoverre nog een toekomstbeeld, dat het nog lang niet 
algemeen toegepast wordt. Weglaten kan altijd, maar mogelijkheden creeren om het ook via kabels toe te 
kunnen passen is op dit moment nog noodzakelijk en tevens een grotere uitdaging in het ontwerpproces. 

lnfrastructuur 

Personen 

Goederen 

Energia 

Data 

Aandachtspunten 

Gewichtverplaatsing 
Veiligheid 

Gewichtverplaatsing 
Flexibiliteit 

Veiligheid 

Draadloos? 

Diagram 2.1, Onderdelen van infrastructuur en aandachtspunten 
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2.5.1 Conclusies infrastructuur 

Om ontwerpers meer vrijheid te kunnen bieden is het belangrijk ze handvaten te kunnen geven. Om een 
volwaardig gebouw op het water te realiseren is de technische mogelijkheid voor een volwaardige infrastructuur 
noodzakelijk. Aandachtspunten voor het verder verbeteren van de infrastructuur is het grondiger kijken naar de 
(on)mogelijkheden die het water biedt. Belangrijk aandachtspunt is veiligheid en optredende gewichts
verplaatsing. 

62 



2.6 Bouwtechnische verbindingen 

Hieronder vallen de modules van de drijvende gebouwen, de drijvende weg, de aansluiting met het vaste land en 
hun onderlinge aansluitingen. Deze drie onderdelen zijn direct en indirect met elkaar verbonden. Gebouwen 
kunnen via infrastructuur aansluiting vinden met het vaste land, maar kunnen ook direct worden verbonden aan 
de wal. Er ontstaat een schema zoals in Diagram 2.2. 
De koppelingen onderling zijn onderhevig aan statische en dynamische krachtsinvloeden, maar ook aan 
uitzetting onder invloed van temperatuurschommelingen. Deze moeten door de verschillende onderdelen worden 
opgevangen. De koppelingen dienen zowel een starre als een flexibele verbinding te creeren, om onevenredige, 
asymmetrische krachten op te vangen. In dit hoofdstuk zullen de huidige (onderlinge) verbindingen en hun 
eigenschappen kritisch worden besproken. 

Drjvend 
Gebouw 

Afzoode,;jke detamell 

Onderlinge verbindingen 

Steiger I 
Weg 

Diagram 2.2, Grafische weergave van de verbinding van een drijvend gebouw met het vaste land. 
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2.6.1 Afzonderlijke detaillering 

1. Drijver gebouw 
2. Drijvende weg / Steiger 

Ad . 1: Drijver gebouw 

Open bak principe 
De drijver van een open bak wordt in een stuk geproduceerd in een assemblagehal. Volgens de fabrikant is er de 
mogelijkheid om meerdere elementen aan elkaar te koppelen , maar een systeem is hier niet voor bedacht. Op dit 
moment worden ze enkel geproduceerd voor vrij drijvende woonboten . 
Dimensionering : De dikte van de wanden is 15 centimeter en er wordt gebruik gemaakt van een hoge 
betonkwaliteit (B40) . Bovendien is het beton dubbel bewapend . Hierdoor wordt de bak sterker en zwaarder. Extra 
gewicht zorgt voor meer diepgang en daaropvolgend meer stabiliteit. 
Detaillering: De detaillering is eenvoudig maar doelmatig. De betonnen bak wordt monolithisch uitgevoerd. De 
bovenste rand kan warden uitgevoerd met of zonder opstaande rand , waar men op kan lopen om onderhoud aan 
de woning te plegen (Figuur 2.49). 
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Figuur 2.49, Het rode gedeelte markeert de monolithisch uitgevoerde fundering . 
In dit geval is de dikte van de wand en vloer 210mm. 
(bron: ABC-arkenbouw, 2004) 
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Stabilisatie 
De producent van bovenstaand principe heeft een oplossing bedacht voor het stabilisatieprobleem bij drijvende 
woningen. Stabilisatieproblemen ontstaan door het bewegen van het water, veranderlijke belastingen en ongelijk 
verdeelde belasting. De oplossing is bedacht door middel van een kunststof L-vormig element wat onder de 
fundering wordt bevestigd. De inhoud van dit element kan volledig bestaan uit lucht en kan worden gevuld met 
water. Wanneer er maximale opwaartse kracht nodig is , wordt al het water uit het element gepompt. De 
hoeveelheid water die daarna weer wordt toegevoegd bepaalt de diepgang van het gebouw en daarmee kan het 
geheel zo recht mogelijk in het water worden gelegd. Het product is bedacht door Ties Rijcken als 
afstudeerproject aan de universiteit van Delft, i.s.m. ABC-arkenbouw. 

(i) 

. ,.. 

(P LUC.WT 

Figuur 2.50, Principewerking van het 'H2Orizon-drijver' principe: 1- Het element word! aangevoerd, 2- vullen met water en ender de fundering 
plaatsen, 3,4,5 Vullen met lucht zodat het water uit het element stroomt, totdat stabiliteit word! bereikt. Rechts op de tekening een grafische 
weergave van het element. (bron: ABC-arkenbouw, 2004) 
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Omgekeerde bak 
De fundering is ontwikkeld in Canada door international Marine Floatation Systems Inc.' Dit concern is in de jaren 
tachtig op zoek gegaan naar een systeem wat tegemoet kan komen aan de stijgende behoefte naar permanente 
drijvende constructies. Voor het ontwerp van dit systeem hebben ze de volgende lijst met punten opgesteld die 
voor hen van belang zijn . lk noem deze punten aangezien de meeste ook van toepassing zijn of kunnen zijn bij 
alle objecten die aan of op het water gelegen zijn. 

• Onzinkbaar. 
• Brandveilig. 
• Onderhoudsvrij. 
• Een onderdeel constructie. 
• Hoog gewicht en laag zwaartepunt. 
• Duurzamer dan de bovenliggende constructie. 
• Onbuigzaam. 
• Ge·i'soleerd . 
• Vervoerbaar. 
• Flexibel. 
• Milieuvriendelijk. 

In tegenstell ing tot het hierboven genoemde principe bestaat een fundering van dit principe niet altijd uit een 
element. Wanneer het gebouw !anger is dan 18 meter en breder dan 12 meter, worden er meerdere elementen 
aan elkaar gekoppeld. Deze elementen worden met staalstrips aan elkaar bevestigd. Belangrijk is dat er een 
momentvast geheel ontstaat. Bij beweging van het gebouw moet de fundering in zijn geheel gaan bewegen, 
anders kan dit fatale gevolgen hebben voor deze fundering en de bovenliggende constructie. 
Dimensionering: De bakken zijn maximaal 12 x 18 m. Grotere oppervlakten worden gerealiseerd door meerdere 
elementen aan elkaar te koppelen. De dikte van de wanden is ongeveer 10 centimeter. 

Figuur 2.51, het rode gedeelte markeert de betonnen vloer en de wanden . De opvulling is geel gemarkeerd en bestaat uit drukvast 
isolatiemateriaal. (bron: Agua, 2001) 
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Holle buizen 
De stalen buizen warden aan elkaar gelast, waarna er bevestigingsmiddelen voor de vloer op warden 
gemonteerd. Eventueel kan er tussen de buizen nag een constructie warden gemonteerd voor de bevestiging 
van de bovenbouw. De buizen kunnen door een opening bovenin de cilinders warden gevuld met ballast
materiaal. Op deze manier kan het gebouw warden gestabiliseerd. 

1-1 ... gllillll .. clnln 

Figuur 2.52, werking van het 'holle buizen' drijfsysteem. 
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Ad. 2: Drijvende weg 
De drijvende weg bestaat uit elementen van 5400x3500x1500 mm. Het zijn aluminium 'dozen' uitgevoerd aan de 
zij- en onderkant met gelaste kokerprofielen. Tegen deze profielen wordt een aluminium beplating gelast. De 
dozen warden gedeeltelijk gevuld met blokken polystyreen op de bodem. 
Het wegdek rust op geextrudeerde profielen van 500 mm breed die op de korte zijden opliggen . 

_I..., .._.., 

, 

F 7 

Figuur 2.53, Links bovenaanzicht en rechts langsdoorsnede van een module. (bron: publicatie Floating aluminium roads, 2004) 

De elementen warden met stalen klemmen aan elkaar gekoppeld. De klemmen bevinden zich aan weerszijden 
boven en onder in het element. De klemmen warden met bouten langs een stalen staaf met een bout naar boven 
en onder gedraaid, tot ze zich hebben vastgeklemd . 

r-.... 
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J 

Figuur 2.54, inklemming van twee modules. 
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2.6.2 Onderlinge verbindingen 

Volgend uit diagram 2.2 zijn de volgende onderlinge verbindingen te extraheren: 
1. Drijvend gebouw - Drijvende steiger 
2. Drijvende steiger- Vaste land 
3. Drijvend gebouw - Vaste land/ Vaste steiger 
4. Drijvende weg - Vaste land 

Ad. 1: Drijvend gebouw - Drijvende steiger 
Een directe aansluiting van gebouw met een drijvende steiger is niet bekend. Seide onderdelen warden los van 
elkaar gehouden om het verschil in fluctuatie op te vangen. De enige verbinding die er met een drijvende steiger 
is, is een loopplank waarover voetgangers zich kunnen verplaatsen. Deze loopplank ligt los op de scheiding 
tussen ebouw en stei er Fi uur 2.55 . 

Figuur 2.55, verbinding drijvend gebouw met drijvende steiger 

Ad . 2: Drijvende steiger - Vaste land 
Een steiger dient een aansluiting met het vaste land te beschikken die fluctuaties kan opvangen. Dit wordt in de 
praktijk gebracht d.m.v. een hellingbaan, welke scharnierend aan het vaste land zit (Figuur 2.56) , of zoals bij de 
aansluiting van het gebouw met de drijvende steiger, los van elkaar met een hellingbaan (Figuur 2.57) . 
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Figuur 2.57, Aansluiting met het vaste land van het systeem toegepast in Amsterdam bij het bezoekerscentrum van IJburg. Een 
scharnierende traanplaat zit bevestigd aan het vaste gedeelte en rust op het drijvende gedeelte van de steiger. 

Ad . 3: Drijvend gebouw - Vaste Land / Vaste steiger 
De verbinding met het vaste land is onder te verdelen in de verbinding met de bodem van het water en de wal. 
Bodem: De verbinding wordt gerealiseerd door de woningen aan te meren aan een dukdalf. Hierlangs kan dan in 
hoogte warden bewogen en het drijvende onderdeel is gefixeerd . 
Wal : Een drijvend gebouw wordt nooit rechtstreeks aan de wal gekoppeld, vanwege het fluctueren van het water. 
Hierdoor zou het gebouw las van het water kunnen komen hangen bij laagstand of zinken bij hoogstand van het 
water. Bij de aansluiting van woonboten aan de kade in bijvoorbeeld Amsterdam is dit opgelost m.b.v. de 
aansluiting aan een trap , die bij hoogstand onder water komt te staan, maar waaraan het gebouw in hoogte kan 
fluctueren . 

Ad. 4: Drijvende weg - Vaste Land 
De drijvende weg wordt met een hellingbaan aan het vaste land verbonden. Deze hellingbaan wordt aan de ene 
zijde scharnierend verbonden met de drijvende weg Aan de walzijde wordt de 10 meter lange hellingbaan rollend 
opgelegd . De constructie bestaat uit een aluminium frame waarbij de balken in langsrichting scharnieren zijn 
verbonden aan de dwarsbalken. Op deze manier kan de hellingbaan golvende bewegingen opvangen . 
(Figuur 2.58) 
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Figuur 2.58, Detaillering hellingbaan van de drijvende weg . (Bron, TNO Nederland) 
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2.6.3 Conclusies bouwtechnische verbindingen 

Bij de onderlinge bouwtechnische verbindingen zijn er nogal wat punten die aandacht verdienen. De afstemming 
van de verschillende bouwtechnische onderdelen is veelal niet volledig. De aanwezige drijfsystemen zijn niet 
afgestemd op de drijvende steigers of het vaste land. Hierdoor wordt er vaak gegrepen naar 'halve' 
amateuristische zou een stap in de goede richting zijn in het winnen aan comfort. Sommige verbindingen warden 
dubbel toegepast. Zo warden bijvoorbeeld zowel het gebouw als de drijvende weg/steiger aan de bodem 
bevestigd met dukdalven. Onderzoek naar betere onderlinge aansluitingen zou wellicht deze 'dubbele' verbinding 
weg kunnen nemen. 

holle bak 

omgekeerde bak 

holle buizen 

Ori ndestelger 
'I 

l 
DrlJveflde weg 

Drljvend gebouw -
Drljvende stelger 

DrtJyerd, Steiger -
Vaste land 

I 
Drljvend gebouw -
Vaste ~and / Vaste stelger 

Dfl.Jvende wag -
Vaste land 

monoliet element 

boutverbinding met hoek-
stalen 

lasverbinding 

hoekstalen 

stalen klemmen 

loopplank 
geen directe verbinding 

scharnierende hellingbaan 
aan weg , roloplegging 
vaste land 
1, geen directe verbinding 
met loopplank 
2, geen directe verbinding 
direct aan kade met Ira 
scharnierende hellingbaan 
aan weg, roloplegging 
vaste land 

Tabel 2.3, bouwtechnische verbindingen. 

Dlmenslonerlng stablllsatle verankerlng aan bodem 

wand: vanaf 150mm 1 L-vormig stabilisatie dukdalf 
vloer: vanaf 150mm element 
bxh=max 20xmeter 2 dukdalf 
wand : 100mm 1 contragewichten dukdalf 
vloer: 100mm 2 dimensionering 
max 12x18meter 3 dukdalf 

ballasten van trekkabels 
dri"vers 

gevarieerd 1 dukdaf dukdalf 

1 ballasten van 
modules van 3,5x5,25x1 ,Sm onder- dukdalf 

zijde met schuim 
2 dukdalf 
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2. 7 lnstallatietechnische verbindingen 

Er komen steeds meer flexibele leidingsystemen op de markt, vooral gericht op de inrichting van de woning. 
Flexibiliteit en demontabiliteit zijn populaire denkwijzen. Gebouwen moeten met hun tijd mee kunnen gaan qua 
inrichting en een belangrijk element wat een belemmerende factor speelt bij flexibiliteit zijn de installaties. ldeeen 
zoals de infra+ vloer draagt oplossingen aan m.b.t. het flexibel aanleggen van leidingen. De volgende 
installatietechnische verbindingen zijn van belang voor bouwen op het water: 

1. Elektra 
2. Data 
3. Koeling 
4. Verwarming 
5. Water 
6. Gas 
7. Riolering 

2.7.1 Aanwezige leidingen 

Ad. 1: Elektra 
De opmars van duurzame en energiezu1rnge ontwerpen heeft ervoor gezorgd dat er meer en meer wordt 
nagedacht over autarkisch bouwen, waarbij gebouwen aan eigen stroomvoorziening moeten kunnen voldoen, 
hierbij valt te denken aan wind- en zonne-energie. 
Deze voorzieningen zouden zich op en om het gebouw moeten bevinden. Zonne-energie alleen is veelal niet 
voldoende om het gehele gebouw te voorzien van elektriciteit. Windenergie kan de benodigde hoeveelheid 
aanvullen. Beide vormen van energiewinning zijn esthetisch niet gewenst en windmolens warden veelal gezien 
als 'horizonvervuiling'. Uit stromend water zou energie kunnen warden gehaald. Deze energiewinning zou plaats 
vinden onder water en dus esthetisch geen belemmering vormen. Echter in stilstaand water zou op deze manier 
geen energie kunnen warden opgewekt. 
Niet ieder gebouw kan en hoeft aan zijn eigen elektrabehoefte te voorzien. Deze gebouwen moeten echter wel 
aan elektriciteit kunnen komen. Vanuit een centraal punt zou dan elektriciteit afgetapt moeten warden naar het 
gebouw toe. 

Figuur 2.59, Schakelbare elektrakabels. (bron: www.gesis.com) 
Op het moment is er nag geen veelgebruikte deugdelijke oplossing om vanaf het drijvende gebouw over de 
infrastructuur naar het vaste land te komen. 
Aansluitingen vinden plaats binnen het gebouw, waarna kabels weggewerkt warden om ze, echter een flexibele 
oplossing waarbij ze tijdelijk ontkoppeld kunnen warden is er. Het bedrijf Gesis bijvoorbeeld produceert 
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elektraleidingen van zwakstroom tot 220 Volt, welke met een schakelprincipe eenvoudig los en vast te koppelen 
zijn.(Figuur 2.59) Dit systeem is een aantal keren gebruikt bij de toepassing van de infra+ vloer. 

Ad . 2: Data 
Data overdracht vindt plaats voor televisie , telefoon en Internet. Op het moment gaat dit nog veelal middels 
zwakstroomleidingen door de grand. In de toekomst zal echter veel meer sprake zijn van draadloos dataverkeer. 
Mobiele telefonie is al lang niets nieuws meer en draadloos internetverkeer lijkt nog maar een kwestie van tijd . 
De mogelijkheid om datavoorzieningen te transporteren via kabelsystemen moet echter nog steeds bestaan. 
De benodigde data vindt over twee verschillende kabels plaats. Telefoon gaat door een glasvlieskabel. Televisie 
en internetkabel gaan door een aparte coax- kabel. 
Voor de aansluiting van Data gelden bijna dezelfde problemen als bij elektriciteit. Telefoon-, internet- en 
televisieontvangst komen door twee verschillende kabels naar binnen, coax- kabel voor televisie en kabelinternet 
en glasvezelkabel voor telefonie en DSL- internet. Voor de glasvezelkabels zijn ook schakelsystemen 
verkrijgbaar, welke toepasbaar zouden kunnen zijn in een flexibel systeem(Figuur 2.60). 

Figuur 2.60, schakelingen voor data verkeer. (bron: www.gesis.com) 

Ad . 3: Koeling 
Om een gebouw te koelen wat zich in het water bevindt kan gebruik worden gemaakt van de constante 
oppervlaktetemperatuur van het water. Dit is toegepast in de drijvende woning van Hertzberger en in de drijvende 
kas en heb ik in een eerder hoofdstuk beschreven. 

Ad . 4: Verwarming 
De mobiliteit die de ondergrond water met zich meebrengt, zorgt ervoor dat het gebouw zich in theorie kan 
orienteren waarop men waar wilt. De zon kan worden opgezocht, maar ook worden vermeden. Wanneer de zon 
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wordt opgezocht, kan de zoninstraling worden gebruikt om het gebouw passief te verwarmen. Tevens kan met 
het gebruik van zonnecollectoren die optimaal georienteerd zijn op de zon een hoger rendement worden 
behaald. 

Ad. 5: Waterleiding 
Het is in Nederland nog verboden om je eigen water te zuiveren. Water moet vanuit centrale waterzuiverings
installaties worden aangevoerd. Schematisch ontstaat dan hetzelfde als bij de elektravoorziening. Het leiding
netwerk wordt vertakt naar de verschillende gebouwen. Het is wel mogelijk om grijs water te gebruiken voor het 
doorspoelen van het toilet. het water waarin het gebouw ligt kan hiervoor worden gebruikt. In de fundering kan 
wellicht ruimte worden gemaakt voor een watertank. Er komen meer flexibele mogelijkheden voor flexibele 
waterleidingen. Slangen gemaakt van een combinatie van pe en pvc, die een temperatuurverschil van 75 °C op 
kunnen vangen. 

Ad. 6: Gas 
Gas is nog steeds aanwezig in moderne woningen. Ten behoeve van energie voor het kookproces en 
verwarming van het gebouw. Dit aangezien gas een goedkope energiebron is. Toekomstgericht denken levert op 
dat gas haar hoogtij dagen heeft gekend en dat de voorraad aan het opraken is. Echter op het moment moet er 
wel degelijk rekening mee worden gehouden bij het ontwerp van een gebouw. Ook wanneer dit gebouw zich op 
het water bevindt zodat aan de huidige wensen kan worden voldaan. 

Ad. 7: Riolering 
Riolering wordt aangelegd met een licht verval , waardoor de fecalien afgevoerd kunnen worden. Een van de 
bijkomstigheden van bouwen op het water is de fluctuatie van het waterniveau, waardoor het in extreem droge 
periodes voor kan komen dat de ligging van het gebouw dermate laag is, dat de afvalstoffen niet volgens een 
verval kunnen verlopen. Het principe dat zal moeten worden toegepast om toch te kunnen transporteren is een 
overdruksysteem. Via een pomp wordt het afgevoerd naar een centraal reservoir. 
De riolering is misschien wel het grootste aandachtspunt als het gaat om het leidingverloop. Dit komt voort uit het 
feit dat reguliere rioleringen werken middels het principe van verval. Wanneer het gebouw vanwege een lage 
waterstand onder het niveau van een reservoir komt te liggen lopen de afvalstoffen niet meer van het gebouw af, 
maar terug het gebouw in. De oplossing hiervoor is enerzijds een reservoir, waar het afvalwater in wordt 
opgeslagen en anderzijds een drukleiding systeem. 
Drukpompen bieden een oplossing voor het lozen van afvalwater van sanitairinstallaties die onder het riolerings
niveau liggen of daarvan ver verwijderd zijn . Vanaf 1984 zijn verordeningen van kracht waarbij woonarken op het 
rioolstelsel moeten worden aangesloten. Het systeem werkt in de woning met een riolering aangesloten op een 
afvalwater dompelpomp, welke de afvalstoffen versnippert en daarna het vuilwater wegpompt naar het 
rioolstelsel. (Figuur 2.62) Volgens de fabrikant (HOMA-pompen) Kan deze unit het afvalwater een kilometer ver 
pompen. Een ander bijkomend voordeel bij drukleidingen is de halvering van de leidingdiameter. In Figuur 2.61 is 
het verloop van een rioleringsysteem weergegeven van een reguliere woonark. 
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Figuur 2.62, lnstallatieruimte in woonark. Links op de foto is 
de 'Saniboy'te zien, een persrioolpomp van de firma HOMA. 
Het afvalwater wordt zonodig vermalen en ender 
pneumatische druk weggevoerd naar het centrale 
afvoerstelsel. Het apparaat werkt ender een spanning van 
230 Volt. 
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Figuur 2.61 , Verloop 
van drukleiding bij 
een reguliere 
woonark. (bron: 
Homa pompen) 



2.7.2 Algemeen leidingverloop 

Dit beschrijft de aandachtspunten die van belang zijn voor het verloop van leidingen vanuit het gebouw naar 
buiten, zoals aangegeven in Figuur 2.63. Deze foto laat blootliggende leidingen zien van een woonark. De 
volgende punten verdienen aandacht als het gaat om een adequaat leidingverloop: 

■ Beschadiging 
■ Bereikbaarheid 
■ Vorst 

Figuur 2.63, blootliggende leidingen 

Ad. 1: Beschadiging 
De leidingen moeten zodanig zijn weggewerkt dat beschadiging kan warden voorkomen. Beschadiging kan 
opworden gelopen onder invloed van directe beschadiging en door het bloat staan aan straling door bijoorbeeld 
zonlicht. Een oplossing is om ze op een plaats te bevestigen waar niemand bij kan komen, bijvoorbeeld door een 
kabelgoot te plaatsen. lnterfloat is een leverancier van drijvende steigers, uitgevoerd met leidinggoten ( 
Figuur 2.64). 

Figuur 2.64, leidinggoot in drijvende steiger 
(www.interboatmarinas.com) 
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Ad . 2: Bereikbaarheid 
Bij het verplaatsen van een element, moeten de leidingen eenvoudig bereikbaar zijn , om (de)montage snel en 
eenvoudig te houden. Een belangrijke reden hiervoor is dat de leidingen over of soms door het water lopen. Dit 
levert extra gevaren op. Er zijn afsluiters op de markt, uitgevoerd met terugslagkleppen (Figuur 2.65). Deze 
zorgen voor veiligheid wanneer bijvoorbeeld water- of gasleidingen losspringen. Dit principe warden ook gebruikt 
bij rioleringen die door het fluctueren in hoogte en omgekeerd verval gaan vertonen . Om te voorkomen dat de 
fecalien terugstromen zijn deze kleppen nodig. 

Figuur 2.65, terugslagklep 

Pvc-terugslagldep voor inbouw tus
sen DIN flenzen 

• O·ringen: epdm. 

(bron: Catalogus Wildkamp, 2005) 

Ad. 3: Vorst 
Er moeten voldoende maatregelen warden genomen t.a.v. vorst. Bijvoorbeeld door het inpakken met 
isolatiemateriaal. Er kan ook een kabelgoot warden toegepast die aan de binnenzijde vorstvrij is. Een 
mogelijkheid die ik wil uitlichten is het toepassen van een verwarmingslint om de leidingen ( Figuur 2.66). Dit lint 
wordt met tape om de leidingen gewikkeld die niet mogen bevriezen. Enkel het lint is echter niet voldoende. De 
leiding moet ingepakt warden met leidingisolatie. 
Het systeem moet warden aangesloten op 230 Volt en wordt via een thermostaat in werking gesteld wanneer de 
temperatuur onder de 4 °C komt. lndien de temperatuur weer boven de 7 °C komt, schakelt het automatisch uit. 

Figuur 2.66, aansluiting van een warmtelint. (bron: Catalogus Wildkamp, 2005) 
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2.7.3 Conclusies installatietechnische verbindingen 

Wat voor de onderlinge bouwtechnische verbindingen geldt, geldt misschien nag wel meer voor de 
installatietechnische verbindingen. Er is veelal geen adequate verbinding te realiseren, vanwege het gebrek aan 
afstemming. Moderne drijvende steigers hebben wel kabelgoten, maar deze zijn onge"isoleerd en wat gebeurt er 
wanneer de leidingen van de steiger naar het gebouw moeten. In dit overgangsgebied doen zich problemen voor. 
lllustrerend hiervoor is Figuur 2.63, waar te zien is dat leidingen in de open lucht lopen. Bij leidingen is het 
probleem van fluctueringen in het water een belangrijk punt van aandacht, maar oak vorst en eventuele 
beschadigingen die kunnen optreden. 

2.8 Veiligheid, Milieu en regelgevingen 

Voor bouwen op het water zijn geen normen opgesteld als het gaat om veiligheid en milieu. De regelgeving 
verschilt per provincie. Algemeen zijn de regels conform het bouwbesluit wel van toepassing. De makers van de 
drijvende weg hebben voor hun ontwerp samen gewerkt met het ministerie en uit die samenwerking zijn een 
aantal veiligheidsregels naar voren gekomen. Deze regels zijn veelal oak van toepassing bij bouwen op het 
water. En ik zal na de keuze van mijn product oak hiermee ontwerpen. Samenvattend zijn de volgende 
onderwerpen beschreven met bijbehorende aandachtspunten: 

Verkeersveiligheid 
■ Langzaam en snelverkeer moeten op het water van elkaar warden gescheiden. 
• Het wegdek moet een stroefheid bezitten conform de geldende RAW bepalingen. 

Calamiteiten 
• De bouwdelen moet een aanvaring op kunnen vangen. 
• De bouwdelen dienen goed beveiligd te zijn tegen zinken. 
■ Er dienen op plaatsen waar men te water kan raken valbeveiligingen warden toegepast conform het 

bouwbesluit 
• Er dienen voldoende vluchtwegen te zijn bij het ontstaan van brand. 

Algemeen 
■ Leidingen dienen beschermd te zijn tegen bevriezing, vanwege lekkage- en explosiegevaar. 

Milieugroeperingen zijn vooral bezorgd om het ecosysteem van het onderwaterleven. Dit wordt verstoord 
wanneer overmatige bebouwing plaatsvindt. Bij een te groat percentage gebouwen per m2 wordt het water 
zodanig verduisterd dat de fauna veelal zal sterven. Een onbalans in het water is niet alleen onwenselijk voor de 
planten en de dieren, maar het zal oak overlast opleveren voor de bewoners. Vuil water, betekent stank en 
andere vormen van overlast. Milieudeskundigen zijn nag niet uit over de oplossingen om dit tegen te gaan. 
Een ander probleem is eventuele droogstand van het water. Dit levert uiteraard bouwtechnische problemen op, 
maar oak hier komt de kwaliteit van de leefomgeving mee onder druk te staan. 
Bij de keuze voor bouwmaterialen en de afwerking daarvan is er een belangrijke regel : "Gelooide producten 
mogen niet in het oppervlaktewater terecht komen'. Dit heeft grate consequenties voor de materialisering . 
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Materialen als lood en zink bezitten een te grote concentratie aan gelooide stoffen en kunnen daardoor niet 
worden gebruikt. Bij het afwerken met bijvoorbeeld verf op oliebasis mag er geen druppel verf in het water terecht 
komen. Voorzieningen moeten dan ook worden getroffen bij eventuele afwerking op locatie en bij 
reparatiewerkzaamheden. 
De regelgeving voor bouwen op het water is de laatste jaren sterk onder druk komen staan. Projectontwikkelaars 
en bewoners van woonarken zitten al jaren met problemen voor het verkrijgen van ligplaatsvergunningen. 
Juridisch gezien is water geen 'locatie' en kan daardoor niet worden vrijgegeven als kavel. Dit zorgt voor 
stagnatie in de ontwikkeling van grote bouwprojecten op het water. Toenaderingen worden gezocht in de 
intensivering van onderlinge informering en samenwerking van de verschillende instanties. Een andere vraag die 
speelt is de vraag of een drijvende woning een roerend of een onroerend goed is, gezien de flexibiliteit van de 
ligging. Het heeft geen vaste fundering en kan als roerend worden ge·1nterpreteerd. 

Veiligheid Aandachtspunten 

-Scheiden langzaam en snelverkeer 
-Stroef oppervlak 

-Aanvaring 
-Zinken 
-Verdrinken (Te water raken) 
-Gezondheid 
-Brand 

-Kapot vriezen leidingen 

-Verstoring ecosysteem 
-Kwaliteit leefgebied bij droogstand 

-Vermijden gelooide produkten 

Figuur 2.67, samenvatting van milieu en veiligheidseisen voor bouwen op het water. 

2.9 Conclusies 

Het onderzoek heeft me antwoorden gegeven op de deelvragen en daarnaast nieuwe vragen opgeroepen. 
Er zijn de laatste tijd heel veel ideeen geopperd door verschillende instanties om meervoudig ruimtegebruik toe 
te passen op bouwprojecten op het water. Veel van deze ideeen zijn uitgevoerd, maar de vooruitstrevende 
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plannen voor bijvoorbeeld drijvende steden zijn nag verre van uitgewerkt. Gedurende dit onderzoek heb ik 
gemerkt dat niet alleen bouwtechnische problemen, zoals aansluitingen daarvan de oorzaak zijn, maar oak 
strenge regelgevingen hebben daar grate invloed op. Bij een bijeenkomst van 'Booosting' bij een arkenbouwer in 
Urk in december van het vorige jaar is me dit duidelijk geworden. Projectontwikkelaars richten zich op het 'grate' 
denken, waarbij enorme wateroppervlakten warden bebouwd, terwijl provinciale staten en de regering veel 
plannen tegenhouden om bureaucratische regelgevingen. Om deze instanties te overtuigen van de kennis en 
kunde betreffende het bouwen op het water ligt er oak op 'micro'-niveau voor (water)bouwkundigen een taak om 
door te ontwikkelen. Dit onderstreept des temeer de noodzaak van verdere bouwtechnische ontwikkeling. In 
Tabel 2.4 zi'n samenvattend de deelvra en met antwoorden 

01 . Welke drijfsystemen won:len op het moment gebruikt? 

02,Y\'at zijn de voorzieningen van deze drijfsystemen? 

03 Wat is de stand van zaken betreffende de huidige waterbouw projecten? 

04 Worden de extra mogelijkheden die bouwen op het water met zich meabrengt 
benut? 

05 Aan welke krachten staat een drijvand gebouw bloot? 

06 Wat zijn de consequenties hiervan voor drijvand bouwen? 

09 Hoe vertopen de onderlinge aansluitingen van de installatietechnische onderdelen? 
11 
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1 holle bak 

2 omgekeerde bak 

3 holle dri'vers 

- minimale voorzieningen 

- Vinexlokaties met aantal drijvende woningen 

- Ontwikkleing drijvende wijk Leeuwarden 

- Gonce tuele lannen dri'vende stad 

- Bouwen op het water wordt niet altijd toegepast als oplossing 

voor ru imteproblematiek 

- Statische krachten (Archimedes) 

- Dynamische krachten (Wind, golfslag, veranderlijke belastingen) 

- Hoger bouwen betekent verhogen oppervlak 

- Ontwikkelin naar verbeterde verbindin wenseli'k 



e geldende eisen m.b.t. veilig • 

Tabel 2.4, deelvragen met antwoorden 
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- Milieutechnisch rekening houden met verstoring van het ecosysteem 

en vermijdt milieuonvriendelijke afwerkingen 

- Regelgeving, Bureaucratische problemen t.a.v. bouwen op het water 

- Zi' n ebouwen o het water roerende of onroerende oederen? 



2.10 Productontwikkelingkeuze 

Bij de keuze van het te ontwikkelen product liggen een aantal criteria ten grondslag welke voor mij essentieel 
zijn. Wat is er al ontwikkeld, waar is op het moment behoefte aan en waar zal vraag naar komen 
Daarnaast weeg ik de Stedenbouwkundige en architectonische vraag af t.o.v. de bouwtechnische mogelijkheden. 
Waar is ontwikkeling gewenst, nodig en mogelijk. 
Concluderend kun je zeggen dat wanneer een drijvend gebouw adequaat is verbonden met het vaste land, 
nieuwe en veelzijdige stedenbouwkundige architectonische en bouwtechnische ideeen mogelijk zijn . 
lnfrastructurele aansluitingen is een onderdeel welke nog de nodige aandacht behoeft. Aansluitingen met de 
steiger, de drijvende weg en het vaste land. Huidige aansluitingen zijn niet goed op elkaar afgestemd en warden 
veelal amateuristisch opgelost. Leidingen lopen door de open lucht of zijn slecht weggewerkt. Er zijn echter wel 
mogelijkheden aanwezig die voor verbetering kunnen zorgen. 
Verbetering van de infrastructuur leidt tot een betere bereikbaarheid van drijvende gebouwen en daarmee ook tot 
verdergaande ontwikkelingen op stedenbouwkundig en architectonisch gebied . 

Het product dat ik ga ontwikkelen is: 

'Een ontkoppelbaar verbindingselement tussen een drijvend gebouw en een drijvende 
weg.' 

• 

Met dit element wil ik in ieder geval proberen aan de volgende eisen te voldoen: 
■ Een oplossing bieden voor de doorvoer van de diverse leidingen. 
■ Een verbinding creeren waarmee een drijvende gebouw kan worden bereikt met een auto. 
• Een voldoende sterke constructie ontwerpen die het gebouw aan een drijvende weg verankert, 

zonder de noodzaak van extra verankeringen aan de bodem. 
• Een esthetische oplossing bieden. 
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3. Conceptontwikkeling 

3.1 lnleiding 

In deze paragraaf beschrijf ik de onderdelen die van belang zijn om een goed programma op te stellen voor de 
ontwikkeling van het product. De uitgangspunten voor het concept komen aan bod, evenals een uitgebreide 
beschrijving van het programma van eisen. Ontwerpen met een strak programma van eisen heeft voor en 
nadelen. Op technisch vlak heb je veel aanknopingspunten om mee te ontwerpen, maar het nadeel zit hem in de 
beperking van de vrijheden. 

3.2 Uitgangspunten 

Het uitgangspunt is dat het een ontkoppelbare verbinding moet worden tussen een drijvend gebouw en een 
drijvende weg. Deze verbinding dient de verschillende krachten die vrij komen op het water op te kunnen vangen 
en daarbij te voorzien in de benodigde infrastructuur. 
De uitgangspunten komen voort uit de conclusies van mijn onderzoek en leiden tot het Programma van Eisen 
welke de leidraad wordt van mijn ontwerp. Samengevat zijn ze onder te verdelen in drie onderdelen: 

1. Het constructief verbinden van een drijvend gebouw aan een drijvende weg. 
2. Voorzien van adequate doorvoer van leidingen. 
3. Leveren van een esthetische oplossing. 

Ad. 1: Het constructief verbinden van een drijvend gebouw aan een drijvende weg 
Het ontwerp moet een drijvend gebouw aan de drijvende weg koppelen. Verankering aan de bodem moet via dit 
element door de drijvende weg worden opgenomen. Hierdoor zou het overbodig moeten kunnen zijn om zowel 
de drijvende weg als het drijvende gebouw met dukdalven met de bodem te verbinden. 
Differentiatie van het element zorgt voor uitgangspunten ten aanzien van vorm, materialisering en detaillering. 
Het eerste probleem wat hierbij komt kijken is het opvangen van de bewegingen. De onderdelen dienen 
onafhankelijk van elkaar te kunnen bewegen. Deze onafhankelijk is een cruciaal punt, aangezien door verschil in 
belasting er een verschil in beweging ontstaat. Het zou bijvoorbeeld absoluut niet wenselijk zijn , wanneer er op 
de weg een aantal auto's voorbij rijden het (woon)gebouw mee begint te bewegen. Bij een directe koppeling is 
deze onafhankelijkheid niet aanwezig (Figuur 3.1 ). Om onafhankelijk te kunnen bereiken is een bufferzone 
verdedigbaar en nodig tussen het drijvende gebouw en de drijvende weg (Figuur 3.2) . Hiermee is de keuze voor 
een verbindingselement gerechtvaardigd. 
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Figuur 3.1, Directe verbinding. Beide onderdelen bezitten afhankelijkheid t.o.v. elkaar bij optredende bewegingen 

Figuur 3.2, Bufferzone. Beide onderdelen bezitten onafhankelijkheid in beweging t.o.v. elkaar. 

De hierboven beschreven figuren zijn een 2 dimensionale doorsnede en geven niet weer dat er in zowel de x-, y
en z- as beweging plaatsvindt. Een driedimensionaal conceptueel beeld van het element levert een plaatje op 
waarin alle richtingen van bewegingen warden weergegeven. Na bestudering van deze afbeelding wordt duidelijk 
dat alleen scharnierend bevestigen van het element niet voldoende is. Conceptueel gezien is een rechthoekige 
vorm dan niet ideaal. Wanneer men niet denkt aan vorm of afmeting gerelateerd aan het gebruik is een bolvorm 
ideaal. Deze bolvorm komt voort uit krachten en bewegingen die vanuit alle kanten kunnen komen. Bedenk aan 
weerszijden van deze bol een kogelscharnier en alle bewegingen kunnen warden opgevangen. Deze vorm is 
echter niet functioneel, vanwege alle infrastructurele functies die door en over het element lopen. Een 
tussenoplossing welke het element functioneel maakt is daarvoor nodig . 

Figuur 3.3, eerste 3D-schets van de verbinding . Rotatie om de z-as onmogelijk. 
1:- -

y 
Figuur 3.4, Bij toepassing van een volledig ronde vorm met de scharnieren op de y-as is beweging om alle assen mogelijk. Het element is 
echter niet meer functioneel 
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Om te bepalen hoe de aansluiting er conceptueel uit gaat zien is het belangrijk te weten welke mechanische 
principes zijn en welke voor en nadelen deze bezitten. Dit kan worden teruggekoppeld worden naar het element 
en de krachten die het op moet vangen . In Tabel 3.1 zijn de verschillende aansluitingsprincipes uitgezet 
(scharnier, rol , kogel en inklemming) tegen de bewegingen die optreden. Uit de tabel komt naar voren dat 
(uiteraard) een inklemming de minste bewegingsvrijheid heeft en het kogelgewricht de meeste. 

aansluitingen 
scharnier rol kogel inklemming 

optredende bewegingen Lr A l .l, 
~ 

rotatie x-as ~ ~ 
✓ - ja 

./ 
ja ja nee 

~ 

rotatie y-as y ~ 

" ·t / --.~ _,,,,,. 

ja 
/ , ''~ nee nee nee 

~ 

rotatie z-as ~ ~ - ,, 
/ 

/ I"- nee nee ja nee 

i 

Beweging langs x-as ~ X 

~ 
/ 

van gebouw en weg /-"" nee ja nee nee 

~ 

Beweg ing langs y-as ~ I. ~ 

van gebouw en weg / ~ nee ja nee nee 

~ 

Beweging langs z-as ~ I ~ .-
van gebouw en weg 

I 
ja ja ja nee 

.. 
Tabel 3.1, aanslu1tpnnc1pes met beweg1ngsvnJhe1d 
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Principe aansluitingen 
Er zijn verschillende fixatiemogelijkheden. Echter deze hebben niet allemaal dezelfde bewegingsvrijheid. Er zijn 
echter bewegingen die ik met het element wil tegenhouden. Zo is het niet gewenst dat er rotatie om de z-as 
plaats vindt. Deze rotatie zorgt ervoor dat de gebouwdelen naar elkaar toedraaien. Tevens zorg ik met het 
tegenhouden van deze rotatie dat het gebouw wegdrijft. Fixatie aan de drijvende weg is hiermee gerealiseerd . 
Het element moet onafhankelijke beweging van zowel weg als gebouw op kunnen vangen, en dat zorgt voor 
beperkingen in de keuze van fixatie . Er zijn drie mogelijkheden van aansluitingen voor het element die ik heb 
onderzocht. Deze zijn grafisch weergegeven in Figuur 3.5. 

2 3 
Figuur 3.5, aansluitingprincipes. 

1: Vier scharnieren 
■ Geschakeld met minimaal twee scharnieren aan iedere zijde(1 - 4). 
■ Rotatie om afgebeelde x-as en onafhankelijke verticale verplaatsing mogelijk. 
■ Het element is stabiel , vanwege het feit dater meer dan drie aansluitingen zijn. 
■ Bovenzijde wordt dubbel gekromd oppervlak bij rotatie. 

2: Twee kogelscharnieren 
■ Geschakeld met maximaal 1 kogelscharnier aan beide zijden(1 en 2) . 
■ Maximale rotatie in alle richtingen en verticale verplaatsing mogelijk. 
• De enkele aansluiting aan beide zijden maakt het element instabiel en een stabilisatiesysteem is 

noodzakelijk. 

3: Een kogelscharnier en twee scharnieren 
• Geschakeld met aan 1 zijde een kogelscharnier(1) en aan de andere zijde minimaal twee scharnieren(2 

en 3) . 
■ Onafhankelijke beweging van gebouw en weg mogelijk 
■ Stabiliteit door driehoekswerking 
• Stabilisatiesysteem nodig aan kogelscharnierzijde om rotatie van gebouw om z-as op te vangen. 
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Optie 1 en 3 zijn het meest voor de hand liggend. Optie 1 heeft het voordeel dat stabiliteit gewaarborgd wordt, 
terwijl optie 3 de meeste flexibiliteit bezit in bewegingsvrijheid. Bevestiging aan een enkel kogelscharnier heeft 
als consequentie dat het erg grate krachten op moet kunnen vangen. Een studie naar de op te vangen krachten 
en gevolgen van de keuze voor een van de twee opties is nodig. Hierbij wil ik me laten adviseren door een 
constructeur. 

Ad. 2: Voorzien van adequate doorvoer van leidingen 
De leidingen die zich bevinden tussen de drijvende weg en het drijvende gebouw zijn gas, water, elektra, data en 
riolering. De keuze voor deze leidingen komt voort uit de huidige wensen en eisen voor woningen. Gas is hierbij 
geen vereiste, maar als uitgangspunt wil ik proberen te bewerkstelligen dat het tot de mogelijkheden behoort om 
deze door te voeren, weglaten kan altijd nog. De leidingen zullen in een aparte unit (Figuur 3.6) warden 
geplaatst. Op deze manier is controle en onderhoud eenvoudig en kan er een waterdicht en vorstvrij element 
warden ontwikkeld, zonder dat het gehele verbindingselement hoeft te warden beschermd tegen deze invloeden. 

Er zijn een viertal locaties mogelijk m.b.t. het plaatsen van een leidingzone. Deze zijn in Figuur 3.6 grafisch 
weergegeven. Uitgangspunt is dat de leidingen beweging op moeten kunnen vangen. Daarnaast moet reparatie 
en onderhoud mogelijk zijn, waaruit volgt dater een goede bereikbaarheid moet zijn. 
Bij het plaatsen van de leidingen aan de onderzijde is de bereikbaarheid niet eenvoudig en zitten de leidingen ver 
van het rotatiepunt af. Daarnaast is de locatie kwetsbaar voor beschadigingen. 

Bovenop het element heeft hetzelfde nadeel qua beschadiging. Op het element zorgt ook voor een reductie van 
bruikbare oppervlakte. 

De plaatsing aan de langszijde is goed t.a .v. de bereikbaarheid en de locatie t.o .v. het rotatiepunt. 
Bij integratie in het element is er niet alleen sprake van een goede bescherming tegen beschadiging, maar 
tevens kunnen de leidingen optimaal warden beschermd tegen temperatuurschommelingen. Bereikbaarheid is 
een aandachtspunt bij integratie. lntegratie zorgt voor goede bescherming van de leidingen, wat een belangrijke 
eis is. In het ontwerp zal ik dan ook trachten voor deze oplossing te kiezen. Er zal een leidingunit moeten 
ontstaan die onafhankelijk van heet verbindingselement wordt ontwikkeld en daarna integraal wordt bevestigd. 
De leidingen moeten niet alleen in het element warden beschermd. Een even zo belangrijk onderdeel is de 
overgang van de verbinding naar het gebouw of de drijvende weg, aangezien daar de bewegingen van het 
scharnierpunt zich bevinden. Uitgangspunt is dat de leidingen ook op dat punt bescherming ondervinden tegen 
de bewegingen van het water en schad~lijke gevolgen van temperatuur, neerslag en andere vormen van 
beschadiging. Alie leidingen zullen daar flexibel moeten zijn om rotaties op te kunnen vangen. 
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1. langszijde 3. bovenzijde 

2. onderzijde 4. integratie 

Figuur 3.6, plaatsingsmogelijkheden van de leidingzone 

Ad. 3: Leveren van een esthetische oplossing 
Een product moet bepaalde esthetische kwaliteiten leveren en vrijheden voor de architect en/of de gebruiker. In 
het geval van deze verbinding zullen het wegdek en de valbeveiliging zo worden ontworpen dat ze vervangbaar 
zijn door een ander ontwerp met andere materialen. Bijvoorbeeld wil ik dat het wegdek kan worden uitgevoerd in 
zowel hout als metaal en wellicht een geasfalteerde bedekking. De valbeveiliging moet op een aantal vaste 
punten worden bevestigd, maar de ontwerper is vrij in de materialisering . Deze uitgangspunten neem ik mee in 
het uit te voeren ontwerp. 
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3.3 Differentiatie van het element 

Vaardat het programma van eisen kan warden apgemaakt, is het belangrijk te beschrijven wat er maet warden 
antwikkeld en uit welke anderdelen het bestaat. De universele kappeling maet antkappelbaar zijn en verbindt het 
drijvende gebauw aan de drijvende weg. De haafdanderdelen van dit 'schakelelement' zijn de canstructie, de 
leidingen en de afwerking. Deze drie anderdelen zijn tevens in subanderdelen. De canstructie bestaat uit een 
dragende haafdcanstructie en een verbinding met enerzijds het drijvende gebauw en anderzijds de drijvende 
weg. De leidingen bestaan uit de al bekende anderdelen vaartkamend uit infrastructurele benadigdheden. De 
Afwerking bestaat uit de schil van het element, een afwerklaag. Het wegdek en een valbeveiliging. 
Een en ander is schematisch weergegeven in Diagram 3.1 en grafisch weergegeven in Figuur 3.7 en Figuur 3.8 

Drijvend 
gebauw 

Canstructie 

Hoofdconstructie 
Verbinding 

Universele kappeling 
( ant)kappelbaar 

Schakelelement 

Leidingen 

Gasleiding 
Waterleiding 
Elektriciteitskabel / Data 
Riolering 

Diagram 3.1, differentiatie van het schakelelement 
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Drijvende 
weg 

Afwerking 

Schil 
Afwerklaag 
Wegdek 
Beveiliging 
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Figuur 3.7, Grafische 
weergave van de op te 
lessen verbinding . 
1 : Constructie 
2: Leidingen 
3: Afwerking 

Figuur 3.8, grafische 
weergave van de werking 
van het geheel. 



3.4 Detaillering drijvende weg en drijvend gebouw 

De bestaande detaillering van de drijvende weg en een drijvend gebouw vormt een randvoorwaarde voor het 
verbindingselement. Het is daarom belangrijk om voordat een ontwerp wordt gemaakt er een analyse over te 
maken, ingezoomd op het gedeelte waar het verbindingselement aan moet warden bevestigd. In het 
ontwerpproces kan ik daarna kijken welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om het geheel aan elkaar te 
koppelen. Uitgebreide detailleringen van de drijvende weg en het drijvende gebouw staan beschreven in bijlage F 
en G. 

Detaillering drijvende weg 
Wanneer je inzoomt op het gedeelte waar het element aan de drijvende weg moet warden gekoppeld zie je de 
aluminium buisprofielen die de constructie van de elementen onderling vormen. Deze profielen zijn 100 x 100mm 
groat met een dikte van 10mm. De schil bestaat uit aluminium beplating van 2 mm dik. Op de constructie liggen 
geextrudeerde profielen die het wegdek dragen. Deze zijn opgelegd in dwarsrichting van een element. 
(zie Figuur 3.9) 

I I 

ct t LL -6'-

·-·· ··-- r l 

I 

tj_ 

Figuur 3.9, Doorsnede drijvende weg met detail tpv aan te sluiten deel. 
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Detaillering drijvend gebouw 
Het drijvend gebouw waar ik mee ga ontwerpen is het meest voorkomende principe dat wordt gebruikt, 

voortkomend uit het onderzoek. De holle betonnen bak heeft wanden van 150 mm dik. De bak is 1,6 meter hoog 
en heeft een diepgang van 0,85 meter. Het doel is om het verbindingselement hieraan te kunnen bevestigen, 
zonder dat het gebouw veel aanpassingen hoeft te ondergaan. Echter, geen enkel gebouw heeft in zijn huidige 
ontwerp een oprit ontworpen waar een auto op kan worden geparkeerd . lk ga in dit geval uit van een bestaande 
bak met een eigen ontwerp van het bovenliggende gedeelte waar een ruimte voor is vrijgemaakt die voldoet aan 
een parkeerplaats voor een personenauto. Een en ander is afgebeeld in Figuur 3.10 en 3.11. 
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Figuur 3.10, Eigen ontwerp van een drijvend gebouw 
toegepast voor dit project. 
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Figuur 3.11 , doorsnede van het drijvende gebouw, t.p.v. het aansluitpunt. 
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3.5 

3.5.1 

Programma van Eisen 

lnvloeden 

Gebeurtenissen die van invloed zijn op de schakeling van het gebouw met de drijvende weg zijn onder te 
verdelen in ; bouwfysische, mechanische, chemische, biologische, tijd en plotselinge gebeurtenissen. 
Welke invloeden op welke onderdelen te verdelen zijn warden hieronder vermeld . Per onderdeel beschrijf ik de 
eisen die daar aan warden gesteld. De onderdelen zijn : Constructie, leidingen en afwerking. Deze warden op hun 
beurt weer onderverdeeld . Het schakelelement heeft als eis om al deze gebeurtenissen op te vangen en wordt 
het programma van eisen voor het ontwerp. Het uitgebreide programma is terug te vinden in Bijlage A. De 
samenvatting hiervan staat in tabelvorm in paragraaf 3.3.2. Welke invloeden op welk onderdeel uitwerking 
hebben is schematisch opgesteld in Tabel 3.2. 

!il",.ii..,' ,,;.~.::. ,. IF·,.- . Ilk (►:ii~ 
,. 

t, -~ lnvloeden : 

Mechanisch 

Veranderliike belastinq X X 

Verkeer X X X 

Galven X X 

Wind X X 

Verschil in dieooanq X X 

Plotselino X X X 

Te water raken X X 

Bouwfwisch 

Thermische invloeden X X X 

Leidingdruk X 

Water X X X 

Chemisch 

Corrosie X X X 

Chemicalien in afwerkino X 

Chemicalien in fecalien X 

siotogisch 

Plantaardige en dierliike organismen X X 

Knaagdieren en vogels X X X 

Tiid I, 

Bros warden van het materiaal X X X 

Reducerinq van sterkte X X . . 
Tabel 3.2, 1nvloeden op construct1e, le1d1ngen en afwerking 
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3.5.2 Tabel P.V.E. 

De uitgangspunten voor het ontwerp heb ik in tabelvorm uitgewerkt en vormt de leidraad voor het ontwerp. Ze 
zijn opgedeeld in een tabel voor het schakelelement de leidingen en de afwerking. Ze geven een overzichtelijke 
ki'k o de eisen voor het verbindin selement. Ti 'dens het roces zal ik het ontwer toetsen aan deze eisen. 

Golven 

Verbindin I 

1.02 Dient continue krachten van bewegend 1.06 koppeling bezitten die krachten van bewegend 

gebouw op te kunnen vangen zonder gebouw op te kunnen vangen zonder 

extra verbindin met bodem extra verbindin met bodern 

1.03 Dient een golfslag van 

0,6 m, een golflengte van 

11 m en een golfperiode van 

2,6 sec. o te van en 

Dient overhelling t.g.v. 

wind o te kunnen van en 

1.04 rnaximale hellingshoek: 1: 12 

1.05 rnoet kracht van aanvaring 

kunnen uitzetten als gevolg 

van tern eratuurschornrnelin en 

1.13 Waterdichte aansluiting 

brosheid en sterktereducering. 

Daarna ter plaatse vervangbaar 

1.08 Dient een golfslag van 

0,6 m, een golflengte van 

11 m en een golfperiode van 

1.09 

wind o te kunnen van en 

1.09 maximale hellingshoek: 1 :12 

1.10 dient verdraaiing in x, y en z-richting op te kunnen 

van en. Bi ' te rote kracht los ko elen 

1.11 rnoet kracht van aanvaring kunnen 

1.14 De hoofdconstructie rnoet 

kunnen uitzetten als gevolg 

van tern eratuurschornmelin en 

1.15 Waterdichte aansluiting 

van het materiaal of re areerbaar 

brosheid en sterktereducering. 

Daarna ter plaatse vervangbaar 

of re areerbaar 
Tabel 3.3, P.V.E. constructie 
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Verandertijke belastin~ 

Verkeer 

Golven 

Wind 

Waterteidin Elektriciteit 

2.1 Dien! dusdanig bevestigd le zijn dat de constructie krachten van 

1/m buitenaf in x, yen z richting opvangt, plus combinaties en 

2.8 verhindert dat de leiding de kracht moet opnemen. 

Bij plotselinge kracht dienen de leidingen op een gecontroleerde manier los te kunnen koppelen. 

Thermische invloeden 

Vorst n.v.t. 2.11 T > 0°C n.v.t. 2.16 

Warmte 

Leidin druk 2.10 0.02-0.03 M a. 2.13 0.75-1 .6M a. n.v.t 2.18 

Water (lekkage) 2.9 Gas, water en lucht- 2.12 Waterdichte aansluiting 2.14 Waterdichte aansluiting 2.17 

Bros worden 2.27 Alie leidingen moeten een duurzame verbinding bezitten van 10 jaar 

1-v_a_n_h_e_t_m_a_t_e_ri_aa_l __ -1 1/m en het juiste materiaal , wat hen beschermt tegen bros worden 

Verminderen in sterkte 2.38 en het verminderen in sterkte. 

v/h materiaal bi . beschadi in re aratie ter laatse m eli'k 
Tabel 3.4, P.V.E. van de leidingen. 
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T > 0°C 

? 

Water- en luchtdichte 



Plantaardjge en 
I 

' Bros M>rden 

3.1 Dien! te blijven drijven 

De afwerklaag, het wegdek en 
2.16 de beveiliging dienen 10 jaar 

bestand te zijn tegen 
biologische invloeden, zoals 
organismen, knaagdieren en 

Vm vogels 

mogen niet in het opp. Water 

terecht komen 

n.v.t. 

n.v.t. 

mogen niet in het opp. Water 

terecht komen 

3.22 bestand tegen corrosie 

stroefheidseisen conform 

stand. RAW bepalingen. 

n.v.t. 

mogen niet in het opp. Water 

terecht komen 

3.24 bestand tegen corrosie 

1-va=n ___ he_t_ma_i=te"-na"'· ;;;;a;;..l _--1 3.26 dienen alien voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij te worden uitgevoerd. Daarna moet 
Verrninderen in 
sterkte ·1 Vm het kunnen worden gerepareerd en/of vervangen, zonder vervuiling van het opp. water. 

1-\l.;..;.fh;.;..;..;.materiaa=-'"·='----1 3.29 

Beschadi -i 
Tabel 3.5, P.V.E. van de afwerking 

99 

auto (1300kg) met 80km/h 

en een invalshoek van 

15 raden o te kunnen van en 

3.5 toepassing van valbeveiliging 

n.v.t. 

3.25 bestand tegen corrosie 



3.6 Conclusie 

Bouwen op het water brengt veel problemen met zich mee die bij een regulier ontwerp met een vaste fundering 
niet van toepassing zijn . Alie invloeden op de onderdelen moeten duidelijk warden beschreven om een prettige 
leidraad te verkrijgen voor het komende ontwerp. 
Door het verbindingselement onder te verdelen in een drietal hoofdonderdelen, krijg je een overzichtelijker beeld 
van het geheel. Niet alle invloeden zijn op alle onderdelen van toepassing. Dit zorgt voor meer of minder be
perkingen per onderdeel. Grootste uitdaging voor het ontwerp zal zitten in het flexibel maken van de aan
sluitingen en het mogelijk maken van het bewegen van de leidingen. 
Welk scharnierprincipe kan alle bewegingen opvangen en toch zorgen voor voldoende stabiliteit? Zijn alle 
leidingen flexibel uit te voeren in beweging en aansluiting? Hoe vind ik een lichtgewicht constructiemateriaal, dat 
sterk kan warden uitgevoerd? Vele problemen zullen moeten warden opgelost in het te ontwerpen verbindings
element. Daarnaast zullen wellicht oak aanpassingen moeten warden uitgevoerd aan bestaande drijfsystemen en 
de drijvende weg om de verbinding tot stand te krijgen. 
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4. Productontwikkeling 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk 2al de vertaling van mijn concept in een product worden beschreven. De onderdelen vorm , 
materialisering en de principewerking van het element worden behandeld. ledere keu2e be2it voor en nadelen. 
Het afwegen van de2e voor en nadelen 2al leiden tot een product wat 20 veel mogelijk voldoet aan de gestelde 
eisen. Productontwikkeling levert gedurende het proces continue vragen en onverwachtse problemen op welke 
leiden tot aanpassingen en vernieuwingen. Het proces 2al in dit hoofdstuk naar voren komen. Paragraaf 4.6 laat 
het uiteindelijke ontwerp 2ien. 

4.2 Vorm 

Bij de vorm moeten vooral de volgende uitgangspunten in ogenschouw worden genomen: 
• Verkeer moet over het element heen kunnen. 
• Het gebouw moet via het element worden gefixeerd met de drijvende weg. 
• Het element moet de fluctuaties van het water op kunnen vangen. 
• Bij loskoppeling dient het element te kunnen blijven drijven. 

De eerste regel 2orgt ervoor dat het oppervlakte van het element een rechthoekige vorm moet be2itten. De 
afmetingen hiervan 2ijn 3,5 meter breed. De lengtemaat van het element kan varieren. Rekening moet worden 
gehouden met het maximale verschil in diepgang van de twee elementen. In het geval van een drijvende weg en 
een drijvend gebouw is het verschil maximaal 80 centimeter. De maximale hellingshoek is 12 graden, 2oals 
beschreven in het programma van eisen. De lengte van het element is dan ongeveer 4 meter. De Bruto opper
vlakte wordt 3.5x4 meter. 
Om de rotaties op te kunnen vangen moet worden nagedacht over de vorm van de randen van het element. 
Wanneer de randen haaks worden uitgevoerd moet het element een dermate afstand van het gebouw en de weg 
krijgen dat er een grote opening ontstaat. Om de hoek op te kunnen vangen en het element 20 strak mogelijk 
tegen de beide bouwdelen te monteren worden de hoeken afgeschuind totdat de maximale hoek kan worden 
opgevangen (Figuur 4.1) 
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Figuur 4.1, Om rotatie op te kunnen vangen moeten de randen worden afgeschuind in een hoek van minstens 12 graden. 

De dikte van het element moet plaats bieden aan constructie die een overspanning van 4 meter moet kunnen 
overbruggen . Grofweg is de dikte daarvan 1/20 van de overspanning . Daarnaast moeten de leidingen ender de 
constructie door kunnen lopen. De dikste leiding is de riolering en die heeft grof geschat een diameter van 
100mm. Om het element onzinkbaar te krijgen dient het totaal een dichtheid te krijgen die lager is dan de 
dichtheid van water. Oat kan door het element hol te maken en de schil waterdicht uit te voeren . 
Op deze manier is de vorm ontstaan die in Figuur 4.2 wordt afgebeeld. 

A_ 

----e- plattegrond 

doorsnede AA 

4000 
y 

B 
I 

I 
B 

_A 

-------<t 
Figuur 4.2, basisvorm van het verbindingselement 

doorsnede BB 
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4.3 Constructie 

4.3.1 Hoofdconstructie 

Materialisering 
Er zijn vijf materialen welke ik heb onderzocht, die in aanmerking kunnen komen voor de constructie: Staal, alu
minium, Kunststof, Hout en Seton. In Tabel 4.1 staan de materiaaleigenschappen van deze materialen be
schreven. 

Eioenschaooen 

Elasticiteits- dichtheid Uitzett. 

Materiaal module (Pal (kN/m3) coefficient (K-1) 

Staal 200x109 7,5x103 10x10"6 

Aluminium 70x109 2,7x103 23,2x10·5 

Kunststof 2x109 1,2x103 150x10·6 

Hout 10-20x109 0,58-1,26x103 3-5x10·6 

Beton 20-40x109 1,5-2,4x103 10x10'6 

Tabel 4.1, Eigenschappen constructieve materialen 

!( 

C "C · C: 
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.! Q) 
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Q) Cl 
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iii Q) rJI ·c: 
·2 rJI -e Cl Q) Q) 

~ 
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' iii .c 
I!? -~ ~ ~ l C: .! i ,1 (.) 

:e Q. Q) E , Q) U) 'i Q) j > E -" C> 

~ ~ 8 ~ g Q) 

~ ~ Materiaal ci i= 

Staal ++ ++ - + ++ + + +++ + + 

Aluminium + ++ ++ + + +++ + ++ + ++ 

Kunststof - - + -- - +++ - - - ++ 

Hout - + + + - - + + + + 

Beton ++ - ++ - - -- + ++ --
Tabel 4.2, Sterke en zwaktepunten per constructietype, gerelateerd aan de benodigde eigenschappen van het element. 

De materiaalkeuze hangt af van een combinatie tussen de eigenschappen van de materialen en de eisen waar 
ze aan moeten voldoen. Er zijn van de diverse constructiematerialen voor en nadelen te noemen die de 
uiteindelijke keuze hebben bepaald. Deze voor en nadelen staan beschreven in Tabel 4.2. 
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De uiteindelijke keuze voor het constructiemateriaal is een afweging geweest tussen staal en aluminium. Staal 
heeft als voordelen de grate treksterkte en de grotere overspanningmogelijkheid t.o.v. aluminium. Aluminium is 
echter uitstekend te produceren in vele vormen vanwege het extrusie proces. Daarnaast is aluminium veel beter 
beschermd tegen de schadelijke invloeden van het water. De hoofdconstructie van de drijvende weg bestaat in 
het geheel uit een aluminium constructie die in een legering is uitgevoerd welke zeewaterbestendig is. (de 5000 
en 6000 serie) . De uiteindelijke keuze voor mijn ontwerp is gevallen op aluminium. 

Ontwerp 
De constructie bestaat uit geextrudeerde aluminium kokerprofielen van 160x100x10mm. De oplegrichting 
geschiedt van het gebouw naar de weg. De constructie is onderverdeeld in vier liggers, verbonden door 
aluminium profielen van 140x100x10mm. Ter plaatse van het gebouw wordt Een scharnierend element 
ontworpen die bewegingen naar alle zijden op kan vangen, aangezien aan deze zijde het drijvende element de 
meeste vrijheidsgraden heeft. Bij het kogelscharnier wordt de constructie extra verstevigd met behulp van twee 
schoren die de krachten afdragen en verdelen naar de andere zijde. Aan de andere zijde warden later vier 
scharnierende aansluitpunten ontworpen. In Figuur 4.3 staat de plattegrond getekend van de constructie. 
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Figuur 4.3, aluminium constructie. (tekening: '06_constructie') 
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4.3.2 Verbindingen 

In hoofdstuk 3 heb ik beschreven dat de verbinding aan 1 zijde moet worden voorzien van een scharnierende 
verbinding en aan de andere zijde moet worden voorzien van een verbinding die beweging naar alle zijden op 
kan vangen. In deze paragraaf behandel ik de keuze voor deze scharnierende onderdelen. 

Scharnier 
Aan de zijde waar het element aan de drijvende weg wordt bevestigd pas ik scharnierende elementen toe. 
Het eerste idee was een aantal scharnieren met kogellagers. Dit scharnier zat aan de ene zijde vast aan de 
constructie van het verbindingselement en aan de andere zijde vast aan een stalen L- profiel aan de drijvende 
weg (Figuur 4.4). Na overleg met dhr Schouten is echter besloten dit element niet toe te passen. Het scharnier 
zal waarschijnlijk tijdens ingebruikname nooit een grotere hoek maken dan 24°. Toepassing van kogellagers zou 
in dit geval leiden tot 'verkeerd' slijtgedrag . Het vet uit de kogellagers en de kogels zullen onder invloed van 
zwaartekracht zakken en het scharnier vast zal komen te zitten . De nieuwe oplossing voor het scharnier is 
middels toepassing van gevulkaniseerd rubber. Rubber wordt veel toegepast in de bouw en civiele sector om 
grote betonnen elementen op elkaar te leggen. Echter het materiaal kan ook worden gebruikt als een scharnier 
die maar een kleine rotatie hoeft op te vangen. 

KOGEL■ 

(KCIHL)LAGER 

Figuur 4.4, Afbeelding van het eerste ontwerp van het scharnier, met rechts een exploded view van het element. Dit element werd uitgevoerd 
met kogellagers. De kogellagers kunnen echter niet worden toegepast wanneer het scharnier geen volledige en kleinere omwentelingen 
maakt. 
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Gevulkaniseerd rubber wordt constructief veelal toegepast als oplegging in de civieltechnische sector. Het rubber 
heeft betere veereigenschappen dan staal en kan naar meerdere richtingen scharnieren. 
Gevulkaniseerde elementen kunnen grate drukkrachten en schuifkrachten opnemen, echter een minder sterk 
punt is het opvangen van trekkrachten. Bij het uitvoeren van een rubber scharnier is het dan ook verstandig een 
element te verwerken die te grate trekkrachten kan opvangen en daardoor ervoor zorgt dat het scharnier niet zal 
afbreken. Een ander punt van aandacht is het gebrek van kennis betreffende een dergelijke oplossing. 
Uitgebreide testen zullen nodig zijn om het mogelijke gebruik ervan te kunnen bepalen . In In bijlage I Bevind zich 
een passage uit het boek 'rubber engineering' waarin de eigenschappen en fabricage van staal met rubber 
vulkanisatie wordt beschreven. Figuur 4.5 laat mijn ontwerp zien van het gevulkaniseerde scharnier. 

!°lta;:tlkabn1 0 !',frn, 

'1 Hvulk~nl !o ~ li'H l IU~tl.:c'I ufllfllH1"1 

Figuur 4.5, doorsnede en 3D van het rubberen scharnier. (tekening: 06_constructieprincipe) 
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Kogelscharnier 
Aan de gebouwzijde van het element moet een verbinding komen die bewegingen in de x-, y- en z-as op kan 
vangen. In het proces heb ik gezocht naar scharnieren die kunnen warden gemodificeerd naar elementen die 
kunnen scharnieren en in hoogte kan varieren. Echter, dit levert problemen op bij gelijktijdig optredende 
bewegingen. Wanneer zowel afschuiving als rotatie plaatsvindt, zal zo een scharnier afbreken. 
De uiteindelijke oplossing voor het scharnier is de kant opgegaan van de auto-industrie. Daar warden bij de 
stuurinrichting van de auto's fuseekogels gebruikt. Deze kogels bevinden zich bij de stuurinrichting, waar door 
middel van sturen rotatie optreedt en onder invloed van hobbels in de weg de banden omhoog en omlaag 
moeten kunnen bewegen. Deze gelijktijdige beweging vroeg om een kogelscharnier. Een kogelscharnier wil ik 
oak gaan toepassen in het ontwerp van mijn verbindingselement. 
Het element wordt aan de constructie bevestigd via een systeem die het beste kan warden vergeleken met de 
trekhaak van een auto. De pin met de kogel wordt met ringen aan de constructie bevestigd. De lengte van de pin 
en de afstand die ze uitsteekt uit de schil moet warden berekend aan de hand van de krachten en de op te 
vangen rotatie . De pin steekt 150mm uit tot aan het midden van de kogel, om zodoende alle rotaties op te 
kunnen vangen. De kogel wordt in een dichte huls bevestigd, waarin hij kan draaien . De stalen huls wordt 
bevestigd met aan de wand van het drijvende gebouw. Op dit punt zal het gebouw een aanpassing moeten 
ondergaan. Een opening van ongeveer 100x200mm zal moeten warden gezaagd uit de betonwand. Daarin zal 
de stalen huls moeten warden bevestigd (Figuur 4.8). 

Figuur 4.6, studieschets 
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Figuur 4.7, fuseekogel. Links het onderdeel. De rechter afbeelding laat de plaatsing zien bij de wielophanging (1). De kogel wordt schoon 
gehouden door een rubberen afdekkap. 

.it. 
I I 

f 
' ~ CH1 ·-

\ 
I 

"ce.~ . ~ -r\ , I -wJ,.,,JO 
roi~o-0-.....J 

f I - ---------- -
~ - - I 

}(oGJ;L I 
I 

\ I I ( 

I I ~ ~~I(.\"\ I €(81NfJ. 
p(?. 'l'lcNf) I Oo~S.Nt."PC I 1 €ZLNtrlT:' G.£{!PU. 

Figuur 4.8, Eerste schets van het kogelscharnier. 

Bij het uiteindelijke ontwerp is het kogelscharnier uitgevoerd in staal, waarbij de as een diameter van 40mm heeft 
en de kogel een diameter van 100mm. Deze twee vormen een aan elkaar gelaste eenheid. De as wordt 
bevestigd aan de constructie. Het is op deze plek waar de constructie daarom is verstevigd met twee schoren. 
Op dit punt komen alle dynamische krachten samen van het drijvende gebouw die moeten worden afgevoerd 
naar de andere zijde. De kogel rust in een stalen kom. De kom is bevestigd op de wand van het drijvende 
gebouw en wordt met chemische ankers hieraan bevestigd . Tussen de kom en de afsluitkap wordt een rubber 
ring geplaatst, zodat een goede afsluiting wordt gecreeerd. Via een opening aan de bovenzijde van de afsluitkap 
kan smeerolie worden toegevoegd zodat de kogel goed kan blijven roteren. In Figuur 4.9 staat een '3D exploded 
view' weergegeven van het ontwerp. Figuur 4.10 laat een doorsnede zien over het kogelscharnier met z'n 
werking. 
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Figuur 4.9, 3D kogelscharnier (tekening : 06_constructie) Figuur 4.10 , werking kogelscharnier (tekening : 06_constructie) 

Demper 
Hoewel rotatie om de z- as moet worden opgevangen, is het niet wenselijk dat het gebouw door bewegingen 
continue heen en weer beweegt. Dit bewegen is het gevolg van het toepassen van 1 kogelscharnier (Figuur 
4.11 ). 
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Figuur 4 .11 , Door toepassing van 1 rotatiepunt wil het gebouw om deze as draaien als gevolg van golfslag. , 
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Om deze beweging tegen te gaan wil ik rubberen stootblokken bevestigen aan de zijde van het element waar het 
kogelscharnier zich bevindt. Deze elementen warden in de scheepvaarttechniek 'fenders' genoemd en warden 
gebruikt bij het aanleggen van schepen aan de kade. Een schip wordt met touwen aan een dukdalf bevestigd en 
de fender voorkomt beschadiging bij het stuiteren tegen de kade door optredende golfslag. Touwen wil ik in mijn 
element niet gebruiken, maar het kogelscharnier moet wel warden bijgestaan door een element wat de woning 
op zijn plaats weet te houden. In plaats van touwen gebruik ik rubberen banden bevestigd met roterende haken 
aan zowel de woning als het schakelelement. De 'schokbrekers' vangen de bewegingen op en dwingen het 
gebouw continue terug in haar neutrale stand. 

Figuur 4.12, afbeelding van een standaard stootrand voor de scheepvaart. 

Conventionele fenders vangen wel de stootkrachten op, maar dwingen het gebouw niet terug in een neutrale 
stand . Hiervoor moet in het ontwerp iets warden toegevoegd . Het eerste idee was een rubber strip zowel aan de 
constructie van het element als aan het drijvende gebouw te bevestigen . Deze strip kan in alle richtingen 
bewegen en door er aan allebei de zijden een te plaatsen wordt het element continue in een neutrale positie 
geforceerd. Belangrijk hierbij is dat de flexibiliteit niet te groat en niet te klein is. Het is niet de bedoeling dat het 
gebouw heen en weer wordt geslingerd. 
Echter, wanneer je gaat kijken naar duurzaamheid en een sterkere stabiliteit is het raadzaam sterkere dempers 
te bevestigen. Mijn voorkeur gaat uit naar het toepassen van schokbrekers, zeals gebruikt in de auto-industrie en 
de kraanindustrie. In bijlage F staat produktinformatie van dempers die tegenkrachten van 500.000 Newton 
kunnen geven. Met enkele aanpassingen zouden ze geschikt gemaakt kunnen warden voor dit produkt. De 
demper wordt zowel aan het gebouw als aan het element met een kogelscharnier verbonden. Op deze manier 
kan het element zowel de verdraaiing van het gebouw opvangen als de gewicht-verplaatsing van een over het 
element rijdende auto. Belangrijk voor de keuze van een demper is de veerconstante. Een te hoge veerconstante 
zorgt voor een te harde en een te !age veerconstante voor een te slappe demper. Figuur 4.13 laat de locatie van 
de dempers zien en Figuur 4.14 de werking van het principe. 
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Figuur 4.13, locatie dempers (tekening: 06_constructie) Figuur 4.14, werking dempers (tekening: 06_constructie) 
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4.4 lnstallatietechniek 

De doorvoer van de leidingen is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Ze moeten de weg van het gebouw 
naar de drijvende weg(en omgekeerd) op een adequate en veil ige manier oversteken. Daarbij moeten ze 
beschermd zijn tegen temperatuurinvloeden en beschadigingen. Bewegingen van de drijvende elementen 
kunnen opvangen is tevens een vereiste. 

4.4.1 Flexibiliteit van de leidingen 

De leidingen dienen bij de overgang verbindingselement - weg en verbindingselement - gebouw flexibiliteit te 
bezitten. Buigzame leidingen zijn hiervoor noodzakelijk. Na onderzoek is gebleken dat voor alle benodigde 
leidingen flexibele oplossingen zijn . Uitgebreide informatie van de leidingen staat beschreven in Bijlage D 

Riolering 
De riolering wordt uitgevoerd met een druksysteem. Leidingen hiervoor zijn uitgevoerd in flexibel pvc en hebben 
een maximale diameter van 64mm(uitwendig). Het temperatuurbereik is van -15 tot 60 graden. (Figuur 4.15) 
Waterleiding 
Waterleidingen kunnen warden uitgevoerd in een flexibele pe-pvc leiding. De maximale buitendiameter is 35mm 
en het temperatuurbereik is van -15 tot 60 graden. (Figuur 4.16) 
Gasleiding 
Flexibele gasleidingen warden uitgevoerd in rubber met een binnenkant van het materiaal rayon . De 
buitendiameter van deze leidingen is 17mm. (Figuur 4.17) 
Elektra / Data 
Elektriciteit en data leidingen zijn van zichzelf flexibel. Ze moeten echter in een beveiligde kabel warden gevoerd 
wanneer men door de buitenlucht moet. (Figuur 4.18) 

Tri<odlif AL® perslu<htslallg 

• lopkwaliteit slang met inlage, 
geschikt voor perslucht, industriele 
gassen, levensmiddelen, 
llemif..llien. 

Figuur 4.15, Flexibele riolering 

GisslHgHt met -1~ 1-

~ • Mateiiaal: gevlochlen en rubber. ~ 
' ,. • Aansluiting: M24. ~,..~~--~ 

Figuur 4.17, Flexibele gasslang 
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Figuur 4.16, Flexibele waterleiding 
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Figuur 4 .18, Elektriciteitskabel 
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4.4.2 Leidingunit 

De bescherming van de kabels geschiedt tweeledig . Enerzijds tegen temperatuursinvloeden en anderzijds tegen 
beschadigingen. In paragraaf 2.7.2 heb ik beschreven dat er thermische leidingen zijn die geschikt zijn voor 
waterleidingen en gasleidingen. Deze zal ik dan oak toepassen. Op deze manier is het niet nodig om het gehele 
element te isoleren. Beschadiging tegengaan kan of met een kabelgoot, of met mantelbuizen. Een combinatie 
van deze twee producten is in mijn geval noodzakelijk, aangezien de leidingen van het element naar de drijvende 
elementen moeten lopen. Er zit een locatie in dat traject dat ze in de buitenlucht komen. Deze locatie zit op t punt 
waar de aansluiting zich bevindt. Op deze locatie moeten de leidingen warden beschermd met een mantelbuis. In 
het element wordt de kabelgoot gesitueerd . 

Ontwerp 
Het traject wat de leidingen doorlopen is onder te verdelen in vier zones: 

1. In- en uitgaan van de drijvende elementen 
2. Het overgangsgebied tussen de drijvende elementen en het verbindingselement. 
3. In- en uitgaan van het verbindingselement. 
4. Het traject door het verbindingselement. 

Grafisch staat dit weergegeven in Figuur 4.19. 

-- --
3 1 - 123 :;, 4 

Bowi-mclll 

Figuur 4.19, Bovenaanzicht en doorsnede van het door de leidingen te doorlopen traject, waarbij de nummers corresponderen met de 
hierboven genoemde zones. 

Voor al deze gebieden is er een oplossing nodig . Het aantal leidingen dat door het element moet is maximaal vijf. 
In het ontwerp wil ik deze alle vijf apart laten lopen. Dit i.v.m. veiligheid, functionaliteit en vervangbaarheid . 
Daarnaast moeten de koppelingen van de leidingen 'droog' zijn , zodat het element te ontkoppelen is zonder de 
leidingen te beschadigen. 
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Kabelgoot (zone 4) 
Het traject door het verbindingselement moet zo verlopen dat de leidingen bij scheefstand goed op hun plaats 
blijven liggen. Daarnaast mag er geen water bij de leidingen komen . Een kabelgoot, uitgevoerd in kunststof of 
aluminium is een goede oplossing hiervoor (Figuur 4.20) . Hierin moet de dikste leiding kunnen !open met isolatie. 
De minimale dikte is dan 100mm. De kabelgoot wordt uitgevoerd met openingen voor de doorvoer van leidingen. 
De openingen warden afgesloten met koppelringen. 

Figuur 4.20, kabelgoot geplaatst in zone 4. De rode elementen zijn koppelringen voor de leidingen 

Koppelunit (zone 1) 
T.p.v. de in- en uitgang van de drijvende elementen moeten de leidingen op een veilige manier warden 
aangesloten. Het moet een waterdichte koppeling zijn en ontkoppelbaar. Daarnaast moet bij beschadiging de 
leidingen daar loslaten zonder extra calamiteiten te veroorzaken. De unit moet in de huidige drijvende elementen 
kunnen warden toegepast. Deze en andere additieve eisen, voortkomend uit het programma van eisen hebben 
geleid tot een massief aluminium blok van 430x100mm groat, waarbij de dikte variabel is, afhankelijk van de 
wanddikte van de elementen (Figuur 4.21). Het blok is uitgevoerd met een vijftal las van elkaar te koppelen 
afdekkappen. In het blok warden koppelringen gedraaid waarmee de leidingen kunnen warden verbonden. 

Figuur 4.21, 3D en exploded view van de koppelunit. 
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Overgangsgebied (zone 2) 
In het gebied waar de leidingen door de buitenlucht gaan moet bescherming tegen water aanwezig zijn die 
tevens bewegingen op kan vangen van het verbindingselement. lnspiratie heb ik gevonden bij de koppeling van 
treinen en bussen , die gebruikmaken van het 'harmonica principe'. (Figuur 4.22) 
Het ontwerp is een in rubber uitgevoerd element geworden wat aan de ene zijde met een kliklijst aan het 
drijvende element wordt gekoppeld en aan de andere kant aan het verbindingselement (Figuur 4.23) . De 
leidingen kunnen op deze manier door de 'buitenlucht' lopen en zijn wel beschermd tegen water. 

Figuur 4.22, 'Harmonica principe'. 

Figuur 4.23, 3D model van het 'harmonica' element, waar de leidingen doorheen kunnen lopen. 
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Flexibiliteit (zone 3) 
De leidingen moeten rotaties op kunnen vangen van de bewegende bouwdelen . Hierdoor moet in de leidingunit 
een buffer komen waardoor de leidingen bewegingsruime hebben . Dit heb ik weten te bereiken door een lus in 
de leidingen te hangen. Deze lus bevindt zich direct bij het binnentreden van het verbindingselement en wordt 
met rubberen bevestigingshaken opgehangen aan de constructie. De haken zorgen ervoor dat de leidingen weer 
terug warden gedwongen naar hun oorspronkelijke positie. Figuur 4.24 laat de werking van het systeem zien bij 
optredende rotatie. Het is een doorsnede over de leidingunit ter plaatse van de aansluiting met een drijvend 
element. laat in 30 het ontwerp zien . 

Figuur 4.24, werking leidingunit bij rotatie. 

Figuur 4.25, 3D tekening waar duidelijk de bevestiginghaken te zien zijn en de constructie waaraan deze hangen. De constructie word! op zijn 
beurt aan de hoofdconstructie bevestigd. 
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Leidingunit totaal 
Hieronder volgen een aantal afbeeldingen welke een totaalbeeld geven van de leidingunit. lnclusief bevestiging 
aan de constructie van de leidingen. 

Figuur 4.26, 30 perspectief van constructie met leidingunit. (Tekening: 06_1eidingunit) 

1 2 3 4 
Figuur 4.27, zijaanzicht leidingunit met constructie. 1: doorvoerblok, 2: harmonicaprofiel , 3: leidingen in lus, 4: kabelgoot (Tekening: 
06_1eidingunit) 
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4.5 Afwerking 

4.5.1 Schil 

Materialisering 
Belangrijk bij de keuze voor de schil van het element is ten eerste dat het element voldoende bescherming moet 
bieden tegen het water. Daarnaast moet het element licht zijn , onderhoudsvrij en de afwerking dient niet in het 
oppervlaktewater terecht te komen. De materialen die in aanmerking komen voor de schil zijn kunststof, 
Aluminium/stalen zetwerk en hout. Deze eigenschappen met voor en nadelen zijn uitgezet in Tabel 4.3. 
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Zetwerk staal/aluminium - + - + - - + 

Kunststof + - + + + + ++ 

Hout - + - - + - -
Tabel 4.3, matenaale1genschappen voor de sch1I. 

Zowel hout als zetwerk hebben een achterliggende constructie nodig om tegen te bevestigen. 
Bij bestendigheid tegen het water komt kunststof er voordelig uit. Weliswaar is een nadelig effect van het 
materiaal dater o.i.v. water blaasjes kunnen ontstaan, maar het materiaal bewijst zijn waarde jarenlang al in de 
pleziervaart, waar kunststof vaak wordt toegepast. 
Het gewicht van zetwerk en kunststof loopt niet ver uiteen, maar kunststof heeft geen achterliggende constructie 
nodig en wint daarmee. Hout heeft het nadeel veel last te hebben van het water en daardoor veel onderhoud 
nodig heeft. Dit punt weegt zwaar bij de keuze van het materiaal. De uiteindelijke keuze is gevallen op kunststof. 
Kunststof is een licht materiaal dat goed kan warden bewerkt en geschikt is voor industriele massaproductie. 
De kunststof waar ik het over heb is een composiet. Composieten zijn onder te verdelen in thermoplasten en 
thermoharders . In mijn geval maak ik gebruik van polyester, dat is een thermohardend product Deze zijn na 
fabricage niet meer te vervormen. Dit is belangrijk aangezien ik niet wil dat het materiaal onder invloed van 
temperatuur weekt. Daarnaast zijn ze beter beschermd tegen verwering. Het materiaal kan op vele manieren 
warden bewerkt. Er kan gebruik warden gemaakt van een mal, kan warden gespoten en warden geperst. 
Bij mijn ontwerp maak ik gebruik van geperste elementen die aan elkaar warden gelijmd. Dit is bij eventuele 
massaproductie een goede keuze. Een mal is erg kostbaar en spuiten is een bewerkelijk proces. 
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Ontwerp 
Na overleg met dhr. Schouten , hoogleraar aan de TU Eindhoven en deskundige op het gebied van kunststoffen, 
heb ik besloten de schil uit te voeren in aparte delen die aan elkaar warden verlijmd. Dit is de meest industriele 
en goedkope oplossing en het gewenste ontwerp kan ermee warden bereikt. De schil moet een sterke bovenlaag 
hebben om het wegdek op te kunnen bevestigen en daarna het gewicht van een auto te kunnen dragen. Dit heb 
ik opgelost door het toepassen van een sandwichpaneel. Dit sandwich paneel is in totaal 50mm dik en bevat een 
kern van aluminium honigraatprofielen. Het sandwichpaneel wordt met aluminium hoekprofielen aan de 
hoofdconstructie bevestigd. De dwarskanten moeten warden voorzien van openingen waardoor de leidingen en 
verbindingen kunnen lopen. De onderzijde dient te warden verstevigd tegen vervorming. Hiervoor wordt een 
kunststof raatprofiel toegepast van 30mm hoog. Figuur 4.28 geeft de detaillering van de schil weer. 
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Figuur 4.28, Detaillering van de schil (tekening: 07 _Kunststof schil ) 
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4.5.2 Afwerklaag 

Kunststof kan op een aantal manieren warden afgewerkt. De afwerkingkeuze is belangrijk, aangezien een aantal 
effecten o.i.v. aantastingen moeten warden tegengegaan. Afwerkingen tegen chemicalien zijn teflon en 
epoxyhars. De polyester kan in kleur warden gefabriceerd, en heeft een hoge weerstand zonder afwerking. 
Echter het is raadzaam, vanwege de locatie om een extra afwerking toe te passen. De kleur van het element is 
uiteraard aan te passen aan de wensen van de ontwerper. 

4.5.3 Wegdek 

Een uitgangspunt voor mijn ontwerp is dat er een grote ontwerpvrijheid wordt gecreeerd voor de keuze van het 
wegdek. Zowel hout, staal als asfalt moet tot de mogelijkheden behoren. Op de kunststof schil warden daarom 
een aantal bevestigingstrips gemonteerd met ge·1ntegreerd schroefdraad waarop deze afwerkingen zijn te 
monteren (Figuur 4 .29). Bij de drijvende weg is de oeververbinding voorzien van een epoxyhars slijtlaag. Dit 
materiaal wordt regelmatig toegepast op houten en stalen bruggen. lk zal dit ook toepassen op het wegdek van 
het verbinding-element. Het bestaat uit een twee componenten epoxy-primer waarop een polijstvaste steenslag 
wordt gestrooid . Op deze manier voldoet de stroefheid aan dezelfde eisen as de drijvende weg. (RAW 
bepalingen 1995) · 

4.5.4 Beveiliging 

De beveiliging kan op verschillende manieren warden 
uitgevoerd . Dit is Een van de elementen waarin de architect 
zoveel mogelijk vrijheid moet kunnen hebben. De railing is een 
in het oog springend element. Bij de vorm is het echter wel 
belangrijk dat rotatie kan warden opgevangen. Dit kan warden 
opgelost door een ontwerp toe te passen met afgeschuinde 
kanten. De hoogte moet 1100 mm zijn , conform bouwbesluit. 
Voor mijn project heb ik een mogelijke railing ontworpen die 
voldoet aan de opgestelde eisen, echter een test met het 
oogpunt op sterkte is nog wel noodzakelijk. 

Figuur 4.29, Detailtekening van aansluiting railing en wegdek. 
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4.5.5 Aanpassingen drijvende weg en het drijvende gebouw 

In paragraaf 3.4 heb ik de bestaande detaillering van de drijvende weg en het drijvende gebouw beschreven. Om 
Het element te kunnen bevestigen aan beide zijden zijn aanpassingen nodig in dimensionering en detaillering. 

Aanpassingen drijvende weg 
De huidige drijvende weg is 5 meter breed en biedt ruimte aan twee weghelften. Wanneer er echter een afslag 
moet worden genomen naar een gebouw is aan beide zijden een extra strook nodig. Dit resulteert in een 
verdubbeling van de breedte. Het door mij ontworpen verbind ingselement heeft een breedte die exact past 
tussen twee units. Om de koppeling mogelijk te maken moet de railing worden verwijderd . 
De drijvende weg bestaat uit een aluminium constructie van geextrudeerde profielen met een dimensionering van 
100x100x5mm. Om voldoende sterkte te verkrijgen is t.p.v. de aansluiting met het L- profiel een groter profiel 
nodig . De afmeting wordt 180x100x5mm. Daarnaast is er een leidinggoot nodig om de leidingen afkomstig van 
het gebouw te kunnen transporteren naar het vaste land . In mijn tekeningen heb ik daar een aanzet toe gegeven. 
De koppelunit uit paragraaf 4.4.2 kan met toepassing van een extra hulpconstructie eenvoudig worden 
gemonteerd in de buitenschil. 

\ 

Bestaancle toestand 

Figuur 4.30, bestaande en nieuwe toestand drijvende weg . 
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Figuur 4.31 , 30 frament van 'nieuwe' drijvende weg, waarbij de afdekplaat weg is gelaten om de constructie te zien waar koppelunit in wordt 
bevestigd. 

Aanpassingen drijvend gebouw 
Er zijn maar een aantal aanpassingen die moeten warden verricht aan her door mij gekozen drijvende gebouw. 
Op de plaats waar de kom van het kogelscharnier wordt bevestigd zal in de wand extra wapening moeten 
warden geplaatst. Dit is noodzakelijk voor het bevestigen van de kom en zorgt ervoor dat de verbinding 
voldoende sterk is. De bevestiging van de dempers kan zonder aanpassingen aan de bak. Deze kunnen met 
keilbouten warden bevestigd. De tweede opening moet warden gemaakt in de wand t.p.v. de koppelunit van de 
leidin en. De rootte van deze o enin is 430x90mm. 

Figuur 4.32, 30 fragment met aansluiting van kogelscharnier en koppelunit met de leidingen duidelijk zichtbaar. 
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1 : Kogelschamler 
2: Kogel-kom 
3: Afdekrubber 
4: Aluminium afwerkproflel 

Figuur 4.33, doorsnede t.p.v. het kogelscharnier, oud en nieuw. 
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4.6 AQUAnect 

Een commercieel product heeft een naam nodig. Dit verbindingselement is een brug over het water die twee 
drijvende elementen met elkaar verbindt. Een verbinding (connection) over het water (aqua) . Wanneer men deze 
woorden samenvoegt ontstaat: 'AQUAnect' 
In deze paragraaf zal ik op een grafische manier een volledig beeld proberen te scheppen van AQUAnect. Met 
afbeeldingen van het element en totale weergaven van het element aangesloten op de drijvende elementen. 
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5. Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 lnleiding 

Is er met dit product voldaan aan de opgeselde eisen? In hoeverre zijn er aanpassingen nodig en mogelijk aan 
dit ontwerp om zoveel mogelijk aan alle eisen te voldoen? Dit zal ik in dit hoofdstuk bespreken. Daarnaast zal ik 
na aanleiding van mijn ervaringen met bouwen op het water aanbevelingen geven bij eventuele verdere 
ontwikkelingen. 

5.2 Conclusies Constructie 

Om te bekijken in hoeverre het product sterk genoeg is, ben ik gaan rekenen en heb ik verschillende experts 
gesproken. Dhr. Soetens is hoogleraar constructief ontwerpen aan de TU te Eindhoven. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in aluminium constructies en tevens werkzaam bij TNO- Delft. Daar heeft hij zich o.a. bezig 
gehouden met de ontwikkeling van de drijvende weg. Tevens heb ik bij TNO Building and Construction Research 
in Delft een bezoek gebracht aan Leo de Vries. Hij is projectleider bij het 'Centre for Mechanical and Maritime 
structures.' Hij heeft een adviserende en controlerende rol gehad bij het ontwerp van de drijvende weg. 
In deze paragraaf beschrijf ik de vragen, zoals voorgelegd aan de betreffende personen en de conclusies die 
hierop en op mijn eigen bevindingen volgen. 

De toetsing die ik heb getracht uit te voeren hebben betrekking op de meest relevante zaken in deze fase van de 
ontwikkeling en hebben vooral betrekking op de constructie. 

1. Is de ontworpen constructie en verbinding sterk genoeg? 
2. Heeft het gebouw een extra koppeling nodig aan de bodem? 
3. Wat gebeurt er met de stabiliteit van het gebouw bij het oprijden van een auto over het 

verbindingselement? 

Ad. 1 Sterkte 
Om de benodigde sterkte te kunnen bepalen heb ik eerst een berekening gemaakt van de krachten waar de 
elementen bloot aan staan daarmee zal wellicht kunnen worden bepaald of de verbinding sterk genoeg is. 
In bijlage H heb ik een aantal relevante gegevens bijgevoegd voor een sterkteberekening: 

Het gewicht van het drijvende gebouw 
De diepgang van het drijvende gebouw 
De windkracht 
De golfkracht 

Het gewicht van het gebouw is 1057 kN . ( 10370 kg) 
De diepgang is 0,86 meter 
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De windkracht is 20,3 kN/m1 
De golfkracht is 36,2 kN (gehele kracht op lange zijde) 

Met deze krachten zou je bij een stilstaand gebouw 'eenvoudig' een berekening kunnen maken, ware het niet dat 
je te maken hebt met dynamische krachten op een drijvend gebouw. Gevolg hiervan is dat er veel onzekerheden 
zijn over het gedrag van het gebouw. De krachten van de golven en de wind zijn in eerste instantie goed op te 
vangen door de constructie en de verbindingselementen, echter ze zorgen voor trillingen en bewegingen van het 
gebouw. Het gebouw gaat op en nee bewegen en dan gaat het eigen gewicht een grotere rol spelen. Wat er dan 
gebeurt met de verbinding is onzeker. Belangrijke zaken die hierin meespelen zijn : 
Locatie: 
In rustig open water zal het gebouw ander gedrag vertonen dan in een rivier. In het eerste geval zal er nauwelijks 
sprake zijn van stroming onder water, terwijl in sterk stromend water wel een belangrijke rol speelt. 
Eigen frequentie van het gebouw: 
leder element heeft en eigen frequentie . Deze frequentie is te bepalen dor test uit te voeren op het element. 
Deze tests zullen op het drijvende gebouw moeten worden uitgevoerd. Hierdoor zal wellicht een aanpassing van 
de afmetingen van de drijver noodzakelijk zijn . 
Behaaglijkheid: 
In de maritieme wereld zijn drijvende gebouwen in vergelijking met schepen geweldig stabiel. Wanneer men 
echter dagelijks wil wonen op het water is de tolerantie tussen behaaglijkheid en onbehaaglijkheid en stuk 
kleiner. Er zijn tot op dit moment nog geen normen opgesteld waaraan een drijvend gebouw zou moeten voldoen 
wil het behaaglijk blijven. 

Ad. 2 Koppeling 
Een van mijn uitgangspunten was dat het gebouw aan de weg moet worden gekoppeld zonder extra hulpcon
structie. De gevolgen hiervan zijn veel grater geworden dan ik in eerste instantie had verwacht. Het voorgaande 
gedeelte beschrijft dit reeds . Seide experts hebben geen uitspraak kunnen doen over de grootte va de krachten 
en de exact benodigde sterkte van het element. Uitgebreide tests met een prototype zijn mijns inziens 
noodzakelijk om te kunnen inzien wat de gevolgen zijn van het weghalen van deze verbinding met de bodem. 
Wellicht moet de verbinding meer star worden. Een andere mogelijkheid is meer verbindingen toepassen die de 
bewegingen juist opvangen en dempen. Het kogelscharnier zou toegepast kunnen worden met een hydraulische 
veer, zoals de stootdempers. 

Ad. 3 Stabiliteit 
Een onderdeel waar wat meer uitspraken over kunnen worde gedaan is de stabiliteit van het gebouw. Wat er 
gebeurt bij het passeren van een auto over het verbindingselement is uit te rekenen . Hiervoor heb ik een 
rekenprogramma ontvangen van dhr. de Vries . Dit programma beschrijft het traject van een auto over 'AQUA
nect' en hoever het gebouw hierdoor gaat overhellen. Met dit programma kan worden bekeken wat de beste 
plaats is voor het bevestigen van het verbindingselement Ook is duidelijk te zien dat oppervlakteverhoudingen 
een belangrijk onderdeel zijn bij het verkrijgen van de beste stabiliteit. Concluderend kan worden gezegd dat hoe 
groter de oppervlakte is ten opzichte van het gewicht, hoe stabieler het gebouw statisch in het water ligt en hoe 
minde invloed het bewegende object op het verbindingselement heeft. Echter, dit heeft weer gevolgen voor de 

130 



dynamische bewegingen waaraan het gebouw bloot staat en daarop volgend de krachten waar het element aan 
bloot staat. 
In Tabel 5.1 staat de hellinghoek gegeven bij een veranderende breedte van het gebouw. Duidelijk zichtbaar is 
dat bij een halve meter verbreding de hellinghoek anderhalf keer kleiner wordt. Tabel 5.2 laat zien dat een lager 
gewicht voor extra stabiliteit zorgt. (Bij gelijke oppervlakte) Bij deze uitkomsten is gerekend met een auto van 
2000 kg . Tijdens het rijden over het element verandert de hellinghoek. De grootste hoek treedt op wanneer de 
auto op 2,5 meter van het scharnier is . In bijlage H staan de spreadsheets weergegeven waarop alle informatie 
staat beschreven van de verschillende elementen . Uit deze tabellen kun je concluderen dat wanneer het 
verbindingselement wordt toegepast, een groter oppervlakte en een lager gewicht een gunstig effect op de 
stabiliteit heeft. Bij het toepassen van deze veranderingen zou het verbindingselement wellicht forser kunnen 
worden gedimensioneerd en daardoor een grotere sterkte kunnen bezitten. 

Gewicht {kN) Hellinghoek 
(gelijke ODD) (graden) 

700 2,3 
800 2,82 
900 3,15 

1070 3,42 
1200 4,02 
1300 4,61 

Tabel 5.1, hellinghoek tegenover breedte gebouw 

5.3 Conclusies leidingunit 

Oppervlakte {m2) Hellinghoek 
raden 

7,47 
3,42 
2,18 
1,58 
1,23 

1 
Tabel 5.2, hellinghoek tegenover gewicht gebouw 

Opvallend tijdens het ontwerp van de leidingunit was dat voor alle leidingen flexibele oplossingen aanwezig was. 
Doordat ik deze leidingen in het ontwerp toe heb kunnen passen is het mogelijk da ze continue kleine 
bewegingen op kunnen vangen. Veiligheid is een aandachtspunt, vooral als het gaat om de water-, elektra- en 
gasleiding. De doorvoerunit zou wellicht uitgevoerd moeten worden met een elektronisch systeem wat ervoor 
zorgt dat bij plotselinge loskoppeling de toevoer wordt afgesloten. Dit zou kunnen met behulp van 
terugslagkleppen. Deze zijn te verkrijgen. Elektra zou met toepassing van een 'zekering' kunnen worden 
beveiligd. 
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5.4 Conclusies Afwerking 

Bij de afwerking heb ik getracht een esthetische, industriele en flexibele oplossing toe te passen. De schil is 
geheel industrieel te vervaardigen en te verlijmen . Het element moet wel in twee afzonderlijke delen op locatie 
worden afgemonteerd . Dit is noodzakelijk om de leidingunit in het element te kunnen plaatsen . De juiste 
afwerking is essentieel op de schil, aangezien het bekend is van kunststof dat het na verloop van tijd door het 
water blaasjes kan gaan vertonen. Kunststof wordt echter al zeer lange tijd gebruikt in de pleziervaart en kan met 
het juiste onderhoud lang mee. De bevestiging van de railing op een kunstsof element kan bij flinke stoten 
problemen opleveren. Onderzoek naar de sterkte hiervan en eventuele versterking met een aluminium profiel van 
de bevestigingsstrip is wellicht nodig . 

5.5 Aanbevelingen 

Het ontwerpen van AQUAnect heeft niet alleen gezorgd voor het oplossen van bestaande problematiek. Het 
heeft tevens gezorgd voor opkomende vragen en aanbevelingen die ervoor kunnen zorgen dat verbindingen van 
gebouwen op het water en uiteindelijk waterbouw kunnen worden verbeterd. Het is van belang deze 
aanbevelingen te benoemen. 

Vernieuwde inzichten door mij opgedaan hebben geleid tot de volgende aandachtspunten en aanbevelingen voor 
de verbetering van infrastructuur op het water: 

■ Verdergaande studie naar het gedrag van drijvende gebouwen, gerelateerd aan locatie. 
■ Opstellen van normen m.b.t. comfort van drijvende gebouwen en hun onderlinge verbindingen 
• Verdere ontwikkeling drijvende weg. 
■ Verbetering kennisoverdracht tussen waterbouw. 
■ Onderzoek naar verbeterde oppervlakte verhoudingen van drijvende gebouwen en de drijvende weg. 
■ Sterkte van AQUAnect moet worden getest op schaal in waterloopkundig laboratorium, waarbij gedrag 

kan worden bestudeerd . lnvloeden als transport, wind, golven en stroming kunnen hier worden 
nagebootst. 

■ Uitvoerige tests zijn nodig om duurzaamheid van bewegende leidingen te bestuderen. 
■ Ontwikkelen van lichtere flexibelere leidingen. 
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Nawoord 

Zoekend naar een afstudeeronderwerp was ik vooral bezig met het vinden van een maatschappelijk relevant 
onderwerp. Hoe geweldig zou het niet zijn om enerzijds een oefening te maken en anderzijds de maatschappij er 
een dienst mee te bewijzen. In de eerste maanden van 2003 werd je regelmatig via de media bericht over 
wateroverlast in Europa. In februari van dat betreffende jaar werd de watersnoodramp voor de vijftigste maal 
herdacht en startle de campagne, 'Nederland leeft met water'. Bouwen op het water wordt hierdoor steeds 
minder als een leefwijze voor een aparte groep mensen gezien. Het kan ook dienen als een mogelijke oplossing 
voor de ruimteproblematiek. Op dat moment heb ik gekozen voor het onderwerp 'Bouwen op het water'. lk wilde 
weten wat de huidige problemen, ideeen en uitdagingen waren . Hoofdzakelijk gericht op de bouwtechniek met 
als doel te komen tot de ontwikkeling van een product. Na een uitvoerig onderzoek naar de problemen die zich 
voordoen bij dit onderwerp, heb ik gekozen voor de verbindingsproblematiek tussen drijvende elementen. 
Vanaf dat moment had ik niet voldoende aan enkel bouwtechnische kennis . Bouwen op het water zorgt voor veel 
problemen die zich niet voordoen bij bouwen op het vaste land . lk heb mij moeten verdiepen in 
werktuigbouwkundige oplossingen. Termen en kennisgebieden als hydromechanica, Archimedes, Dynamica en 
eerste orde slingergedrag , heb ik moeten bestuderen en leren gebruiken 
lk ben er achter gekomen dat de ontwikkeling van een product een langzaam proces is, waarbij uiteindelijk het 
resultaat qua haalbaarheid en functionaliteit vaak erg onzeker is .. . 

Hoewel mijn project een individuele opdracht was , kun je nooit 'alleen' afstuderen. Dit project had ik zonder de 
volgende mensen dan ook nooit tot een goed einde kunnen brengen: 
Mijn hoofdbegeleiders, Peter Erkelens en Jos Lichtenberg 
Externe begeleider, F. Soetens 
Adviseurs, Leo de Vries (TNO Delft) , Professor Schouten (lndustriele vormgeving Eindhoven) 

In het bijzonder wil ik de volgende namen noemen, voor jullie steun, geduld en vriendschap! : Pa, Ma, Pamela, 
Mick en Kimm, Ted en josine, Maarten, Abir (tevens voor het uitlenen van je notebook!) , Menno, Gijs , Raoul , 
Rene, Stein, Mijn huisgenootjes van Grote Berg 26; (Mieke, Lene, Marit) , Loes, Willemijn, Mark, Jeroen , Sandra 
en Paulien en Molenaar en Koeman architecten voor het beschikbaar stellen van alle faciliteiten. 
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Bijlage A 



Programma van Eisen 

Hieronder staan de eisen waar het schakelelement, de leidingen en de afwerking aan moeten voldoen 
uitgewerkt. De eisen t.a.v. het element zijn opgedeeld in een aantal onderdelen: 

1 . Algemene eisen 
2. Eisen t.a.v. mechanische, bouwfysische, chemische, biologische en tijd- invloeden. 

Ad . 1 : Algemene eisen: 
0.1 Afmeting: Minimale breedte is 3,5 meter, i.v.m. transport van autoverkeer over het element. (4) 
0.2 Assemblage: Het element moet industrieel vervaardigd kunnen warden . 
0.3 Vervoer: Het element moet met vrachtwagens of over het water vervoerd kunnen warden 

Ad. 2: Eisen t.a.v. mechanische, bouwfysische, chemische en biologische invloeden 
De invloeden hebben gevolgen voor de constructie, de leidingen en de afwerking van het element. Al de 
invloeden verdeeld per onderdeel zullen in deze paragraaf warden behandeld. Tevens warden de eisen 
beschreven die aan het element warden gesteld als gevolg van deze eisen. Per onderdeel warden de invloeden 
beschreven die van invloed zijn hierop. Daarna warden de eisen beschreven. De onderdelen zijn gelijk aan de 
onderdelen. Achter de eisen staan genummerd verwijzingen naar bronnen voor deze eisen. Deze bronnen staan 
vermeld achteraan de paragraaf 

1. Constructie 
2. Leidingen 
3. Schil 

1 Constructie 

Mechanische invloeden: 
De Mechanische invloeden die van toepassing zijn: 
■ Veranderlijke belasting 
■ Verkeer 
■ Golven 
■ Wind 
■ Verschil in diepgang 
■ Plotseling 

Mechanische eisen: 
Hoofdconstructie: 

1.1 Dient een maximale veranderlijke verkeersbelasting van 4 kN/m2 op te kunnen vangen. (2) 
1.2 Dient continue krachten van bewegend gebouw op te kunnen vangen, zodanig dat er geen extra 

bevestiging aan de bodem nodig is. 



1.3 

1.4 

1.5 
Verbinding : 

1.6 

1.7 
1.8 

1.9 

1.10 
1.11 

Dient een verhoging van zowel gebouw als weg door een golfslag van 0,6m, een golflengte van 
11 m en een golfperiode van 2,6sec op te kunnen vangen. (2) 
Dient een verschil van diepgang van het gebouw t.o.v. de weg van 600mm op te kunnen vangen, 
zodat helling niet groter wordt dan 1 :12(maximale helling voor rolstoelgebruikers). (1) 
De hoofdconstructie moet een kracht op kunnen vangen als gevolg van aanvaring, 

Dient een drijvend gebouw aan een drijvende weg te koppelen , zodanig dater geen extra 
bevestiging aan de bodem nodig is. 
Dient een maximale veranderlijke belasting van 4kN/m2 op te kunnen vangen. (2) 
Dient een verhoging van zowel gebouw als weg door een golfhoogte van 0,6m, een golflengte van 
11 m en een golfperiode van 2,6sec op te kunnen vangen. (2) 
Dient een verschil van diepgang van het gebouw t.o.v. de weg van 600mm op te kunnen vangen, 
zodat helling niet groter wordt dan 1 :12(maximale helling voor rolstoelgebruikers) . (1) 
Dient verdraaiing in x, yen z- richting en combinaties op te kunnen vangen. 
De verbinding moet een kracht van op kunnen vangen als gevolg van aanvaring, daarna moet ze 
zonder het gebouw en de drijvende weg te beschadigen los kunnen koppelen. 

Bouwfysische invloeden: 
De bouwfysische invloeden die van toepassing zijn: 

• Thermische invloeden. 
• Water. 

Bouwfyschische eisen: 
Hoofdconstructie: 

1.12 Dient krimp en uitzetting op te kunnen vangen t.g.v. temperatuurschommelingen . (1) 
1.13 Dient regen en spatwater voldoende af te voeren naar het oppervlaktewater. 

Verbinding : 
1.14 Dient krimp en uitzetting op te kunnen vangen t.g.v. temperatuurschommelingen. (1) 
1.15 Dient een waterdichte aansluiting te bieden met gebouw en leidingen. 

Chemische invloeden: 
De Chemische invloeden die van toepassing zijn: 

• Corrosie. 

Chemische eisen: 
Hoofdconstructie: 

1.16 Er mag geen degradatie ontstaan in de constructie o.i.v. oxidatie(chemische reactie). 
Verbinding: 

1.17 Er mag geen degradatie ontstaan in de verbinding o.i.v. oxidatie(chemische reactie). 



Tijdsi nvloeden: 
De tijdsinvloeden die van toepassing zijn : 

■ Bros worden van het materiaal. 
■ Verminderen in sterkte van het materiaal. 

Tijdseisen: 
Hoofdconstructie: 

1.18 De constructie moet 20 jaar bestand zijn tegen 'vermoeidheid', bros warden vermindering van 
sterkte, daarna moeten onderdelen vervangbaar zijn of repareerbaar. 

Verbinding: 
1.19 De verbinding moet 20 jaar bestand zijn tegen 'vermoeidheid', bros warden vermindering van 

sterkte, daarna moeten onderdelen vervangbaar zijn of repareerbaar. 

2 Leidingen 

Mechanische invloeden: 
De mechanische invloeden die van toepassing zijn : 

■ Veranderlijke belasting. 
■ Verkeer. 
■ Golven. 
• Wind. 
■ Verschil in diepgang. 
■ Plotselinge invloeden. 

Mechanische eisen: 
Gasleiding: 

2.1 

2.2 

Waterleiding: 

Dient bevestigd te zijn zodat de constructie krachten van buitenaf in x, y en z richting opvangt, plus 
combinaties en verhindert dat de leiding de kracht opneemt. 
Alie leidingen dienen een beveiliging te bieden, dat bij breuk als gevolg van een eventuele 
aanvaring ze alien afgeslote warden. Tevens dient de breuk altijd plaats te vinden op een locatie 
zonder dat het gebouw en de weg beschadigt. 

2.3 Dient bevestigd te zijn zodat de constructie krachten van buitenaf in x, y en z richting opvangt, plus 
combinaties en verhindert dat de leiding de kracht opneemt. 

2.4 Alie leidingen dienen een beveiliging te bieden, dat bij breuk als gevolg van een eventuele 
aanvaring ze alien afgesloten warden. Tevens dient de breuk altijd plaats te vinden op een locatie 
zonder dat het gebouw en de weg beschadigt. 

Elektriciteit / Data: 
2.5 Dient bevestigd te zijn zodat de constructie krachten van buitenaf in x, y en z richting opvangt, plus 

combinaties en verhindert dat de leiding de kracht opneemt. 



2.6 Alie leidingen dienen een beveiliging te bieden, dat bij breuk als gevolg van een eventuele 
aanvaring ze alien afgesloten warden . Tevens dient de breuk altijd plaats te vinden op een locatie 
zonder dat het gebouw en de weg beschadigt. 

Riolering : 
2. 7 Dient bevestigd te zijn zodat de constructie krachten van buitenaf in x, y en z richting opvangt, plus 

combinaties en verhindert dat de leiding de kracht opneemt. 
2.8 Alie leidingen dienen een beveiliging te bieden, dat bij breuk als gevolg van een eventuele 

aanvaring ze alien afgesloten warden . Tevens dient de breuk altijd plaats te vinden op een locatie 
zonder dat het gebouw en de weg beschadigt. 

Bouwfysische invloeden: 
De invloeden die van toepassing zijn op leidingen die zich in drijvende gebouwen en infrastructuur bevinden zijn : 

■ Thermische invloeden. 
■ Leidingdruk. 
■ Water. 

Bouwfysische eisen: 
Gasleiding: 

2.9 Water- en luchtdichte schakeling. 
2.10 Druk: 0.02-0.03 Mpa. (6) 

Waterleiding: 
2.11 De waterleiding moet een temperatuur boven het vriespunt behouden(T > 0° C). (6) 
2.12 Waterdichte schakeling. 
2.13 Druk: 0.75-1.6 Mpa. (6) 

Elektriciteit / Data: 
2.14 Waterdichte schakeling. 
2.15 Massieve kabel, bestand tegen beschadiging. 

Riolering : 
2.16 De riolering moet een temperatuur boven het vriespunt behouden(T > 0° C). (6) 
2.17 Water- en luchtdichte schakeling 
2.18 Druk: ? . 

Chemische invloeden: 
De chemische invloeden die van toepassing zijn : 

■ Chemicalien in fecalien. 
■ Corrosie. 

Chemische eisen: 
Gasleiding: 

2.19 De gasleiding dient uitgevoerd te warden met een materiaal welke aantasting door corrosie 
tegengaat. 



Waterleiding: 
2.20 De waterleiding dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door corrosie 

tegengaat. 
Elektriciteit / Data: 

2.21 De elektrakabels dienen uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door corrosie 
tegengaat. 

Riolering: 
2.22 De riolering dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke bescherming biedt tegen de 

bijtende werking van fecalien. 

Biologische invloeden: 
De biologische invloeden die van toepassing zijn : 

• Plantaardige en dierlijke organismen die zich nestelen in vochtige donkere ruimten. 
• Knaagdieren en vogels. 

Gasleiding: 
2.23 De gasleiding dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door organismen 

tegen gaat en voldoende bescherming biedt tegen knaagdieren en vogels. 
Waterleiding: 

2.24 De waterleid ing dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door organismen 
tegen gaat en voldoende bescherming biedt tegen knaagdieren en vogels. 

Elektriciteit / Data: 
2.25 De elektrakabels dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door organismen 

tegen gaat en voldoende bescherming biedt tegen knaagdieren en vogels. 
Riolering: 

2.26 De riolering dient uitgevoerd te worden met een materiaal welke aantasting door organismen 
tegen gaat en voldoende bescherming biedt tegen knaagdieren en vogels . 

Tijdsinvloeden: 
De tijdsinvloeden die van toepassing zijn : 

• Bros worden van het materiaal 
• Verminderen in sterkte van het materiaal 

Tijdseisen: 
Gasleiding: 

2.27 De Gasleiding dient een koppeling te hebben met een duurzaamheid van 10 jaar. 
2.28 Beschermd tegen bros worden en voldoende sterkte behouden. 
2.29 Ter plaatse kunnen worden gerepareerd bij beschadiging. 

Waterleiding: 
2.30 De waterleiding dient een koppeling te hebben met een duurzaamheid van 10 jaar. 
2.31 Beschermd tegen bros worden en voldoende sterkte behouden. 



2.32 Ter plaatse kunnen warden gerepareerd bij beschadiging. 
Elektriciteit / Data: 

2.33 De Elektrakabels dienen een koppeling te hebben met een duurzaamheid van 10 jaar. 
2.34 Beschermd tegen bros warden en voldoende sterkte behouden. 
2.35 Ter plaatse kunnen warden gerepareerd bij beschadiging. 

Riolering: 
2.36 De Riolering dient een koppeling te hebben met een duurzaamheid van 10 jaar. 
2.37 Beschermd tegen bros warden en voldoende sterkte behouden. 
2.38 Ter plaatse kunnen warden gerepareerd bij beschadiging. 

3 Afwerking 

Mechanische invloeden: 
De Mechanische invloeden die van toepassing zijn: 

• Verkeer. 
• Plotseling loskoppelen. 
• Te water raken. 

Mechanische eisen: 
Schil: 

3.1 

Afwerklaag: 
3.2 

Wegdek: 
3.3 

Beveiliging: 
3.4 

3.5 

De detaillering van de schil dient zodanig uitgevoerd te zijn , dat bij plotselinge loskoppeling het 
element op het oppervlaktewater blijft drijven. 

n.v.t. 

Dient te voldoen aan de stroefheideisen . (3) 

De valbeveiliging dient een botsing van een auto met 80km/h op te kunnen vangen, met een 
gewicht van 1300kg en een inrijhoek van 15 graden. (2) 
Een valbeveiliging dient te warden toegepast met een hoogte van 1100mm, volgens het 
bouwbesluit. (1) 

Bouwfysische invloeden: 
De bouwfysische invloeden die van toepassing zijn : 

• Thermische invloeden. 
• Water. 

Bouwfysische eisen: 
Schil: 

3.6 De schil dient uitzetting t.g.v. temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. (1) 



3.7 

3.8 
Afwerklaag: 

3.9 
3.10 

Bestrating: 
3.11 
3.12 
3.13 

Beveiliging: 

De schil dient binnenkomend water voldoende snel af te kunnen voeren naar het 
oppervlaktewater, 
De schil dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden. 

De afwerklaag dient uitzetting t.g .v. temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. (1) 
De afwerklaag dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en dus in 
die periode bestand tegen waterslag en regen . 

De bestrating dient uitzetting t.g.v. temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. (1) 
Het afwaterend vermogen moet gelijk zijn aan een rijdek met dwarshelling van 2,5%. (2) 
De Bestrating dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en in die 
periode bestand tegen waterslag en regen. 

3.14 De beveiliging dient uitzetting t.g.v. temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. (1) 
3.15 De Beveiliging dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en dus in 

die periode bestand tegen waterslag en regen. 

Biologische invloeden: 
De biologische invloeden die van toepassing zijn: 

■ Plantaardige en dierlijke organismen die zich nestelen in vochtige donkere ruimten. 
• Knaagdieren en vogels. 

Biologische eisen: 
Schil: 

3.16 De schil dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en dus in die 
periode bestand tegen biologische invloeden . 

Afwerklaag: 
3.17 De afwerking dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en dus in 

die periode bestand tegen biologische invloeden. 
Bestrating: 

3.18 De bestrating dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en dus in 
die periode bestand tegen biologische invloeden . 

Beveiliging: 
3.19 n.v.t. 

Chemische invloeden: 
De chemische invloeden die van toepassing zijn: 

• Chemicalien. 
■ Corrosie. 



Chemische eisen: 
Schil : 

3.20 De schil dient zodanig te warden uitgevoerd dat chemische oplossingen niet in het 
oppervlaktewater terecht kunnen komen. (5) 

Afwerklaag: 
3.21 De afwerklagen van het gehele element dienen zodanig te warden uitgevoerd dat chemische 

oplossingen niet in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. (5) 
3.22 De afwerklagen dienen corrosie tegen te gaan voor een periode van 10 jaar. 

Bestrating: 
3.23 De Bestrating dient zodanig te warden uitgevoerd dat chemische oplossingen tijdens en na de 

aanleg niet in het oppervlaktewater terecht kunnen komen . (5) 
3.24 Chemische middelen, aanwezig in bestrating en afkomstig van het autoverkeer (rubber van 

banden) mag niet in het oppervlaktewater terecht komen. (5) 
Beveiliging: 

3.25 De Beveiliging dient zodanig te warden uitgevoerd dat chemische oplossingen tijdens en na de 
montage niet in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. (5) 

Tijdsinvloeden: 
De tijdsinvloeden die van toepassing zijn : 

• -Bros worden van de afwerking. 
• -Verminderen in sterkte v/h materiaal. 
• -Beschadiging. 

Tijdseisen: 
Schil: 

3.26 De sch ii dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en in die periode 
bestand zijn tegen bros warden en het verminderen van sterkte. Bij eventuele beschadiging dient 
ze ter plaatse hersteld te kunnen warden zonder het oppervlaktewater te vervuilen . 

Afwerklaag: 
3.27 De afwerklaag dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te word en. Bij 

eventuele beschadiging dient ze ter plaatse hersteld te kunnen warden zonder het 
oppervlaktewater te vervuilen. 

Bestrating: 
3.28 De bestrating dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en in die 

periode bestand zijn tegen bros warden en het verminderen van sterkte. Bij eventuele 
beschadiging dient ze ter plaatse hersteld te kunnen warden zonder het oppervlaktewater te 
vervuilen . 

Beveiliging: 
3.29 De beveiliging dient voor een periode van 10 jaar onderhoudsvrij uitgevoerd te warden en in die 

periode bestand zijn tegen bros warden en het verminderen van sterkte. bij eventuele 



beschadiging dient ze vervangen te kunnen worden ofter plaatse te worden gerepareerd zonder 
het oppervlaktewater vervuilen. 



B ABC- Arkenbouw 
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~ ABC Arkenbouw 

Een greep uit de projecten van 
ABC Arkenbouw: 
het drijvend kantoor van 
zeezeiler Roy Heiner (boven), 
twee concepten voor drijvende 
studentenhuisvesting (rechts) 
en het drijvend restaurant te 
Sleeuwijk (onder). 

projecten 
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;~ ABC Arkenbouw 

De rotatiegegoten "H20rizon 
drijvers" leggen een scheef liggende 
woonark weer recht. De dimen
sionering van de L-vormige drijvers 
komt voort uit kennis en ervaring 
van ABC Arkenbouw over diepgang, 
afstand tot de wal, ruimte onder de 
woonark en vereiste opwaartse druk 
om een ark te "trimmen". 

(y lUtMT 

innovatie 



A ABC Arkenbouw innovatie 

ABC Arkenbouw heeft een concept 
ontwikkeld voor een modulair 

drijvend funderingssysteem. 
De "drijvende bouwstenen" zijn 

geschikt voor bebouwing, bestra
ting en begroeiing. Het gewicht van 
de opbouw wordt via een betonnen 
"space-frame" overgedragen op het 
drijfvermogen van het piepschuim. 

Patent nummer 1025707 



~ ABC Arkenbouw 

Het ontwerp van de waterwoon
fabriek van ABC Arkenbouw (Juli 
2003) is gericht op gecontroleerde 
bouw van relatief grote hoeveelheden 
casco's en woonarken. In de dokken 
(onder) worden de casco's gestort. 
Via het centrale bassin (boven) 
komen de casco's in de waterstraat · 
( rechts), waar ze afgebouwd word en 
tot complete waterwoningen. 

productieproces 
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Technische informatie 

Afmetingen 

Betonnen DF-drijYer DFO DFI DF2 

lengte 2.870mm 2.370mm 2.870mm 

breedte 2.370mm 1.870mm 1.500mm 

hoogte 810mm 735mm 750mm 

nominale wanddlkte 30mm 30mm 30mm 

nominale dikte boven-

en onderzljde 30mm 25mm 25mm 

gewicht ±1.850kg ±l. 135kg ±1.ISOkg 

~n RF-drijver RFSOO RF700 RF900 

lengte 1.500mm 1.500mm 1.500mm 

breedte 500mm 700mm 900mm 

hOOgte 600mm 600mm 600mm 

700mm 700mm 700mm 

800mm 800mm 800mm 

nominale wanddikte 5mm 5mm 5mm 

gewicht ±23kg ±29.Skg ±38kg 

Bevestigingen 

Betonnen DF-drijYer 

De drijvers worden aan de hoofdsteigers bevestigd 

met 4 roestvrijstalen bouten M 16 in schroelhulzen 

welke zijn ingestort In de bo.enhoeken van de drijver 

en vasrgelast aan de wapenlng. De drijver wordt 

verplaatst middels speciaal ingescorte hijsogen. 

PolyethyleenRF-drijYer 

De drijver wordt bevestigd door met roestvrijstalen 

bussen verstevigde gaten in de bovenffens aan de 

langszljde, met 4 bouten M 12, elk met een 

achterplaat. 

Materialen 

Betonnen DF-drijver 

De drijvers zljn gewld met gei!xpandeerd 

polystyreen. gradatie LDVB. met een dlchtheid 

van I I kg/m' en een wateropname van 6%. 

Het beton is '40 N/mm'. 

De drijverwapenlng is van roestvrijstaal, 

kwaliteit 316. De standaard drijven hebben een 

neutrale betonldeur maar kunnen op aanvraag In 

kleur geleverd worden. 

Polyerhyleen Rf.<JrijYer 

De in mallen vervaardigde drijven zljn van 

polyethyteenvezel met een gemiddelde dichtheld 

en gewld met polystyreen. gradatie LDVB. met 

een dichtheid van I I kg/m' en een wateropname 

van 6%. 

De standaard drijven zijn lichtgrijs maar kunnen op 

aanvraag in ldeur worden geleverd. 

Inter Boat Marinas b.v. 
Veenweideweg I 0, 2957 LO Nieuw-Lekkerland. Nederland 
Postbus 45, 2957 ZG Nieuw-Lekkerland, Nederland 
Tel: + 31 (0) 184 688 750 
Fax: + 3 I (0) I 84 688 755 
E-mail: info@interboatmarinas.nl 
Website: www.interboatmarinas.nl 

iffl 
INTER BOAT MARINAS 

+ 



+ 

At lant i c/Laguna dri j v e rs_NL 22 -08- 2 00 3 14 : 55 Pagina + 

Dr{jvers 

Drijvende steigers 

Sys-teem A"tlan"tic / Laguna 

Onze drijvende steigersystemen Adantic, Adantic Plus en Laguna zijn 

uitgerust met twee typen drijvers. 

De DF-drijvers zijn zware, met roestvrijstaal gewapende betonnen 

drijvers die gebruikt worden voor de hoofdsteigers. 

De RF-drijvers zijn gemaakt van polyethyleen en worden gebruikt 

voor de vingerpieren. 

De voordelen op een rij : 

Betonnen DF-drijvers 
• 3 Formaten geven flexibiliteit in 

gebruik. 
• Vervaardigd onder ISO 900 I en 

KOMO keur. 
• Vulling van polystyreen zorgt voor 

een permanent drijfvermogen. 
• Roestvrijstalen wapening verzekert 

duurzaamheid en sterkte. 
• Afzonderlijke hijsogen voor een veill

ge verwerking. 
• Door het grote eigen gewicht van de 

drijvers krijgen de hoofdsteigers meer 
stabiliteit. 

Polyethyleen RF-drijvers 
• 3 Formaten met variabele hoogte 

waardoor het flexibel is in gebruik. 
• Vulling van polystyreen zorgt voor 

een permanent drijfvermogen. 
• Polyethyleenvezel met middelhoge 

dichtheid maakt de drijvers duurzaam 
en geeft deze UV-weerstand. 

• VeerkrachtJg materiaal voorkomt 
verwerkingsbeschadigingen. 

• De drijvers zijn licht van gewicht en 
daardoor makkelijk transporteerbaar 
en eenvoudig te installeren. 

I NTER BOAT MARINAS 

+ 



Bijlage D 



00'8 ¥11/YHlhlMks imtallalit
bW ~ 
lhlrilg 
• Gelekltrs: blank, elektrolyti1ch 

koper (1/m 6 mm' massieQ. 
• lsolatie: Twenkaplus Xl.PE. 
• Opwlling: pvc-compound. 

Bij sectolvormigt adtrs en 
meeraderige kabels (n> S) w01dt 
de zitl met een kunststof tape 
omwikkeld. 

• Binnenmantel: pvc mb. 
• Aarclitze: vertind koper. 
• Pantsering (VO): omvlecht1ng van 

ronde gegalvanisel!rde staal
draden. 

• Pantsering (VG): ronde of la ke 
(alhankelijlc van de kabeld1ameltf) 
gegalvaniseerde st~ldraden in 
combinatie met kopetdraden en 
een open tegenspiraal van 
gegalvaniseerd s~lbaod. 

• Buiteomantel: pvc mb. 
• Maotelkleur: grijs. 
• Lengte: 100 meter op ring. 500 

meter op haspel•. 
• Alwijkende lengten op aanvraag 

lefflbaar. ....,... 
• Bij laagspanningsinstallaties in 

ruimten. zoals is aangegeve n in 
NEN 1010. 

• Ol!ze kabel wordt voornamelijk 
gebruikt wor aanleg in de grond 
en bovengiondse installaties, m¥ 
technische en mechanisthe 
bescherming gewenst is. 

aim. gtl«iders anikelnr. 
Hntal1mm' 

21 2,5 861160 
3x 2,5 861161 
4x 2,S 861163 
5 I 2,S 861165 
31 4,o· -:'161171 
4X 4.o• 861173 
5x ,,o· ":161175 
3l 6,o· :'161181 
4 x 6,0* 0161183 
5 I 6,0• 861185 
3 X 10,0" Cl61187 
4 X 10,0• '161188 da 
4 X 16,0 ·861189 da 
5 X 16,0 : 861198 dai 4 I 25,0 861200 da 
S X 25,0 861202 da 

6-lpelldt Nins11f19 
• Kwaltt.eitsslang voor diverse toe• 

passingen van waterllansport . 
• Hagen constructie. 
• UV·bestendig. 
• Zeer soepel . 

._. _ _,,~-..J • Maleriaal: pvc. 
• lnlage: gebreid polyester. 
• Kleur: - inwendig geel 

- uitwendig zwart. 
• Werk:druk bij 23 •c: PN 8. 
• Temperaiuurbereik: -15 °C/ •60 c. 
ltngtt: 2S mtttr 

diameter mm 
in~ndi9 

12,7 
19,0 
25,0 

diameter mm 
inwendig 

artikelnr. 

750202 
750205 
750206 

artikelnr. 

€ 
ptr mett1 

1,44 
2, 42 
3,34 

ptl ettr 
12,7 
19,0 

750232 ,44 

ProtlliH-Aqua 

750235 2,42 / 

4kinkwatffll,ng 

• Hoogwaardige slang voor drinkwa
teraansluitingen in tenten. op 
beurzen. voor venijdbare tap of 
bar etc. 

• Kwalittit: naar aanbeveling klW· 
nummer C766/ 02/ ST. 

• Materiaal: 
- uitwendig: pvt, ozon-bestend19 
- inwendig: pe, hostaleen. 

• lnlage: gebreid polyester. 
• kleur: - uitwendi9 blauw 

- inwendi9 lichlblauw. 
• Werkdrulc: PN 20. 
• Bardruk: PN 60. 
• Temperatuurbereik: -1 s •c; •60 C. 
• lengte: SO meter. 

diameter mm artikelnr. € 
inw. x uitw. per , ;, 1 

13 x 20 I . 750090 3,5S 
19x 27 ,- 750094 S,6S 
25 X 35 '750096 9, 06 



~l'OOlllcoptlftlMlisvoon:ien 
Yi11polyethffam1nttl 
• Voori.ieo vao KIWA· en GASTEC QA· 

keur 
• lengte, 25 meter. 

diameler artiktlnr. 
mm pet me-tu 

12 890551 dagpllJS 
15 890S52 dagpnis 
22 890558 d.l9p11 

:;;§J~i~s-•1 Wu1l-flea~, 
r- bptretl bais met- fleliNle 

~el 

- = '-----' 

• Voorzieo van KIWA· en GASTH QA· 
keur. 

• lengte: 25 meter. 

diamtttr artib lnr. 
mm pu motQI 

12 890581 d.lgp1 ijs 
15 890582 dagpnJs 
21 890588 dagp111s 

Fltaibtle pe-tlllllttlbuis, op rol 

• Kleur: zwart. 

Lengte: so meter 

diameter mm aftiktlnl. € 
uitw. x inw. pt.r mdQ-f 

18,6 X 14,S 890641 0,44 
21 ,0 X 16,8 890642 0,64 
23,0 X 19,5 890646 0,92 
27.8 X 23,2 890648 l , 12 

lengte: 25 meter 

diameltf mm arliktlnr. € 
uitw. x inw. ptr ter 

33,& X 29,2 890652 1,88 
41,8 X 36,5 890656 2,22 
53,8 X 47,9 890660 3,76 

Flt.aibtle hdpe-bbelMsdltrings· 
buis 

• Kleur: rood. 
• Met trekdraad. 
• lengte: so meter. 

diarntttt artiktlnr. € 
mm perm, w 

so 890662 1,41 
75 890664 2,~ 

110 890666 3,90 

I 
10 
I 

Mffling gasl>odemafsluitu, 
binlltlldraad x buitendfHd 

diameter 
inch 

½" 
v: ,. 

artikelnt. 

846506 
846509 
846513 

€ 
per stuk 

13,54 
19,16 
46,36 

Missing gaskogelafsluiter, bimlen· 
draad I knel 

diamtttt artikelnr. 
inch x mm 

'h" x 22 846514 

Messing gaskogelkraan, 
knel x koppeling 

diame1er 
mm 

15 
22 

artikelnr. 

846526 
846528 

€ 
per stuk 

21,50 

€ 
per stuk 

13,96 
24,38 

6asslangset met wanelmoeren 

• Materiaal: gevlochten en rubber. 
• Aansluiting: M2 4. 

ltngte artikelnr. € 
cm per stuk 

50 846560 11,04 
60 846562 10,64 
70 846564 13,10 

100 846566 14,64 

Raminu' gasslangset 

• Materiaal: roestvast staal 316. 
1 • Binnendiameter: 13 mm. 
j • Aansluiting: wartelmoer M24. 
• MateriaJII aansluiting: messing. 
• Met Gaslec QA·keur. 

lengte 
cm 
80 

artikelnr. € 
per stuk 

846568 42,34 

Ylakke, rubbefen afdi<htingsring 
voor gasslangset 

diameter artikelnr. € 
per sluk 

M24 846570 0,82 



Messing verchroomde kogelafslui-
I ter type 105 PN 40, 

2 l binnendmd 
I 

I • Volle doorlaat. 
• Handel: gecoat/ verzinkt. 

diameter J artikelnr. € 
inch per stuk 

v.· 641023 5,86 
'h" I 641026 6,64 
Yt 641029 8,90 
1· 641033 12,78 

1'/," 641035 21,78 
1½" 641038 29,12 
2" 641042 42,48 

211,· 641045 91,96 
3• 641046 131,66 
4• .'.641047 252,14 
s· 641049 574,70 
6" 641051 604,34 

S =::,::::en. 
• Gelest volgens NEN 6065 en 6066. 
• Een eersteklas product. Climaftei! 

XT leidingisolatie word! gemaakt 
uil polyetheen schuim met een 
gesloten celstructuur. 

• De. besle bescherming. Dankzij de 
uiterst hoge weerstand tegen wa· 
terdampdiffusie en de te verwaar· 
lozen waterabsorbtie levert Clima· 
flex® XT een maximale bescher
ming tegen condensatie en de on· 
gewenste gevolgen daarvan: 
corrosie, druppelvorming etc. 

• De eenvoud en snelheid, waarmee 
de Climafte~ XT gemonteerd kan 
worden, bespaart arbeidstijd. Bij 
de montage worden namelijk sim· 
pelweg de twee beschermfolies 
verwijderd. 

tt 1PCel;J • Clirnallex® XT heelt klasse 2 voor 
vlamuitbreiding en klasse 1 voor 
vlamoftrslag. terwijl de rookont · 
wikkeling matig is. 

• Volgens DIN 52612 norm. 
• wanddikte: 13 mm. 
• Gemiddelde besparing m• gas per 

jaar, per meter isolatie is 1 o tot 
12 m'. 

• Temperatuurgebruik: -40 •c tot 
• 102 °(. 

• Lengle: 2 meter. 

inw. diameter artiktlnr. € 
mm pa melt! 

12 830109 2,04 
15 830112 2,18 
18 830115 2,36 
22 830119 2,46 
28 830123 2,92 
35 I 830127 3,38 
42 830131 3,88 
48 830115 4,38 
54 830140 4,76 
60 830145 4,84 
76 830151 7,74 
89 830156 8,68 

102 "" 30167 9,56 
11 4• 30175 8,78 

• Zonder zelkluitende sluitstroken. 



Vitryt& silk~ 

• Siliconenslang, geschikt voor 
voedingsmiddelen, 
laboratoriumuitrustingen, 
medische toepassingen, 
chemicalien. 

L:.s- --''---=--' • Zeer glad en uiterst flexibel. 
• Materiaal: elastomeer. 
• Uitgevoerd zonder intage. 
• Verouderingsbestendig. 
• Kleur: opaal Uaosparant. 
• lemperatuurbereik: -<>O"C/ 
+250°C. 
• Voorzien V3J1 PV IANESCO m. 48.36· 

1989 of 4837-1989-keur. 
• l.engte: 25 meter. 

diameter mm artikelnr. ~ 
inw.xuilw. per meter 

2X 4 (';;750402 
4x 6 750404 
6x 9 ) 750406 
h12 0 75040& 

10 X 14 ,:750410 
12 X 16 (3)750412 

Tuklair® lransparante slang 

• Hoogwaardige slang zonder 
lnlagen. 

2,28 
3,34 
6,50 

12,92 
U ,62 
17,54 

• Geschikt voor melk, wijn, bier. 
vruchtensappen, soda, medische 
en induslliele toepassi09fn. 

• Zeer soepel en flexibel. 
• Materiaal: pvc. 
• kleur: blauw t1ansparanl 
• Voorzien van PY IANBCO Of. 66 33 · 

keur. 
• Lengle: 

- 2 t/ m SO mm: so meter. 
- 60 mm: 25 meter. 

diameter mm artikelnr. ~ 

inw. x uitw. ptl llltttr 

2 x 5 C750502 0,42 
3x 6 7S0503 0,56 
4x 7 750504 0,68 
Sx 8 150505 0,68 
6X 'i 750506 0,72 
ox 10 'Z 750501 1,06 
7 X 10 (3;7S0S07 0,82 
8 X 11 750508 0,82 
9 X l2 7S0509 1,06 

'10 X 14 7S0510 1,14 
12 X 16 750512 1,.fO 
, , • 1Q 1,n,1, 1..76 



Self-Seal pp-nippel, 
2 l btiitendrNcl, PN 16 

diameter artikelnr. 
in<h 

'll 629100 
y,• 629'102 
1• 629104 
w.- 629106 
1½" 629108 
2· 6291 10 

Self-SHI pp-verloopnippel, 
2 l buitendrMd, PN 16 

diameter artikelnr. 
inch 

1/t' X ½" 629140 
1• X 'I," 629142 
1" X 1/,' 629144 

ll',x 1• 629146 
W," X 1 V,• 629148 

2" X 1½' 629150 

Self-Seil pp·sok, 
2 1 binneadread, PN 16 

diameler artikelru:. 
inch 

v,· 629120 
v,• 629122 
1• 629124 

1v.- 629126 
1½" 629128 
r 629130 

Self-SHI pp-terloopsok. 
2 I binnenckaad, PN 16 

diameter artiktlnL 
inch 

Vilt X ½" 629160 
1' X Vt 629162 

!V,xl' 629164 
1½" X 1'1,4" 629166 

2' X 1½" 629168 

Self-seal pp-knit ,o•, 
2 I binnead!Hd, PN 16 

diameter artihlnr. 
inch 
v,· 629210 
V,"' 629212 
1· 629214 

,VI' 629216 
w,· 629218 
2· 629220 

€ 
perstuk 

0,62 
0,62 
1,18 
1,34 
1,46 
2,10 

€ 
per stuk 

0,62 
1,1 8 
1,22 
1,40 
1,46 
2,10 

€ 
per i.tuk 

0,70 
0,70 
1,80 
3,08 
2,64 
3,26 

€ 
per stuk 

0,70 
1,80 
3,08 
2,64 
3,26 

€ 
per stuk 

2,30 
2,64 
3,00 
6,70 
6,42 
9,06 

=~~, PH 14 

diameter artikelnr. I € 
ind! per stui 

v.• x ½' 629180 ! 0,86 
1" X y,_• 629182 · 1,08 
1" X 1/," 629184 1,08 

W." X ¼" 629186 . 1,46 
1'1." X 1' 629188 1,46 
,v,• X 1" 629190 1,46 
1'1{ X W. 1• 629192 3,36 

2" X 1¼" 629196 2, 16 
z-x 1½" 629198 2,16 

Self-SHI pp-bie 90 °, 
biMendmd I buitendfaad, PH 16 

diamtler artikelnr. € 
inch pe s1uk .,,. 629202 2, 30 
v.- 629204 2,6' 
1· 629206 I 3,00 

Selt·SHI pp-T-stulc 90°, 
3 I binntncl!Hd, PN 16 

diameter artikelnr. € 
inch per~ 
v,· 629230 2,78 
y,• 629232 3,36 
1· 629234 3,94 

1'1, 629236 t 7, 33 
1½" 629238 1 7,38 
2" 629240 12,48 

Selt·SNI pp-stop met rand, PN 16 

diameter artikelnr. I € 

inch por sruk 
.,,. 629250 0,56 
Vt 629252 0,62 
1· 629254 1,08 

11/.'' 629256 i J,34 

Wt 629258 1,80 
r 629260 ! 2, 10 

Self·Se~ pp-up met rand, PN 16 

diameter at1iktlnr. € 

inch per~ 

v.- 629270 I 1,02 
'I," 629272 1, 3J 

1· 629274 ,so 
w.- 629276 2,64 
l'h" 629278 2,86 
2" 629280 I l, 36 



llJ 
MIDillg -'•1•• t1upl1glclep 
type 113, 2 I .i • ...... 

diameter lltilttlnl. C 
ind! per stuk 

'A" 643573 6,46 
v,• 643S76 S,96 
'It 643S79 7,06 
1· 643583 9,00 

1¼• 643S86 13,10 
1v,• 643S88 18,24 

"l" 643S92 25,S8 
zw 643595 54,50 

3• 643597 n,so 
4• 643591 127,02 

MIDillg "11111.., type 130, 
21•1111 .. lilld 

• llofizontaal installefen. 

du!Mtt1 atikelnr. C 
in<h Jiff stuk 

v,• 643876 8,40 
,,.. 643179 10,76 
1• 643883 13,94 

111.· 643185 19,88 
1v,• 643888 25,00 
r 643892 32.94 

2v,• 643195 Sl,60 
3• 643897 n,40 
4• ®643898 122,86 
s· 0 643900 m,16 
6" 0 643902 726, 18 

Mmillg~-
type 111, 1 x •i••11Dld 

diMnetff lltilttlnl. C 
inch ptr stuk ,,,. 644279 1,06 

1· 644283 9,14 
w,· 644215 13,24 ,.,,. 644288 17,64 

2" 644292 2S,42 
zv,• 64429S 49,04 

3• 644297 66,74 
4• 8 644298 102,24 

i[I]· ~.:=,type1 .. , 

: diameter artikelnr. C 
indl Jiff stvlc 

I 1· 644683 9,04 
lYt 644685 13,16 
,.,,. 644688 20,98 
r 644692 10,92 

2V." C64469S 62,16 
3• '.3'1644697 80,86 
4" ~644698 141,82 

[l]
Mmillg_....,,.._i 
type 151, 11 •1•11Dld 

dianleltr artiktlnr. € 
indl pe, uuk 

,,.. 644079 12, 14 
1· 644083 13,82 

1¼" 644085 20,22 
1v,• 644088 24,68 

2" 644092 32,50 
2v,• 644095 62,92 

3• 644097 82,30 
4" 644098 129,96 

OOe:.=-~~ 
• Rubbtren dichbng. 

diamtlff artiblnr. € 
iftdt peHtuk• .,,. C-6f3076 44,22 .,.. 0643079 48,10 

1• 643bl3 S4,81 
1W 643085 74,54 
1W 643088 90,24 
l' 643092 rn ,32 

2v,• 0643095 207,94 
3" G643096 258,50 

:=., ~~le te-

2 x • .. ••·•Id 
di..1t1 llliblnr. € 

inch pe1 11uk 

1· 643683 42,78 
l'li" 643686 60,56 
1 .,,. 643688 97,66 

2" 0 643692 169,52 

[I] 
=.----llotbtttlttrug-
• 2 X binnffilriad. 
• Huis: kunststof. 

dimeltl a1tiktln1. € 
indl per stult 
,,,. '::646222 9,46 



[IJ
VDl• pn~Mt 
llftep as, 21 illwNdlg lijm 

• Voorzien van een messchfrpe 
-tvaststalen schuif die eenvou· 
dig door redelijk vastt dtlen snijd . 

• Voor Offligt informalie, Zif Ydl* 
pvc·schuifafsluiter 2 X inwtndig 
lijm. 

' 

AsNtlgtr.500-

dial!Mtt1 ,rtlkelnc. C 
mm per stulc 

110 ..,720388 242,28 
160 "..1720390 331,44 
200 ?.720392 S95,80 

Aslfflgtr. 1000 -
diameter artilctlm. C 

mm pe1 stuk 

110 ) 720394 2S9,22 
160 j 720396 3S5,94 
200 onom ~.32 

VOl-s pw·ttnlplagkltp, 
2 x iawNdig lljtn/2 I Rite! Ill 
RMfflfllstaltll-S4,PN16 

• O·ringen: epdm. 

diamtttr lltikelM. C 
mm perstuk 

16 ~720S22 36,28 
20 ('720S24 38,S.2 
2S t.720526 4S,80 
32 720528 53,48 
40 720530 63,76 
so 720532 n,u 
63 720534 109,26 
75 : 720S36 218,76 
908 C720S38 269,72 

110• ::720S40 389,68 
• PN 10. 
• PN 6. 

"'~-'--bis• 
setiDINlletu.ft 

• O· ringen: epclm. 

diimettr aniktlm. C 
IIWII pe1 stuk 
40 0720502 139,54 
so ::720504 1S6,32 
63 0 720506 199,34 
7S onosoa 206,12 
90 ; 120s10 225,12 

110 . 720512 261,S2 
160 C720S14 405,72 
315 C720516 1564,12 
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(2) 

Holle betonnen bak 

N.B. Hoewel een dikte van 100 mm niet voldoende is om de drijver stevig genoeg en waterdicht te krijgen, is 
om inzicht te krijgen in het drijven gekozen voor een gelijke dikte als het vorige principe. 

Dichtheid gewapend beton: 2400 kg/m3 
Dichtheid water (p): 1000 kg/m3 
Volume drijver (v') : 3 m3 
Massa drijver (m) : 3 x 2400 = 7200 kg 
Wateroppervlakte Awl = 16 m2 
Diepgang drijver: p · g · V = g · m 

Uitwerking: 

1000 X 9.81 Xv'= 9,81 X 7200 kg 
V = 7,2 m3 

Td =VI Awl 
Td = 7.2 I 16 = 0,45 m 

Tt(totaal) = 0,45 + 0 = 0,45 m 

FB = 1000 x 9,81 x 7,2 = 70,63 kN 
FG = 9,81 x 260 = 70 ,63 kN 

QtoUm1 = 70,63 I 3,8 = 18,59 kN/m1 



Voorbeeldberekeningen diepgang 

( 1) 

omgekeerde betonnen bak gevuld met ps-schuim 

N.B.: Het ps-schuim is in dit geval de drijver en het beton wordt gezien als extra massa! 
Schematisch wordt dit dan: 

Dichtheid gewapend beton: 2400 kg/m3 
Dichtheid ps-schuim : 20 kg/m3 
Dichtheid water (p) : 1000 kg/m3 
Volume drijver (V) : 13 m3 
Massa drijver (m): 13 x 20 = 260 kg 
Massa beton (p) : 3 x 2400 = 7200 kg 
Wateroppervlakte Awl= 14,44 m2 
Diepgang drijver: p · g · V = g · m 
Diepgang o.i.v. beton: t.T = p / ( p ·Awl) 
Uitwerking: 

1000 X 9.81 XV= 9,81 X 260 kg 
v'= 0,26 m3 

Td(diepgang) = V / Awl 
Tp = 0,26 / 14,44 = 0,018 m 

L'. T = 7200 I (1000 x 14,44) = 0,499 m 

Tt(totaal) = 0,018 + 0,499 = 0,517 

FB(drijver) = 1000 x 9,81 x 0,26 = 2,55 kN 
FG(drijver) = 9,81 x 260 = 2,55 kN 

FB(drijver) = 1000 x 9,81 x 7,2 = 70,63 kN 
FG(drijver) = 9,81 x 7200 = 70,63 kN 

Qltotaal/m1 = 2,55 + 70,63 / 3,8 = 19,26 kN/m1 



(3) 

Holle buizen 

Dikte staal: 10mm 
Straal cirkels: 400mm 
Dichtheid staal: 7800 kg/m3 
Dichtheid lucht: 1,29 kg/m3 
Dichtheid gewapend beton: 2400 kg/m3 
Dichtheid water (p) : 1000 kg/m3 
Volume drijver (v') : (n x 0,42 x 4) x 5 = 10,05 m3 
Massa drijver (m) : 
Massa staal : v' x p = (5x(4x0,025) + 10x0,0075) x 7800 

= 0,571 x 7800m3 = 4453,8 kg 

Massa lucht: (5x(4x0,478)) x 1,29 = 12.33 kg 

Massa totaal: 4453,8 + 12,33 = 4466.1 kg 

Massa extra gewicht beton : 
4 X 4 X 0, 1 X 2400 = 3840 kg 

Diepgang drijver: P. g . v'= g . m 
Uitwerking : 

1000 X 9,81 Xv'= 9,81 X 4466,1 kg 
v'= 4,4661 m3 

Extra ondergedompeld volume: 
!::i. v' = !::i. T · Awl = p / p 

= 3840 / 1000 = 3,84 m3 

totale ondergedompelde volume= 4,4661 + 3,84 = 8,31 m3 (82,6%) 

T = 700mm 
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Forkhardt stootdempers 

Deze serie van kraan stootdempers zijn bedoeld voor het zware werk. Leverbaar in een tweetal standaard uitvoeringen te weten de SDKNE eenzijdig 
werkzaam en de SDKNZ tweezijdig werkzaam. 
Deze stootdempers warden vervaardigd volgens de door u verstrekte gegevens over de applicatie. Dit houdt in dat de stootdemper wordt ingesteld op de af te 
remmen massa en de botssnelheid van deze massa. 



Kenmerken SDKNE (eenzijdig werkzaam): 

Type SDKNE 

50-100 
50-200 
50-400 
50-600 

80-100 
80-200 
80-400 
80-600 
80-800 

125-200 
125-400 
125-600 

0 zuiger 
(mm) 

50 

80 

125 

Slaglengte 
(mm) 

100 
200 
400 
600 

100 
200 
400 
600 
800 

200 
400 
600 

E.,1,, 1 

l( Nm/s lag) 

8.000 
16.000 
32.000 
48.000 

20.000 
40.000 
80.000 
120.000 
160.000 

100.000 
200 .000 
300.000 

Max. 
tegenkracht 
(N) 

80.000 

200.000 

500.000 

Statische veerkracht 
(N) 
:-------~ _____ _J Gewicht 

(kg) 

max min 

6 

2.200 350 
9,5 
17 
22 

18 
25 

5.200 900 40 
55 
70 

65 
13.000 2.300 97 

128 

Max .afrembare 
massa 
(kg) 

30.000 

75.000 

200.000 



125-800 800 400.000 160 
125-1000 1000 500.000 190 

Ga verder voor maten en uitvoerinaen serie SDKN E. > 
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1 VOORWOORD 

Het plan van de Bouwsteen-combinatie 

In een sfeer van 'collaborative engineering' hebben de partijen van de Bouwsteen
combinatie met enthousiasme gewerkt aan de doorwerking van hun oorspronkelijke 
idee van de drijvende weg. De verschillende disciplines binnen de combinatie 
hebben bijgedragen aan een synergetisch ontwerpproces. Er is voortdurend 
gewerkt aan een optimaal resultaat vanuit de ontwerptechnische en de specifieke 
materiaalkennis van aluminium, de kennis en ervaring op infrastructureel terrein en 
de ervaring van productie en uitvoering van complexe aluminium constructies. Het 
ontwerpproces is zeer intensief geweest. Via workshops zijn allerlei creatieve 
ideeen ontstaan, die vervolgens zijn getoetst aan het in de beginfase opgestelde 
Programma van Eisen en Uitgangspunten. 

Dit proces heeft geleid tot een systeem van koppelbare standaardunits met een 
mogelijkheid van een doorvaart van 10 m. Hiervoor is een brugelement ontworpen. 
Een vergelijkbaar element wordt toegepast bij de aanlandingen van de drijvende 
weg . 

Hoewel de begrippen flexibiliteit en infrastructuur niet uitmunten door congruentie, 
heeft het ontwerptraject een intelligent en zeer bruikbaar systeem opgeleverd. Het 
plan wijkt in principe niet af van het oorspronkelijke ontwerp, maar de verdere 
doorwerking heeft in onderdelen gezorgd voor aangepaste detailleringen. Ook het 
brugontwerp is aangepast en bestaat nu uit een hydraulisch aangedreven klep. Een 
en ander heeft een veel rustiger beeld in het landschap opgeleverd dan het 
oorspronkelijke ontwerp. 

Materiaal, Methode en Milieu waren in het ontwerpproces belangrijke items. In het 
begin is reeds gekozen voor (gerecycled) aluminium als basismateriaal voor bijna 
alle onderdelen van de weg. Het relatief lage gewicht, de corrosiebestendigheid en 
de recyclebaarheid waren bij deze keuze belangrijke overwegingen. De 
verwerkingstechnieken van aluminium zijn de laatste decennia aanmerkelijk 
verbeterd. Dit is ook het geval met de berekeningstechnieken om verantwoord te 
kunnen construeren in dit metaal. 

Ook standaardisatie, intelligente koppelingen en prefabricage waren leidraad in het 
ontwerpproces. De maat van de standaardunit is gebaseerd op vervoer over de 
weg. Bij de afwijkende elementen van de klapbrug is gerekend op bereikbaarheid 
over water. Ook is een interessante techniek ontwikkeld bij de hydraulisch 
aangedreven klapbrug. Via een afzonderlijk hydraulisch systeem worden de units 
aan weerszijden van de brug gefixeerd tijdens de opening en sluiting van de klep . 
Bij het sluiten past de brug zodoende weer in zijn oorspronkelijke positie. Daarna 
wordt het hydraulisch systeem uitgeschakeld en drijft de weg weer volledig. Het 
brugdek vormt dan via afzonderlijke nokken een stijf geheel met de totale 
drijvende weg. 
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Alie onderdelen worden zoveel mogelijk geprefabriceerd en zijn afzonderlijk 
vervangbaar bij eventuele beschadiging. 

De resultaten van bovenstaande overwegingen zijn uitvoerig neergelegd in de 
ontwerpnota's, de tekeningen en berekeningen . De expertise van de diverse 
deelnemers aan het ontwerpproces heeft er voor gezorgd dat er een plan voor een 
drijvende weg is geproduceerd dat aan de gevraagde comforteisen voldoet en qua 
materiaal en methode is geoptimaliseerd. Bovendien is de vormgeving zodanig dat 
het een eigentijdse indruk geeft en ook landschappelijk aantrekkelijk oogt. 

Met vriendelijke greet, 

prof. ir. J . Brouwer 
namens de Bouwsteencombinatie 
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2 INLEIDING 

Het Pilotproject 'De Nieuwe Waterweg ' is een initiatief van Rijkswaterstaat om 
marktpartijen, zeals ontwerpbureau's en aannemers, innovatieve ideeen te laten 
genereren op het gebied van drijvende wegen. Het project is een uitwerking van 
het thema 'flexibele infrastructuur' binnen het innovatieprogramma 'Wegen naar de 
Toekomst' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Het project 'De Nieuwe Waterweg ' is eind 2000 opgestart en bestaat uit drie fa sen: 
• fase 1: Ideefase (aanbesteding, van oktober 2000 t/m december 2000) ; 
• fase 2 : Ontwerpfase (opdracht, van mei 2001 t/m december 2001); 
• fase 3 : Realisatiefase (vervolgopdracht, waarschijnlijk vanaf januari 2002 tot 

september 2002) . 

Tijdens fase 1 hebben meer dan tien (combinaties van) marktpartijen ideeen voor 
drijvende wegen ingediend . Deze ideeen hadden ieder betrekking op een van de vijf 
door Rijkswaterstaat ontwikke\de scenario's voor toepassing van een drijvende 
weg. Deze scenario's zijn : 
1. waterbeheer; 
2. ander gebruik bestaande water infrastructuur; 
3. verhelpen knelpunten bij oeververbindingen; 
4. weg gefundeerd op grondwater; 
5. een vrij te kiezen scenario. 

In fase 2 zijn de Bouwsteen-combinatie en een tweede combinatie door 
Rijkswaterstaat in staat gesteld hun idee uit te werken tot een uitvoeringsgereed 
ontwerp. In fase 3 zu\len een of beide combinaties door Rijkswaterstaat warden 
uitgenodigd om het prototype van hun drijvende weg daadwerkelijk te bouwen en 
te laten testen op een zogenaamde demo-locatie. 

Voorliggende ontwerpnota van de Bouwsteen-combinatie maakt onderdeel uit van 
het resultaat van fase 2 (de ontwerpfase). Het ontwerp van de Bouwsteen over 
Water is toegespitst op scenario 3 'verhe\pen knelpunten bij oeververbindingen', 
waarbij de drijvende weg dienst doet als alternatieve oeververbinding . Dit wil 
overigens geenszins zeggen dat toepassing binnen andere scenario's onmogelijk is! 

Een overzicht van de belangrijkste documenten van Rijkswaterstaat en de 
documenten van de Bouwsteen-combinatie staat in Bijlage 1. 
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3 TOELICHTING OP HET BOUWSTEEN-CONCEPT 

De primaire functie van de Bouwsteen over Water is het afwikkelen van 
autoverkeer bij verkeersknelpunten rond waterwegen . Tijdens de totstandkoming 
van het ontwerp is continu gestreefd naar optimalisatie van de vier aspecten 
verkeer, flexibiliteit, duurzaamheid en vormgeving. 

Het aspect verkeer komt vooral tot uiting in de doelstelling van de drijvende weg, 
namelijk dat wegverkeer er comfortabel en veilig overheen kan rijden. Het aspect 
flexibiliteit is met name ingevuld door de snelle en gevarieerde toepasbaarheid 
van het bouwsteen-concept. Duurzaamheid betekent niet alleen een lange 
levensduur maar ook een geringe belasting van het milieu in de breedste zin van 
het woord. Het aspect vormgeving focust op een frisse, innovatieve uitstraling van 
de eerste drijvende weg in Nederland, waarbij een optimale inpassing in het 
landschap wordt gewaarborgd. 

Om een beter inzicht te krijgen in het ontwerp volgt eerst een korte beschrijving 
van de Bouwsteen over Water. In de daarna volgende paragrafen wordt het 
bouwsteen-concept nader beschouwd aan de hand van de 26 door Rijkswaterstaat 
geformuleerde gunningscriteria . Deze criteria zijn gerubriceerd naar de volgende 
vier aspecten: 
1. verkeer (paragraaf 3.2); 
2. flexibiliteit (paragraaf 3.3); 
3. duurzaamheid en vormgeving (paragraaf 3.4); 
4. overige aspecten (paragraaf 3.5). 

3.1 Korte beschrijving van de Bouwsteen over Water 

De Bouwsteen over Water is opgebouwd uit aluminium modules 
die stijf aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat een 
volledig stijve drijvende wegconstructie, waarop het wegverkeer 
veilig en comfortabel kan rijden . In het pilotproject De Nieuwe 
Waterweg betreft het een enkelstrooks weg voor personenauto's 
met een ontwerpsnelheid van 80 km/u . De modules zijn 
eenvoudig met trucks te vervoeren, waardoor de drijvende weg 
op iedere gewenste locatie kan worden ingezet. 

Belangrijkste afmetingen 
De drijvende weg bestaat uit rechthoekige hoofdmodules met 
een lengte van 5,25 m, een breedte van 3,5 m en een hoogte 
van 1,0 m, die in de breedte tegen elkaar liggen. Hierdoor heeft 
de drijvende weg een breedte van 5,25 m . Gezien de 
ontwerpsnelheid van 80 km/u is de rijstrookbreedte 2, 75 m 
tussen de strepen. 
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Tussen de rijstrook en de geleiderailconstructie is een 'schrikafstand' aangehouden 
van 1,0 m aan iedere zijde, zodat de totale breedte van de wegverharding 4, 75 m 
bedraagt. 

Multifunctione/e ge/eiderailconstructies 
De hoofdmodules worden voorzien van aparte, demontabele geleiderailconstructies. 
Deze constructies doen niet alleen dienst als langsgeleiding voor auto's, maar ook 
als bescherming tegen aanvaringen door kleine objecten en afscherming tegen 
spatwater van golven . De langsgeleiding voor auto's bestaat uit een halve mini
stepbarrier van 0,6 m hoogte . Er is tevens een leuning van 1,1 m hoogte boven het 
wegdek . Behalve de basis-uitvoering van deze geleiderailconstructie zijn er 
verschillende alternatieve uitvoeringen mogelijk . Afhankelijk van de situatie waar 
de drijvende weg wordt toegepast, kan de geleiderailconstructie voorzien worden 
van geluidsschermen of zelfs een apart fiets- of voetpad. 

Basismaterialen aluminium en polystyreen 
Het basismateriaal aluminium heeft als voordelen het geringe gewicht, de 
duurzaamheid, de herbruikbaarheid van het materiaal en het feit dat de drijvende 
weg hiermee vrijwel onderhoudsvrij wordt . De beheer- en onderhoudskosten van 
de Bouwsteen zijn dan ook zeer laag. De modules zijn niet-waterdicht uitgevoerd, 
hetgeen onder andere als voordeel heeft dat de stabiliteit van de weg onder 
dynamische belasting door voertuigen wordt vergroot. Het drijfvermogen wordt 
gewaarborgd door de modules te vullen met blokken polystyreen-schuim. Door de 
asymmetrische toepassing van het polystyreen schuim kan tevens de gewenste 
dwarshelling van het wegdek van 2,5% bereikt worden. 

Hoogwaardige wegverharding 
De wegverharding bestaat uit een laag van 7 mm tweecomponenten elastische 
epoxyhars, voorzien van polyurethaan gemodificeerd bindmiddel. Het 
instrooimateriaal bestaat uit de hoogwaardige polijstvaste steenslag DUROP 3/4 . 
Hiermee voldoet de wegverharding aan de eisen voor stroefheid en vlakheid 
conform de Standaard RAW Bepalingen 1995. Deze wegverharding is in Nederland 
inmiddels veelvuldig en probleemloos toegepast. Doordat de drijvende weg in een 
dwarshelling van 2,5% ligt, is het afwaterend vermogen gewaarborgd. 

Drijvende klapbrug 
De drijvende weg kan voorzien worden van een eveneens drijvende, op afstand 
bedienbare, klapbrug . In gesloten toestand drijft de brug op het water, waarbij 
fluctuaties in de waterstand worden gevolgd . Op het moment dat de brug wordt 
geopend, worden de twee modules rond de brug gefixeerd ten opzichte van de 
palen, waardoor het geheel stabiel blijft bij het openen en sluiten van de brug . De 
brug heeft een doorvaartbreedte van 10 m, maar een grotere doorvaartbreedte is 
in principe ook mogelijk. De slagboom van de brug wordt op de oever geplaatst, 
zodat auto's niet op de drijvende weg zelf hoeven te wachten bij een geopende 
brug. Deze slagboom kan in geval van calamiteiten tevens de drijvende weg 
afsluiten voor autoverkeer. 
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3.2 De oplossing voor verkeersknelpunten 

De Bouwsteen over Water is een ideale oplossing voor verschillende soorten 
verkeersknelpunten rond waterwegen . De nadere verkeerskundige beschouwing 
gebeurt aan de hand van de volgende door Rijkswaterstaat geformuleerde 
gunningscriteria : 
• rijsnelheid en capaciteit; 
• veiligheid (verkeersveiligheid, calamiteiten, constructieve veiligheid) ; 
• bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
• rijcomfort. 

Rijsnelheid en capaciteit 
De Bouwsteen over Water is geschikt voor personenauto's tot 2000 kg met een 
maximale snelheid van 80 km per uur. Ook een bergingsvoertuig van 7500 kan 
gebruik maken van de weg. 
Bij een snelheid van 80 km/u heeft een weg doorgaans de hoogste 
afwikkelingscapaciteit. In theorie bedraagt de afwikkelingscapaciteit bij 80 km/u 
voor een vlakke, rechte weg zonder vrachtwagens ongeveer 2500 voertuigen per 
uur. Ingeschat wordt dat dit bij de drijvende weg enigszins lager zal zijn. Dit komt 
door de onwennigheid van de automobilisten en doordat de afstand tussen de weg 
zelf en de geleiderailconstructie 1 meter bedraagt. Een hogere rijsnelheid zou niet 
leiden tot een hogere capaciteit, terwijl het wel een vermindering van veiligheid 
teweeg zou brengen . 

De breedte van het wegdek tussen de geleiderailconstructie bedraagt 4, 75 m. 
Hierdoor kan de Bouwsteen over Water niet alleen gebruikt worden als 
enkelstrooksweg van 80 km/ u, maar ook als een (tijdelijke) twee-richtingsweg met 
een snelheid van 30 km/u . Dit is vaak gewenst bij toepassing als tijdelijke 
oeververbinding. Ook een snelheid hoger dan 80 km/u is in principe mogelijk qua 
rijcomfort en veiligheid. De enige beperking is dat de wegdekbreedte van 4,75 m 
aan de krappe kant is. 

Indien gewenst kan een grotere afwikkelingscapaciteit worden verkregen door een 
bredere versie te maken met twee rijstroken die geschikt zijn voor 80 km/ u. 

Veiligheid a/gemeen 
Veiligheid voor de gebruikers is in het algemeen een zeer bepalende factor bij 
nieuwe ontwikkelingen in de infrastructuur. Uit een eerste analyse blijkt dat de 
Bouwsteen over Water qua veiligheid ruimschoots voldoet . 
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Binnen de veiligheidsfilosofie wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve 
maatregelen om calamiteiten te voorkomen en repressieve maatregelen om de 
gevolgen te beperken indien er toch een calamiteit optreedt. 

Verkeersveiligheid 
De Bouwsteen over Water voldoet aan de gangbare normen voor wat betreft het 
dwarsprofiel, de voertuiggeleiding, de stroefheid en de vlakheid . De invloeden die 
voortkomen uit het feit dat de weg in het water drijft, zijn minimaal. De 
bewegingen door golven en inzakking door de voertuigen zelf zijn vrijwel niet 
merkbaar voor de automobilist omdat het een geheel stijve constructie betreft. 
Voorts is er in het algemeen geen hinder van spatwater van de golven omdat de 
geleidingsconstructie tot bijna 1,5 m boven het wateroppervlak uitsteekt. 

Qua verkeersveiligheid is de Bouwsteen over Water zelfs veiliger dan een gewone 
80 km/u weg . Dit wordt nader toegelicht aan de hand van vijf aspecten, die 
beschouwd kunnen word en als preventieve maatregelen : 
• De weggebruiker is uniform. Op de drijvende weg rijden alleen maar 

personenauto's . Er is dus geen langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en er 
zijn geen vrachtauto's. Hierdoor zijn er beduidend minder verschillen in snelheid 
en kwetsbaarheid, waardoor het aantal ongelukken en de gevolgen hiervan 
relatief beperkt zullen zijn. 

• Er is een rijstrook. Hierdoor zijn alleen maar kop-staartbotsingen mogelijk en 
niet de in het algemeen ernstigere frontale botsingen. Een groot deel van 
verkeersongevallen wordt overigens veroorzaakt door verblinding of andere 
be'i'nvloeding door tegenliggers . Bij de Bouwsteen over Water is dit niet mogelijk. 
Er zijn geen onregelmatigheden in het traject zoals bochten en 
hoogteverschillen. 

• Er is langs de gehele drijvende weg een langsgeleiding aanwezig. Hierdoor 
kunnen voertuigen niet van de weg geraken en auto's met aanhangers kunnen 
niet scharen . De langsgeleiding bestaat uit een halve stepbarrier van 0,6 m 
hoogte, voorzien van een leuning tot 1, 1 m hoogte. Deze barrier is voldoende 
sterk om personenauto's te keren, en vanwege de geringe hoogte beleeft de 
automobilist de drijvende weg niet als een opgesloten ruimte (het 'tunnel
effect'). De barrier wordt uitgevoerd met niet-weerspiegelend aluminium. 

• Het betreft een bijzondere weg. Omdat automobilisten de weg als bijzonder 
ervaren (de eerste drijvende weg in Nederland!) zullen ze in het algemeen 
voorzichtig rijden en goed opletten, waardoor er relatief weinig ongelukken 
gebeuren. 

Veiligheid bij calamiteiten 
Ondanks de bovenstaande intrinsieke verkeersveiligheid is het natuurlijk nog steeds 
mogelijk dat er calamiteiten optreden . Daarom zullen er repressieve maatregelen 
moeten worden getroffen . Er wordt onderscheid gemaakt in vijf mogelijke 
calamiteiten van verschillende omvang: 
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1. autopech: De kans op autopech is even groat als op een gewone weg. In het 
algemeen zal een automobilist overigens proberen door te rijden tot het einde 
van de drijvende weg. 

2. kop-staart botsing: Zeals hierboven beschreven is de kans hierop kleiner dan 
bij een gewone weg . 

3. autobrand: De kans dat een autobrand optreedt is zeer klein . In het algemeen 
wordt uitgegaan van een kans van 1 autobrand per 10 miljoen 
voertuigkilometers. Omdat de drijvende weg niet door vrachtauto 's wordt 
gebruikt is de kans in werkelijkheid nog kleiner. 
Omdat de drijvende weg een open weg is, zullen de gevolgen in de zin van 
persoonlijke ongelukken bij een autobrand beperkt blijven . Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in tunnels, waar vele slachtoffers kunnen vallen door 
verbranding, verstikking of instorting . 

4. aanvaring: De drijvende weg kan aangevaren warden door schepen of door 
drijvende voorwerpen. De kans hierop verschilt per toepassing en locatie. 

5. schade door een te zwaar voertuig: indien een te zwaar voertuig de 
drijvende weg op zou rijden, dan zou de overgangsconstructie naar de oever als 
eerste bezwijken. De drijvende wegmodules zelf warden hierdoor niet 
beschadigd, maar persoonlijke ongelukken zijn in dit geval niet uitgesloten . 

De belangrijkste repressieve maatregel is dat de slagbomen ten behoeve van de 
klapbrug op de oever warden geplaatst, waardoor ze tevens dienst kunnen doen als 
afsluiting van de drijvende weg in geval van calamiteiten. De overige repressieve 
maatregelen bij de vijf onderscheiden calamiteiten zijn : 

1. autopech: Een automobilist kan bij of in de auto blijven of desgewenst de 
drijvende weg verlaten. Omdat de afstand tussen de langsgeleidingen voldoende 
groat is, is er in de standaard-uitvoering geen van de rijbaan afgezonderd 
looppad . De afstand tussen de binnenkant van de kantstrepen en de barrier is 
aan beide kanten 1 m. Lopen langs de kant van de weg is niet ideaal, maar qua 
veiligheid acceptabel, zeker omdat het alleen bij calamiteiten voorkomt . Andere 
auto's kunnen de auto met pech passeren, mits deze enigszins aan de kant 
staat. Hulpdiensten (in dit geval de wegenwacht) kunnen in principe met het 
verkeer mee rijden. 

2. kop-staartbotsing: In principe geldt hiervoor hetzelfde als voor een auto met 
pech . Indien het een botsing betreft waarbij de auto's niet langs de kant kunnen 
warden gezet, dan moeten de hulpdiensten vanaf de andere kant (tegen de 
rijrichting in) komen . 
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3. autobrand: Ook hier geldt in principe hetzelfde als bij een auto met pech. De 
eerder genoemde combinatie van de zeer kleine kans op brand en de beperkte 
persoonlijke gevolgen, zorgt er voor dat geen extra repressieve maatregelen 
nodig zijn voor wat betreft de veiligheid van mensen . Brandschade aan de 
drijvende wegconstructie zelf zal in het algemeen slechts beperkt optreden . 
Alleen in het geval van een brandende plas benzine of olie op het wegdek kan de 
epoxyverharding en/of de aluminium constructie zelf door de hitte worden 
aangetast en/of vervormd. Indien dit het geval is, dan kunnen de beschadigde 
modules of onderdelen eenvoudig worden vervangen . Overigens kunnen de 
onderlinge koppelingen tussen de modules niet beschadigd worden door brand , 
aangezien deze zich onder water bevinden. 

4. aanvaring: De Bouwsteen over Water is voorzien van een 
aanvaringsbescherming aan de zijkant. De modules zelf zijn gevuld met 
polystyreen (piepschuim) waardoor ze onzinkbaar zijn . Rond de klapbrug kunnen 
geleidingswerken worden aangebracht om plaatselijk aanvaringen te voorkomen. 

5. te zwaar voertuig: Er zijn in principe drie methoden om te voorkomen dat te 
zware voertuigen de drijvende weg oprijden. De eerste is het plaatsen van 
waarschuwingsborden met een aslastbeperking en met een beperking van het 
totale gewicht ('maximaal 5 ton') . Een tweede mogelijkheid is het plaatsen van 
portalen om te hoge voertuigen (vrachtwagens) te weren . Dit zijn beide 
goedkope opties maar bieden geen garantie. De praktijk leert dat er soms 
chauffeurs zijn die toch doorrijden . Het derde en duurste middel is het plaatsen 
van een weeglus op de oever, en die te verbinden met de slagboom die vlak 
voor het landhoofd staat. Deze slagboom zal dan dichtgaan als een te zwaar 
voertuig wordt gedetecteerd . Vanzelfsprekend is het wel zaak om de afstand 
tussen weeglus en slagboom groot genoeg te houden zodat voertuigen kunnen 
remmen. 

Constructieve veiligheid 
De constructie van de Bouwsteen over Water, inclusief verbindingen en fixaties, 
voldoet aan de wettelijke constructieve normen en is dus voldoende veilig onder de 
optredende belastingen. Analyses wijzen uit dat de Bouwsteen ook onder 
hydrodynamische belastingen (golven, stromingen) goed reageert. Dit zal echter in 
de praktijk moeten worden aangetoond . Lek raken van de constructie is geen issue 
omdat de modules van zichzelf al lek zijn uitgevoerd. Het drijfvermogen wordt 
namelijk ontleend aan de polystereenblokken in de modules . 

Bereikbaarheid voor hu/pdiensten 
Zoals onder 'veiligheid bij calamiteiten ' beschreven, kunnen de hulpdiensten 
(politie, brandweer, ambulance, wegenwacht) ofwel langs de aan de zijkant 
geparkeerde auto's, ofwel via de andere kant (tegen de rijrichting in) de gestrande 
auto's en automobilisten bereiken . De slagbomen op de oever waar het verkeer 
vandaan komt, zorgen ervoor dat een calamiteit altijd bereikbaar is tegen de 
rijrichting van het verkeer in . 
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Overigens geldt de zwaartebeperking van 7,5 ton per voertuig ook voor de 
hulpdiensten, waardoor niet iedere brandweerauto op de drijvende weg zal kunnen 
rijden . Behalve de gangbare hulpdiensten is de drijvende weg, afhankelijk van de 
locatie, ook bereikbaar voor hulpvaartuigen . Ook is kan er in principe een trauma
helicopter op de Bouwsteen landen . Dit is ingeschat aan de hand van ervaringen 
met helicopterplatforms en is nog niet aangetoond middels een constructieve 
berekening . 

Rijcomfort 
De Bouwsteen over Water is een comfortabel te berijden weg. De modules worden 
door middel van een voorgespannen verbinding stijf tegen elkaar aangedrukt. 
Verder zijn de modules voorzien van een messing-groef systeem, waardoor de 
spleet tussen de modules en de eventuele ongelijkheid nihil zijn . De overgang 
tussen de modules is zodoende vrijwel onmerkbaar voor automobilisten . 

Noot : Onderstaande alinea heeft betrekking op de situatie van 500 m drijvende 
weg in scenario 3. De situatie van het prototype op de demo-locatie staat 
beschreven in paragraaf 5. 7. 

Ter plaatse van de overgangsconstructie naar de oever ontstaan twee knikken in de 
weg. De helling van de 10 m lange overgangsconstructie naar de oever is maximaal 
1 %, uitgaande van het waterstandsverschi l van plus of min 10 cm volgens scenario 
3. Door deze helling ontstaat een knik tussen de overgangsconstructie en de 
horizontaal gelegen drijvende weg en de weg op de oever. Deze knik is echter zo 
flauw dat de automobilist er nauwelijks hinder van zal ondervinden . De maximaal 
toegestane knik waarbij de verticale versnellingen binnen de comforteisen blijven is 
1:64 (1,56%) bij een rijsnelheid van 80 km/h. Indien er voertuigen op de drijvende 
weg staan dan zal deze extra inzinken, waardoor de knik wordt vergroot . Voor deze 
belastingcombinaties is de knik echter niet meer relevant, omdat het rijdende 
voertuig vaart moet minderen voor de op de drijvende weg aanwezige voertuigen. 

Overigens is de maximale inzakking van de drijvende weg, op het uiteinde nabij de 
oever, ongeveer 35 mm bij een auto met een gewicht van 2000 kg . Deze inzakking 
is waarschijnlijk nauwelijks merkbaar voor de automobilist, aangezien deze zakking 
gelijkmatig optreedt tijdens het rijden over de 10 m lange oprit. Zodra de auto op 
de drijvende weg rijdt neemt deze zakking af tot 18 mm. Zie in dit kader ook 
paragraaf 5.5. 

De automobilist ondervindt geen hinder van lichtreflecties. Het wegdek bestaat 
namelijk uit regulier donkergrijs materiaal en de aluminium barriers aan de 
zijkanten zijn door het oxide- laagje zodanig dof dat er nauwelijks weerspiegeling is . 

Overige rijcomfort-aspecten , zoals stroefheid , vlakheid, spatwater en dynamisch 
gedrag zijn reeds besproken onder 'veiligheid' . 
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3.3 Snel en breed toepasbaar 

De Bouwsteen over Water is in vele situaties toepasbaar en kan snel worden 
gemobiliseerd . Dit wordt nader toegelicht aan de hand van de volgende 
gunningscriteria : 
• flexibiliteit ; 
• transporteerbaarheid; 
• mobilisatie- en demobilisatietijd; 
• ruimtebeslag; 
• dynamisch waterpeil ; 
• geschiktheid voor meerdere scenario 's. 

Flexibiliteit 
Flexibiliteit is het belangrijkste uitgangspunt geweest in de ontwikkeling van het 
Bouwsteen-concept. Dit om de toepasbaarheid in de praktijk zo breed mogelijk te 
maken. Het blijkt namelijk dat verschillende wegen en bruggen moeten voldoen 
aan zeer verschillende eisen en wensen, zoals het aantal rijbanen, de maximum 
snelheid, veiligheidsbreedtes, maar ook eisen voortkomend uit het te kruisen 
water. 

Om die reden is de ontwerpkeuze die aan de basis staat van het Bouwsteen
concept de keuze voor kleine standaard modules en een demontabele 
geleiderailconstructie. De standaard modules zijn te koppelen tot verschillende 
configuraties, zodat hiermee drijvende wegen te maken zijn met verschillende 
lengtes en functionaliteiten. Hierdoor is het toepasbaar in verschillende 
omstandigheden en scenario's. De demontabele geleiderailconstructie, die als 
hoofdfunctie geleiding van auto's heeft, is in vele varianten uitvoerbaar. 
Voorbeelden hiervan zijn extra voetpaden, spatschermen, golfopvang en 
geluidsschermen. 

Transporteerbaarheid 
Om de Bouwsteen over Water toepasbaar te laten zijn op zoveel mogelijk locaties, 
is het systeem zodanig gekozen dat behalve vervoer over water ook vervoer over 
de weg mogelijk is. Doordat de modules qua afmetingen vergelijkbaar zijn met een 
20 voets container, kunnen ze eenvoudig vervoerd worden met opleggers. Er 
kunnen twee (wellicht zelfs drie) modules bovenop elkaar op een vrachtauto 
word en aangevoerd. Het gewicht van een rechthoekige hoofdmodule zonder 
geleiderailconstructie is circa 1950 kg . De modules kunnen te water worden gelaten 
door middel van een, op een oplegger gemonteerde, kleine kraan of een autokraan . 

Mobilisatie- en demobilisatietijd 
Het samenstellen van een drijvende weg met de Bouwsteen-modules is eenvoudig . 
Zodra de modules in het water liggen, kan men handmatig vanuit een bootje of 
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vanaf de pontons zelf de modules aan elkaar koppelen. Door het simpele 
koppelingssysteem en de eenvoudige manier van vervoeren kan een drijvende 
oeververbinding van 500 m lengte in een relatief korte periode in elkaar gezet 
warden. 
De tijdsduur van mobiliseren zal in de orde van grootte van twee weken zijn, 
afhankelijk van de locatie . Het demonteren en afvoeren van de drijvende weg zal 
ongeveer even lang duren. 

Ruimtebes/ag 
De Bouwsteen over Water is nauwelijks breder dan de weg zelf. Ook de verankering 
op de bodem, door middel van palen, maakt de constructie nauwelijks breder. Door 
de geringe breedte kan de drijvende weg vlak langs een te renoveren brug warden 
gelegd en is het ook goed toepasbaar als shunt langs de oever van een waterweg. 

De hoogte van de modules is 1,0 m en de breedte 5,25 m. Onbelast steekt de 
Bouwsteen 0,2 m diep in het water. De natte doorsnede is dus 20% van de totale 
doorsnede van de constructie. 

Dynamisch waterpeil 
Vanzelfsprekend beweegt de Bouwsteen over Water mee met fluctuaties in het 
waterpeil. Dit geldt voor het weggedeelte maar ook voor de brug. Het waterpeil kan 
een grotere variatie hebben dan de 20 cm volgens scenario 3. Dit wordt in feite 
alleen beperkt door de in de betreffende situatie toegepaste palen. Bij een grotere 
variatie in waterstand wordt de knik bij de overgang op de oever vanzelfsprekend 
grater, waardoor het met 80 km/u rijden minder comfortabel wordt voor 
automobilisten . Indien de variatie in het waterpeil te groat wordt, dan kan een 
langere of een meervoudig geknikte overgangsconstructie warden toegepast . 

Geschiktheid voor meerdere scenario's 
Het bouwsteen-concept is in eerste instantie ontwikkeld met het oog op scenario 
3a, de tijdelijke oeververbinding . Het ontwerp is echter zodanig uitgevoerd dat het 
ook probleemloos toepasbaar is in scenario's 1 en 2. Bij scenario 1, de permanente 
weg in een overlooppolder of een uiterwaard, kan de Bouwsteen zowel in een 
speciaal gegraven kanaal liggen als direct op het maaiveld. Toepassing in scenario 
2, ander gebruik bestaande water infrastructuur, is slechts deels mogelijk. De 
toepassing als tijdelijke verbinding kan probleemloos, maar de Bouwsteen is niet 
toepasbaar als permanent transportnet waarbij er transportgoten zijn binnen het 
drijvende gedeelte. 

De toepassing in scenario 4, een weg gefundeerd op grondwater, is ook mogelijk 
met het bouwsteen-concept, mits er een voldoende diepe en brede sleuf is ten 
behoeve van de installatie en koppeling van de modules. 
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3.4 Duurzaam en mooi 

De Bouwsteen-combinatie heeft de Bouwsteen over Water ontworpen met 
inachtneming van de principes van Duurzaam Bouwen (DuBo). Hierbij is 
voornamelijk uitgegaan van de twee belangrijkste instrumenten voor Duurzaam 
Bouwen binnen de GWW-sector: 
1. het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW. Dit is een catalogus met 

voornamelijk inhoudelijke ideeen die een projectteam kan selecteren om toe te 
passen binnen een project; 

2. de Leldraad Duurzaam Ontwerpen (LDO). Dit betreft voornamelijk suggesties 
en aandachtspunten voor de organisatie en aanpak van een project, en is dus 
meer gericht op het proces. 

DuBo komt voor wat betreft de Bouwsteen over Water tot uiting in de volgende vier 
gunningscriteria : 
• duurzaamheid; 
• herbruikbaarheid componenten/delen; 
• ecologische barrierewerking; 
• geluid; 
• overige milieuaspecten 
• vormgeving en landschappelijke in passing. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid heeft twee betekenissen; lange levensduur en lage milieubelasting in 
de breedste zin van het woord . De Bouwsteen garandeert duurzaamheid in beide 
betekenissen door de keuze voor aluminium als basismateriaal. 

Een aluminium constructie heeft een zeer lange levensduur en is zeer 
onderhoudsarm . Doordat er een natuurlijk oxydehuidje wordt gevormd is 
aluminium volledig corrosiebestendig. De in de Bouwsteen over Water toegepaste 
legeringen zijn zelfs corrosiebestendig in zout water. 

Aluminium is geen schaars of uitputbaar materiaal. Er is een bewezen voorraad 
bauxiet op aarde voor aluminiumproductie voor meer dan 1000 jaar. Daarnaast zijn 
de huidige vooruitzichten dat, bij gelijkblijvende vraag, vanaf circa 2020 alle 
toegepaste aluminium gewonnen kan worden door recycling. Er is dan dus geen 
milieubelasting en energiegebruik meer door de winning van bauxiet uit mijnen en 
de winning van aluminium uit bauxiet. 

De intentie is om de Bouwsteen over Water te de bouwen van gerecycled 
aluminium . De eigenschappen van gerecycled aluminium zijn gelijk aan die van 
primair gewonnen aluminium. Bij eventuele sloop van de constructie kan het 
aluminium zonder problemen worden gesmolten en hergebruikt voor andere 
projecten. 

Het gebruikte vullingmateriaal van de modules is polystyreen, type EPS 15. Dit 
materiaal heeft een lage milieubelasting is eenvoudig herbruikbaar. Polystyreen is 
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overigens niet goed bestendig tegen chemicalien zoals benzine. Echter, omdat het 
in de gebruikssituatie geen contact heeft met het wateroppervlak, waar eventuele 
benzine zou drijven, hoeven er geen speciale maatregelen te worden genomen. De 
toegepaste ontluchtingsgaten in de modules bevinden zich in de lange zijde direct 
onder de bovenste koppelingen, circa 70 cm boven het wateroppervlak. Door de 
voorspanning in de koppelingen worden de modules stijf tegen elkaar aangedrukt 
waardoor water geen vrije toegang heeft tot de ontluchtingsgaten. Op het 
wateroppervlak drijvende benzine of chemicalien krijgt derhalve onder normale 
omstandigheden niet de kans de modules via de ontluchtingsgaten binnen te 
dringen . De tegen elkaar aanliggende aluminium profielen zullen geen luchtdichte 
afsluiting vormen, zodat bij wisselende indrukking de lucht vrij kan ontsnappen of 
toetreden . Gezien het feit dat de modules vrijwel geheel met EPS zijn gevuld, zijn 
dergelijke luchthoeveelheden ook gering. 

De levensduur van polystyreen bedraagt onder normale omstandigheden minstens 
50 jaar. Dit is gebaseerd op de brochure 'EPS in de GWW', uitgegeven door 
Stybenex, de vereniging van fabrikanten van EPS bouwproducten. Overigens is het 
polystyreen indien gewenst te vervangen. Hiertoe moet men wel de lassen 
doorslijpen waarmee de bodemplaten aan het frame zijn vastgemaakt. Deze platen 
zullen ook als laatste worden aangebracht nadat het EPS in de modules is 
ingebracht. 

Bij toepassing op grote schaal lijkt het nuttig om onderzoek uit te voeren naar de 
verschillende nieuwe poly-etheenschuimen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn, en 
die wellicht nog betere functionele- en duurzaamheidseigenschappen hebben dan 
het beproefde polystyreen. 

De duurzaamheid van de slijtlaagconstructie wordt voornamelijk bepaald door de 
lange levensduur en de geringe onderhoudsbehoefte van de gekozen materialen. 
De gekozen slijtlaagconstructie is overigens een in Nederland gangbaar systeem. 

Herbruikbaarheid componenten/ de/en 
Uitgangspunt van het bouwsteen -concept is dat de drijvende weg telkens opnieuw 
herbruikbaar is op verschillende locaties. Dit geldt zelfs voor een deel van de 
landhoofden op de oever. Daarnaast zijn, zoals onder 'duurzaamheid' aangegeven, 
de hoofdmaterialen aluminium en polystyreen volledig en probleemloos recyclebaar. 

Eco/ogische barrierewerking 
De Bouwsteen over Water vormt nauwelijks een ecologische barriere voor wat 
betreft het water en de oevers . De overgang op de oever bestaat uit een 10 m 
lange plaat die boven de oevers hangt, waarbij het landhoofd ongeveer 5 m van de 
rand van het water ligt en het eerste drijvende element ongeveer 2 m vanaf de 
kant drijft. Hierdoor blijven de oevers intact en kunnen kleine dieren op en langs 
de oever een ongehinderde doorgang behouden . De invloed op de flora en fauna in 
het water zelf is minimaal omdat de diepgang van de elementen zeer gering is 
(circa 20 cm) . 
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Geluid 
Een eerste analyse van het te verwachten akoestisch gedrag van de Bouwsteen 
over Water leert dat het geluidsniveau in dB(A) van een passerende auto weinig zal 
verschillen van een normaal wegdek met vergelijkbare textuur. 
Wei is te verwachten dat het laagfrequente aandeel in het geluidsprectrum hoger 
zal zijn. Dit zal merkbaar zijn in de vorm van een zacht zoemend geluid . Overigens 
is het waarschijnlijk dat verkeersgeluid relatief ver zal dragen, aangezien de 
drijvende weg zich op water bevindt. 

Er zijn twee mogelijke hoofdbronnen van geluid . Dit zijn het rolgeluid, de 
interactie tussen band en wegdek, en het impactgeluid, veroorzaakt doordat een 
voertuig over kleine oneffenheden rijdt (zoals voegen). Het geluid van de 
voertuigmotor blijft buiten beschouwing. 

Het impactgeluid is naar verwachting minimaal omdat de voegen tussen de 
modules door middel van het messing-groefsysteem volledig vlak en stijf tegen 
elkaar aan liggen . Alleen ter plaatse van de overgangen op de oevers kan er sprake 
zijn van impactgeluid. 

De mate van het rolgeluid is afhankelijk van het wegdekprofiel en het akoestisch 
gedrag van de onderliggende constructie . Het wegdekprofiel dient zo vlak mogelijk 
te worden uitgevoerd . De toegepaste steenslag DUROP 3/4 komt hieraan tegemoet. 
De onderliggende constructie bestaat uit een epoxylaag van ongeveer 7 mm dik 
met daaronder een aluminium plaat van 5 mm en daaronder aluminium 
extrusieprofielen. Dit geheel zal als dempende laag fungeren voor met name de 
hoge frequenties van het rolgeluid. De laagfrequente trillingen kunnen door de 
constructie enigszins worden versterkt waardoor mogelijk een zacht zoemend 
geluid zal ontstaan . 

Indien uit proeven met het prototype blijkt dat het zoemende geluid als hinderlijk 
wordt ervaren, dan is dit eenvoudig te reduceren door op akoestisch correcte wijze 
verstijvingen aan te brengen in de constructie. 

De geluidsreducerende invloed van de 600 mm hoge barrier aan de rand van de 
weg is slechts gering. Overigens is het mogelijk een geleiderailconstructie aan te 
brengen voorzien van geluidsschermen . 

Overige milieuaspecten 
Ook voor wat betreft de overige door Rijkswaterstaat genoemde milieuaspecten 
scoort de Bouwsteen over Water goed : 
• In het huidige ontwerp is geen verlichting opgenomen . Indien dit wel zou 

gebeuren dan kunnen zodanige armaturen worden toegepast dat de 
lichtverstrooiing in de omgeving beperkt blijft. 

• Voor wat betreft verontreiniging van het water geldt dat dit alleen gebeurt door 
stoffen de met het hemelwater worden afgevoerd. Er is geen verontreiniging 
door de constructie zelf. 

• Door de geringe diepgang zal er geen sprake zijn van sedimentverplaatsing. 
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• Zoals eerder aangegeven is de constructie vrijwel onderhoudsvrij , waardoor er 
geen onderhoudsmaterialen nodig zijn . 

• Slijtage vindt slechts plaats aan het wegdek, maar dit zal gering zijn omdat er 
geen vrachtverkeer van de drijvende weg gebruik maakt. 

Vormgeving en landschappelijke inpassing 
De drijvende weg is ontworpen voor diverse situaties. Het landschap waarin de weg 
zal worden gepositioneerd is niet bekend . Toch is het belangrijk dat er geen visue le 
onbalans ontstaat bij toepassing, ook al is die toepassing tijdelijk . 

Het profiel van de Bouwsteen over Water is zo eenvoudig mogelijk ontworpen, 
waarin continu'iteit een belangrijke rol speelt . Ook de klapbrug volgt qua 
vormgeving de maat van de standaardunits . Hier is het profiel aan de buitenzijde 
enigszins afwijkend en is het duidelijk een bijzonder element, vooral ook door de 
vergrote drijvers ter plaatse. 

In het algemeen zal er sprake zijn van een omgeving met water. Lichtspreiding en 
reflectie spelen een rol bij de visuele beoordeling . Er is gekozen voor een bolle 
vorm van de randen zodat de reflectie van het water op het materiaal aluminium 
interessant wordt. 
De gebogen aluminium plaat is deels geperforeerd om een lichtvoetig karakter van 
het oppervlak te verkrijgen . De perforaties en de gebogen vorm van de buitenrand 
spelen overigens ook een rol in het breken van de golfslag . Ook de afvoer van het 
water van de rijweg wordt door de perforaties verzekerd . De leuning is als een 
dunne gekleurde lijn op een hoogte van 1100 mm boven de rijweg geplaatst en 
geeft eveneens een soort lichtheid aan het ontwerp. 

In de detaillering is getracht om de geeigende vormgeving voor aluminium te 
gebruiken. Er wordt zowel gebruik gemaakt van extrusie profielen als verschillende 
soorten beplatingen, waarbij diverse verbindingstechnieken worden toegepast. De 
drijvende weg bestaat voor het allergrootste deel uit aluminium en aluminium 
producten, zodat er een eenduidig geheel ontstaat. Op deze manier ontstaat een 
product dat voldoet aan de doelstellingen qua lichtheid, onderhoudsarm gebruik en 
recyclebaarheid. 

3.5 Overige aspecten 

Een aantal van de hieronder genoemde gunningscriteria heeft betrekking op het 
prototype en de demo-locatie. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar 
hoofdstukken 5 en 6. 

Kosten 
De realisatiekosten van de Bouwsteen over Water zijn hoog ten opzichte van een 
reguliere oeververbinding. Echter, doordat de Bouwsteen telkens opnieuw kan 
worden gebruikt, worden deze kosten uitgesmeerd over vele jaren en vele 
projecten . 
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Belangrijk aspect hierbij is dat de mobilisatie- en demobilisatiekosten erg laag zijn . 
Verder zijn de kosten voor beheer en onderhoud vrijwel nihil, terwijl bij eventuele 
sloop het aluminium een bepaalde restwaarde heeft (zie voor details ook paragraaf 
7.6) . Hierdoor is de Bouwsteen qua Life Cycle Costs relatief goedkoop. 

Tijd 
De benodigde tijd voor detail-engineering en bouw van het prototype van 
Bouwsteen is zodanig dat deze nog v66r zomer 2002 gereed kan zijn. Bouw van 
een 500 m lange toepassing duurt vanzelfsprekend !anger. In hoofdstuk 7 wordt 
hier nader op ingegaan. 

Plan van aanpak 
Voorliggende ontwerpnota beschrijft het doorlopen proces vanuit de ideeenfase tot 
en met de ontwerpfase en biedt een doorkijk naar de volgende fase ; de realisatie 
van het prototype . Het voor dit project opgestelde en reeds goedgekeurde Project 
Kwaliteitsplan dient als basis. De aanpak van de volgende fase staat beschreven in 
hoofdstuk 7. 

Innovativiteit van het idee 
Het basis-idee van de Bouwsteen, het aan elkaar koppelen van losse drijvende 
modules, is niet nieuw. Met name militaire toepassingen hebben hun nut en 
efficientie ruimschoots bewezen . De innovativiteit komt vooral tot uiting in een 
aantal aspecten, waaronder de volledig stijve koppeling, de demontabele en 
inwisselbare geleiderailconstructies, de oeververbinding en natuurlijk de klapbrug . 
De concepten van deze klapbrug en genoemde componenten zijn uniek. 

Demo-locatie beschikbaar 
De demo-locatie die de Bouwsteen-combinatie aanbiedt, is het terrein van de 
ponteniersschool van de Genie nabij Hedel. Op het binnen dit terrein gelegen 
meertje, het Engelse Gat, kan het prototype van de Bouwsteen over Water worden 
neergelegd en worden getest gedurende de zomer van 2002. 

Representiviteit demo-locatie 
De demo-locatie lijkt voldoende representatief voor scenario 3. Echter, de door 
Rijkswaterstaat aangegeven randvoorwaarden zoals golfhoogtes, waterstroming en 
maaiveldhoogte zijn op de demo-locatie niet aanwezig. 

Is prototype goede weers/ag van ontwerp? 
Het prototype van de bouwsteen over Water is exact hetzelfde als het ontwerp voor 
de 500 m drijvende weg. De lengte van 50 m is, na diverse berekeningsslagen, 
voldoende representatief gebleken voor een lengte van 500 m. 

Vergunningen 
Er zijn geen vergunningen nodig om het prototype te bouwen en te testen op de 
demo-locatie. De demo-locatie is namelijk eigendom van de Koninklijke Landmacht. 
Voorts zijn er geen woningen in de nabije omgeving . 
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Pub/icitaire waarde 
Het terrein van de ponteniersschool van de Genie is voldoende groot en goed 
bereikbaar om media en overige belangstellenden te ontvangen. Tevens is het 
terrein voorzien van alle benodigde faciliteiten en ind ien gewenst afslu itbaar. 

4 EISEN EN UITGANGSPUNTEN 

4.1 Definitie eisen en uitgangspunten 

Eisen zijn condities opgelegd door de opdrachtgever. Dit zijn enerzijds functionele 
eisen waaraan de drijvende weg moet voldoen , zoals de ontwerpsnelheid en het 
aantal rijstroken. Anderz ijds zijn het de randvoorwaarden vanuit de omgeving, 
zoals waterstanden en golfhoogtes. In dit document worden functionele eisen en 
randvoorwaarden samengevoegd onder de term 'eisen' . 

De eisen zijn gebaseerd op de in Bijlage 1 genoemde documenten van de 
Bouwdienst Rijkswaterstaat. 

Uitgangspunten zijn aannamen en ontwerpkeuzes die gedaan zijn door de 
Bouwsteen-combinatie. Deze zijn deels gebaseerd op de Aanbied ing 'De bouwsteen 
over water', versie 1, d.d . 3 december 2000, registratienummer I5-CW20002515 
(in het vervolg 'Notitie bouwsteen' genoemd) . De andere uitgangspunten worden in 
dit document ge'introduceerd . 

4.2 Structuur eisen en uitgangspunten 

De structuur van het programma van eisen en uitgangspunten is gebaseerd op de 
doelstelling van de drijvende weg. Door de Bouwsteen -combinatie is deze 
doelstelling als volgt geformuleerd: 'Wegverkeer kan comfortabel en veilig over de 
drijvende weg rijden'. Deze doelstelling is onderverdeeld in acht sub-doelstellingen : 
• A. Constructieve sterkte: Alie onderdelen moeten de diverse belastingen door 

autoverkeer, wind en golven kunnen weerstaan . 
• B. Stabiliteit: De drijvende weg moet stabiel blijven onder de diverse 

belastingen door autoverkeer, wind en golven . 
• C. Sne/heid: De drijvende weg moet geschikt zijn voor personenauto's om erop, 

erover en eraf te rijden met een snelheid van 80 km/ u. 
• D. Comfort: De drijvende weg moet een personenauto met een snelheid van 80 

km/u voldoende rijcomfort bieden . 
• E. Verkeersveiligheid: De drijvende weg moet een personenauto met een 

snelheid van 80 km/ u voldoende verkeersveiligheid bieden. 
• F. Omgeving scenario 3: De drijvende weg moet geschikt zijn voor de 

omstandigheden zoals vastgelegd in de randvoorwaarden van scenario 3. 
• G. Omgeving locatie prototype: Het prototype van de drijvende weg moet 

geschikt zijn voor de omstandigheden van de testlocatie van het prototype; 
• H. Vormgeving en landschappelijke inpassing: De verschijningsvorm van de 

drijvende weg dient zodanig te zijn dat het goed in het landschap past. 
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De eisen en uitgangspunten zijn gekoppeld aan neg en aspecten : 
1. normen/richtlijnen; 
2. algemeen ontwerp; 
3. belastingen; 
4 . materialen ; 
5. alignement; 
6. ontwerp wegdek; 
7. wegmeubilair; 
8. omgeving scenario 3; 
9. omgeving locatie prototype . 

In onderstaande figuur is de relatie tussen de doelstelling, de top-eisen, de eisen 
en uitgangspunten, alsmede het ontwerp van de verschillende onderdelen van de 
drijvende weg, weergegeven : 

IDool.,.Nlng· Wogve-""" _, on 
wllig owr de drtjvende weg ,tdMI. 

·-- l-:fil~ii,1-il ~ i1+1121i~l~1 
--~i~~~~~§i~ 
Ontwe,p van onderdelen ~--~ 

I modo,., 

"'""'' 
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4 .3 Normen en richt lijnen 

1. Normen en richtlijnen 

Nr. Beschrijving Bron type datum 

1.1 Het ontwerp van de drijvende weg en de Leidraad RWS eis 16-10-00 
uitvoering dient te voldoen aan de 
normen genoemd in bijlage 1. 

1.2 Het ontwerp/ uitvoering dient te voldoen Overeenkomst RWS eis 21-5 -01 

aan de norm NEN 6786 'Voorschriften 
voor het ontwerp van beweegbare 
bruggen' (VOBB). 

1.3 Voor wat betreft stalen onderdelen dient Overeenkomst RWS eis 21-5 -01 

het ontwerp/ uitvoering te voldoen aan de 
norm NEN 6773 (2000) TGB 1990 
'Staalconstructies' . 

1.4 De bovenkant van het rijdek wegdek Leidraad RWS eis 16-10-00 
dient te vo ldoen aan de eisen voor 
stroefheid en vlakheid conform Standaard 
RAW Bepa li ngen 1995. 

1.5 Er wordt naar gestreefd da t het Bouwsteen- uitg .punt 28-6-01 

ontwerp/ uitvoering voldoet aan de combinatie 
Standaard RAW Bepalingen 1995. 

4.4 Algemeen ontwerp 

2. Algemeen ontwerp 

Nr. Beschrijving Bron type datum 

2.1 De drijvende weg drij ft op het water en Leidraad RWS eis 16-10-'00 
volgt het waterpeil, waarbij het wegdek 
boven water blijft. 

2.2 De drijvende weg heeft 1 rijbaan met 1 Notit ie bouwsteen uitg.punt 
rijstrook. 

2.3 De ontwerpsnelheid veer personenauto's Leidraad RWS eis 16-10-'00 

is tenminste 80 km/ u 

2.4 Het wegontwerp is gebaseerd op de DHV uitg.punt 30-5-01 
richtlij nen veer een 'gebieds-
ontsluit ingsweg buiten de bebouwde 
kom'. 

2.5 De klapbrug heeft een doorvaartbreedte Overeenkomst RWS eis 21-5-01 

va n minimaal 6 m. 

2.6 Er wordt gestreefd naar een klapbrug met Bouwsteen- uitg.punt 30-5-01 
een doorvaartbreedte van 10 m. combinatie 

2.7 De som van openings- en sluitingstijden Overeenkomst RWS eis 21- 5-01 
van de klapbrug mag maximaal 4 min. 

bedragen. 
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4.5 Belastingen 

Aspect 3: Belastingen 

Nr. BeschriJving Bron type datum 

Belastingen 
3.1 De mobiele verkeersbelasting op het Leidraad RWS eis 16-10-'00 

wegdek bedraagt 4 kN/ m2. 

3.2 Belasting t.g .v . personenauto's is Leidraad RWS eis 16-10-'00 
conform ontwerpvoertuig 1 (bijlage 2) . 

3.3 Belasting t .g. v . het bergingsvoertuig is Leidraad RWS I eis 16-10-'00 
conform ontwerpvoertuig 2 (b ijlage 2). Nota van I 
Het betreft hier slechts een Inl ichtingen RWS 16-11-'00 
bergingsvoertuig . 

3.4 Belasting door wind volgens NEN 6700 Leidraad RWS/ Nota eis 16-10-'00 
en NEN 6702 van Inlichtingen I 

RWS 16-11-'00 

3.5 Belasting door golven is volgens de eisen Leidraad RWS eis 16-10-'00 
van scenario 3 en NEN 6702 

3.6 Belasting door stroming is volgens de Leidraad RWS eis 16-10-'00 
eisen van scenario 3 en NEN 6702 

3.7 Belasting door temperatuurverschillen is Leidraad RWS eis 16-10-'00 
volgens NEN 6702 

4.6 Materialen 

Aspect 4: Materialen 

Nr. Beschriivlnq Bron type datum 

Hoofdconstructle 
4.1 Als hoofdconstructiemateriaal wordt TNO/ BAC uitg.punt ntb 

gebruik gemaakt van 
zeewaterbestendige aluminium 
legeringen uit de 5000 en 6000 serie 

4.2 De modules zijn gevu ld met kunststof TNO uitg.punt ntb 
materiaal (nader te bepa len) 

Speciale onderdelen 
4.3 Het constructiemateriaal voor de TNO uitg .punt ntb 

speciale onderdelen is nader te bepa len 

Klapbrug 
4.4 Het co nstructi emateria a I voor de TNO uitg.punt ntb 

klapbrug is nader te bepalen 
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4.7 Alignement van de weg 

Aspect 5: Alignement weg 

Nr. Beschrijving Bron type datum 

Horizontaa/ a/ignement 
5.1 Het horizontaal alignement bevat Overeenkomst RWS eis 21 -5-01 

geen bochten op het drijvende 
gedeelte inclusief de 
overgangsconstructies naar de 
oevers. 

Verticaa/ a/ignement 

5.2 Het langsalignement hoeft niet per punt 8 van de Nata uitg .punt 16-11-00 
definitie conform de RONA te zijn van Inli chtingen van 

RWS 

5.3 Om een voldoende mate van comfort DHV uitg.punt 30 -5-01 

t e bereiken, wordt er naar gestreefd 
dat het verticaal alignement zodanig 
is dat de maximale versnelling van 

automobilisten van 0,5 m/ s2 

bedraagt, zoals beschreven in de 
RONA. 

5.4 lndien er geen overgangsboog wordt DHV uitg.punt 30-5-01 
toegepast, dan mag de 'knik ' in het 
vertica le alignement niet steiler zijn 

dan van horizontaal naar een helling 
van 1: 30. Er wordt gestreefd naar 
een helling van 1: 50 of flauwer. Bij 
de bepaling van de helling zal 
rekening ward en gehouden met het 

gestelde in punt 5.3 . 
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4.8 Algemeen ontwerp wegdek 

Aspect 6: Algemeen on twerp wegdek 

Nr. Beschrijving Bron type datum 

Rijdek 
6.1 De wegverharding dient te voldoen aan Leidraad RWS eis 16-10-'00 

de eisen voor stroefheid en vlakheid 
conform Standaard RAW Bepal ingen 
1995. 

6.2 De wegverharding bestaat vooralsnog uit Notitie uitg.punt 30-11-'00 
een tweecomponenten elastische bouwsteen 
epoxyhars, voorzien van polyurethaan 
gemodificeerd bindmiddel. Het 
instrooimateriaal kan bestaan uit een 
hoogwaardige polijstvaste steenslag 
zoals bauxiet of DUROP 3/4. 

6.3 bovenkant rijdek dient zodanig te Leidraad RWS eis 16-10-'00 
worden uitgevoerd dat het afwaterend 
vermogen gelijk is aan een rij dek met 
dwarshelling van 2,5%; 

Dwarsprofiel 
6.4 De breedte van de rijstrook (tussen de DHV uitg. punt 30-5-01 

binnenkanten van de kantstreep) 
bedraagt 2, 75 m, gebaseerd op de 
RONA. 

6.5 De afstand tussen binnenkant geleiderail DHV uitg. punt 30-5-01 
- binnenkant kantstreep bedraagt 1,0 m, 
gebaseerd op de RONA. 

6.6 De breedte van de kantstrepen bedragen DHV uitg. punt 30-5-01 
0,15 m, gebaseerd op de RONA. 

6.7 De totale breedte van het wegdek tussen DHV uitg. punt 30- 5-01 
de geleiderailconstructies bedraagt 2, 75 

+ 1,0 + 1,0 = 4,75 m. 

Opmerking: Door deze wegdekbreedte 
wordt tevens tegemoetgekomen aan de 
door Rij kswaterstaat gewenste vlucht-
loopmogelijkheid. Bijkomend voordeel is 
dat de drijvende weg met deze 
wegdekbreedte ook toepasbaar is voor 
personenautoverkeer in twee richtingen 
met een snelheid van 30 km/u. 
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4.9 Wegmeubilair 

Aspect 7: Wegmeubilair 

Nr. Beschrijving Bron type datum 

Geteiderailconstructie 
7.1 De geleiderailconstructie dient een DHV uitg. punt 30-5-01 

botsing met een personenauto met een 
snelheid van 80 km/u te kunnen 
weerstaan. 

7.2 De geleiderailconstructie dient tenminste DHV uitg. punt 30-5-01 
aan de prestatie-klasse T2 te voldoen, 
gebaseerd op het 'Handboek 
bermbeveiligingsvoor-zieningen, CROW, 
oktober 2000'. 
Dit wil zeggen een botsing met een 
personenauto van 1300 kg met een 
inrijhoek van 15 graden en een snelheid 

van 80 km/u 
7.3 Bij de berekening van de DHV/TNO uitg. punt 28-6-01 

geleiderailconstructie wordt ~ 
van prestatie-klasse N, gebaseerd op het 
'Handboek bermbeveilig ingsvoor-
zieningen, CROW, oktober 2000'. 

Dit wil zeggen een botsing met een 
personenauto van 1500 kg met een 
inrijhoek van 20 graden en een snelheid 
van 80 km/u 

Leuning 
7.4 Tussen het rijdek en het water moet zich DHV uitg. punt 30-5-01 

een leuning bevinden, bij voorkeur 
conform het Bouwbesluit art. 175., met 
een hoogte van 1,10 m. 

Deze leuning kan eventueel 
gecombineerd warden met de 
gel eidera ilconstructie 

Overig 
7.5 In het ontwerp moet rekening gehouden DHV uitg. punt 30-5-01 

warden met wegmarkering, verkeers-
tekens, verkeerslichten en verlichting om 
de verkeersveiligheid te waarborgen 
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4.10 Omgeving scenario 3 (500 m weg) 

Aspect 8: Omgeving scenario 3 (500 m weg) 

Nr. BeschriJving Bron type datum 

8.1 bodemdiepte = -5 ,00 m N.A.P. Leidraad RWS eis 16-10-'00 

8.2 waterstand fluctureert van -0,10 m Leidraad RWS eis 16-10-'00 
N.A.P. tot +0,10 m N.A.P. 

8.3 stroomsnelheid van het water = 1,00 m/ Leidraad RWS eis 16-10-'00 
sec. 

8.4 golfrandvoorwaarden (scheepsgolf) zij n : Leidraad RWS eis 16-10-'00 
-golfhoogte (hoogte (Hs) tussen top en 

dal) = 0,60 m; 
-golflente Ls = 11 m ; 
-golfperiode Ts = 2,6 sec. 

8.5 grondsoort van de bodem en oevers is Leidraad RWS els 16-10-'00 
vast zand met een sondeerwaarde van 
gemiddeld 5 Mn/m2. 

8.6 maaiveldhoogte van beide oevers Leid raad RWS eis 16-10-'00 
bedraagt = +0,600 m N.A.P. 

4.11 Omgeving locatie prototype 

Aspect 9: Omgeving locatie prototype 
Nr. Beschriivinq Bron type datum 
9.1 De demo-locatie dient zodanig te Overeenkomst eis 21-5-01 

zijn ingericht dat het RWS 
ontwerpvoertuig type 1 (zie bijlage 
2) comfortabel met 80 km per uur 
over het prototype kan rijden. 

Hiertoe dient voldoende ruimte 
aanwezig te zijn op de oevers om 
vanuit stilstand tot 80 km per uur 
respectievelijk van 80 km per uur 
tot stilstand te komen. 
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5 BESCHRIJVING DEMO-LOCATIE EN PROTOTYPE 

5.1 Eisen aan de demo-locatie 

In het document 'overeenkomst voor het uitvoeren van fase 2, nr. BDD-5709-
perceel 2' van Rijkswaterstaat zijn de volgende eisen gesteld aan de demo-locatie : 
• De demo-locatie dient representatief te zijn voor het gekozen scenario voor de 

500 m lange weg. 
• De demo-locatie dient zodanig te zijn ingericht dat het ontwerpvoertuig type 1 

comfortabel met 80 km per uur over het prototype kan rijden. 
• Er dient voldoende ruimte aanwezig te zijn op de oevers om vanuit stilstand tot 

80 km per uur respectievelijk van 80 km per uur tot stilstand te komen. 

Er blijkt ongeveer 90 m lengte nodig te zijn om vanuit stilstand op te trekken tot 
80 km per uur. Dit wordt in het vervolg de 'aanvoerweg' genoemd . Er is ongeveer 
70 m lengte nodig om vanaf 80 km per uur tot stilstand te komen. Dit wordt in het 
vervolg de 'afvoerweg' genoemd. Zie onderstaande figuur. 

aanvoerweg,ca.90 m prototype, 50 m 

oprit 

De benodigde lengtes zijn berekend met de formule S = V' / 2*a. Hierin is S de 
afstand in meters, V de beoogde snelheid in m/s en a de versnelling van het 
voertuig in m/s2

• 

De beoogde snelheid bedraagt 80 km/u = 22,22 m/ s. Voor een optrekkende auto 
wordt doorgaans gerekend met een versnelling a = 2,8 m/s2

• De minimaal 
benodigde lengte van de aanvoerweg wordt daarmee 88,2 m. Voor een remmende 
auto wordt doorgaans gerekend met een versnelling a = -3,6 m/s2

• De minimaal 
benodigde lengte van de afvoerweg wordt daarmee 68,6 m . Aangezien het 
prototype onder geconditioneerde omstandigheden zal worden getest is geen 
rekening gehouden met de zogenaamde schrikseconde. De gehanteerde 
remvertraging geldt voor weggebruikers in de dagelijkse praktijksituatie. 

5.2 Basisgegevens demo-locatie 

De demo-locatie die de Bouwsteencombinatie aanbiedt is het terrein van de 
ponteniersschool van de Genie nabij Hedel. Op het binnen dit terrein gelegen 
meertje, het Engelse Gat, kan het prototype van de Bouwsteen over Water worden 
neergelegd en worden getest gedurende de zomer van 2002. 
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De volgende basisgegevens zijn van de beheerder van de prototypelocatie 
verkregen: 
• gemiddeld waterpeil: NAP+ 2,2 m; 
• fluctuatie in waterpeil : er is geen invloed van eb en vloed. De fluctuatie in het 

waterpeil wordt veroorzaakt door regenval in het stroomgebied van de met het 
Engelse Gat in verbinding staande Dieze. Uit gegevens van het Waterschap (zie 
Bijlage 3) blijkt dat de fluctuatie tijdens de zomer (april t/m september) vrijwel 
altijd binnen de -10 cm en +10 cm blijft; 

• waterdiepte : varierend, circa 2,5 m; 
• stroming van water: er is geen stroming van het water; 
• golven: aangezien dit een binnenmeertje betreft zullen de golven in het 

algemeen zeer beperkt zijn . Indien gewenst kunnen tijdens het testen golven 
worden opgewekt door vaartuigen van de Genie; 

• scheepvaart: er is geen doorgaande scheepvaart, er zijn wel de gebruikelijke 
manoeuvres van de vaartuigen van de Genie, Deze zullen echter niet 
maatgevend zijn voor het functioneren van het prototype; 

• hoogte van het maaiveld: gemiddeld NAP + 4,2 m . Dit is dus 2,0 m boven het 
waterpeil; 

• bodemgesteldheid : dit betreft voor zowel de oever als de bodem van het Engelse 
Gat kleihoudende zandgrond. Momenteel (najaar 2001) wordt het slib in het 
Engelse Gat weggebaggerd . De oever waarop het prototype aanlandt bestaat 
overigens uit een betonnen talud met een helling van 10% die dienst doet om 
schepen te water te laten. Dit wordt in paragraaf 5.6 nader toegelicht. 

5.3 Aanwezige faciliteiten 

Aangezien de demo-locatie de ponteniersschool van de Genie betreft, zijn er tal van 
faciliteiten beschikbaar ten behoeve van het testen van het prototype. Dit zijn 
onder andere: 
• vaartuigen om de modules van het prototype te installeren en te verplaatsen; 
• huisvestingsfaciliteiten; 
• terreinafsluiting; 
• aanwezigheid van militairen met veel ervaring en expertise op het gebied van 

demontabele drijvende constructies; 
• eventueel aanwezigheid van duikers. 

5.4 Benodigde vergunningen 

Er zijn geen vergunningen nodig om het prototype te bouwen en te testen op de 
demo-locatie. De demo-locatie is namelijk eigendom van de Koninklijke Landmacht. 
Voorts zijn er geen woningen in de nabije omgeving. Een drijvende weg hoeft niet 
te voldoen aan scheepsbouwkundige eisen. 
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5.5 Benodigde lengte 50 m 

De benodigde lengte van het prototype is na diverse berekeningen vastgesteld op 
50 m. Uit berekeningen met een eindige elementen methode blijkt dat de 
invloedslengte van voertuig type 1, een personenauto van 2000 kg, maximaal 21 
meter bedraagt (zie onderstaande figuren) . Hierin is niet opgenomen de 
doorbuiging als gevolg van de mobiele gel ijkmatige belasting, deze heeft geen 
effect op het invloedsgebied. 

Sltuatie: Auto riJdt drijvende weg op, invtoedslengte 14 m, doorbulglng 35 mm 

Situatie: Auto midden op de weg, zakklng 18 mm, invloedslengte 21 m 
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Er is gekozen voor een lengte van SO m, enerzijds omdat er rekening moet worden 
gehouden met eventuele onnauwkeurigheden in de modellering, maar ook om de 
effecten van meerdere auto's tegelijkertijd te kunnen meten . De lengte van SO m is 
overigens exclusief de 10 m lange overgangsconstructie naar de oever. 

In alle gevallen is het SO m lange prototype representatief voor de 500 m drijvende 
weg . 

5.6 Inpassing van het prototype op de demo-locatie 

De demo-locatie is niet geschikt om een prototype van 50 m lengte tussen twee 
oevers te laten lopen. Daarom is ervoor gekozen om de aanvoerweg in het water te 
leggen en de afvoerweg op de oever. Indien noodzakelijk kan de rijrichting ook 
omgekeerd worden, de beschikbare rijlengte voor het optrekken van het voertuig 
tot 80 km/h is dan wel kritisch (geen marge) . 

De aanvoerweg wordt op gehuurde pontons neergelegd en heeft een lengte van 
ongeveer 97,5 m, waarbij de pontons onderling worden gekoppeld. Er is nog geen 
definitieve keuze gemaakt voor type en fabrikaat van deze pontons. De keuze zal 
ook afhankelijk zijn van beschikbaarheid op het moment dat de test zal worden 
uitgevoerd . Wij zijn nu uitgegaan van pontons met een lengte van 40 voet (ca 12 
meter), een breedte van ca . 2,45 men een totale hoogte van ca. 2,00 m . 
Aan het begin van de aanvoerweg worden een aantal extra pontons naast de 
aanvoerweg neergelegd om voertuigen gelegenheid te geven om te keren. De 
gehuurde pontons worden voorzien van een voldoende stroef wegdek, 
voertuigkeringen en leuningen ten behoeve van de test-auto's en het personeel. De 
hoogte, inzinking en de fixatie van de gehuurde pontons zijn conform het 
prototype. Deze pontons hebben geen invloed op het gedrag van het prototype. 

De afvoerweg ligt op de oever. De aanlanding zelf (de overgang tussen het uiteinde 
van de klap en de oever) geschiedt ter plaatse van een betonnen talud met een 
helling van 10%, dat bedoeld is om schepen in en uit het water te halen. De lengte 
van dit talud boven het waterniveau is 18,5 m en overbrugt dus een hoogteverschil 
van 1,85 m. Achter het talud ligt de afvoerweg op een 7 m brede weg die richting 
het hek van het terrein gaat. De tota le lengte tussen de aanlanding en het einde 
van deze weg (tot aan het toegangshek van het terrein) bedraagt 80 m, ruim 
voldoende dus om te kunnen remmen . 

Als ook de andere r ichting op gereden moet kunnen worden zal de afvoerweg de 
aanvoerweg worden en omgekeerd . Er dient dan voldoende lengte aanwezig te zijn 
op de oever. Zeals reeds gesteld is er 80 m lengte beschikbaar op de oever, terwijl 
88 m noodzakelijk is. Hiervoor zal in de acceleratiefase ook deels gebruik worden 
gemaakt van de 10 m lange overgangsconstructie tussen oever en drijvende weg . 

De fixatie van het prototype bestaat uit drie fixatie-modules met stalen 
funderingspalen . 
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De situatie is weergegeven in de volgende figuur: 

Situatie prototype 

5.7 De aanlanding op de oever 

Gebouwen van 
de Genie 

De hoek tussen het betonnen talud en de erachter gelegen weg bedraagt 22°. 
Indien het prototype loodrecht op dit talud zou aanlanden, dan zouden 
testvoertuigen een bocht moeten maken die iets te scherp is voor een snelheid van 
80 km per uur. 
Er is voor gekozen het prototype in een hoek van 15° ten opzichte van het talud te 
leggen, waardoor de hoek tussen prototype en de erachter gelegen weg slechts 7° 
bedraagt. Deze bocht is makkelijk te maken voor de testvoertuigen. 

De keuze voor een hoek van 15 graden is als volgt tot stand gekomen: Het 
prototype ligt onder een dwarshelling van 2,5% in het water om waterafvoer 
mogelijk te maken. De hoek van 15° ten opzichte van het betonnen talud is zodanig 
dat, gegeven deze dwarshelling van 2,5%, beide steunpunten van het landhoofd op 
dezelfde hoogte ten opzichte van de het betonnen talud liggen . 

Het landhoofd bestaat uit dezelfde L-vormige aluminium plaat als bij scenario 3 (zie 
'ontwerpnota 500 m drijvende weg op fictieve locatie'). Het landhoofd wordt 
ondersteund door een aantal betonnen balken, omringd met een laag zand-cement 
stabilisatie, die rust op het betonnen talud. 
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De afvoerweg achter het landhoofd wordt eveneens ondersteund door zand-cement 
stabilisatie. Hiermee wordt een vloeiende overgang gecreeerd naar de erachter 
gelegen weg. Deze fundering is in principe voldoende stabiel en zal onder normale 
omstandigheden goed voldoen. Om eventuele aantasting van de zand
cementstabilisatie onder extreme omstandigheden tegen te gaan zal deze geheel 
van een gangbare (voldoende stroeve) tegelverharding worden voorzien . 

De overgang tussen het drijvende prototype en de afvoerweg op het landhoofd 
bevat een knik. Deze knik bevindt zich in de overgang tussen de afrit (langshelling 
van 2,5%) en het vlakke drijvende gedeelte (zie ook paragraaf 3.2). De overgang 
tussen de afrit en de afvoerweg op het landhoofd wordt vloeiend uitgevoerd zonder 
knikken. 

Een knik van horizontaal naar 2,5% is groter dan toegestaan door de comfort-eisen 
bij een snelheid van 80 km per uur (zie ook paragraaf 3.2). Deze knik wordt nog 
vergroot indien het waterpeil lager is. Uit de waterpeilmetingen van het Waterschap 
(zie Bijlage 3) blijkt dat in de periode april t/m september de fluctuatie doorgaans 
orde van grootte 5 cm is. De maximale afwijking blijkt ongeveer plus en min 10 cm 
te zijn . De maximaal optredende helling van de afrit wordt dus ca. 3,5%. De 
optredende knik is groter dan toegestaan door de comfort-eisen. Er wordt 
verondersteld dat dit geen problemen oplevert voor de testrijders, zeker indien er 
gereden wordt met goed uitgeveerde auto's. Indien dit toch problematisch blijkt te 
zijn, dan kan het landhoofd lager worden neergezet waardoor de helling van de 
afrit kleiner wordt. 
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6 CONSTRUCTIEVE UITWERKING EN RISICO'S 

De diverse onderdelen zullen worden uitgevoerd volgens de onderstaande 
bijgevoegde tekeningen: 
• 50-731 -001 Rev. 0 
• 50-731-002 Rev. 0 
• 50-731-003 Rev. 0 
• 50-731-004 Rev. 0 
• 50-731-010 Rev. 0 
• 50-731-011 Rev. 0 
• 50-731-012 Rev. O 
• 50-731-014 Rev. O 
• 50-731-015 Rev. 0 

De tekeningen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen . 
Bij de berekening is ender andere gekeken naar: 
• verkeersbelasting; 
• koppeling van de modules; 
• maritieme aspecten; 
• stabiliteit; 
• thermische effecten. 

Tevens zijn het ontwerp van de klap en de hydraulische bediening daarvan, 
doorgerekend. 

6.1 Toegepaste materialen 

De onderdelen uitgezonderd de fixatie palen worden uitgevoerd in aluminium van 
de onderstaande legeringen. Deze legeringen zijn zeewaterbestendig en worden 
zeer frequent in de offshore, scheepsbouw en containerbouw toegepast. 

Profielen 
Plaatmaterialen 
Draadspindel / bouten moeren 
Fixatie palen 

: AIMgSil (AA6082) 
: AIMg4,5Mn W28 (AA5083 Hlll) 
: RVS 
: Fe 360 

Kleine, minder belaste onderdelen kunnen uit AIMgSi0,5 of AIMgSi0,7 worden 
vervaardigd. De materialen van de hoofdcomponenten worden geleverd met een 
certificaat volgens EN10204 3.1.B 
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6.2 Modules 

De drijvende weg wordt opgebouwd uit een aantal verschillende hoofdmodules, te 
weten : 
1. Hoofdmodule 
2. Eindmodule 
3. Fixatiemodule 
Daarnaast zullen er nog een aantal andere speciale onderdelen warden toegepast 
die aangegeven staan in paragraaf 6.3. 

6.2.1 Algemeen 

Alie modules zijn een soort rechthoekige containers die uit aluminium plaat en 
profiel warden opgebouwd. 

Het frame van de modules wordt opgebouwd van aluminium kokerprofielen die 
middels lasverbindingen tot een stevig frame warden samengesteld . De bovenkant 
van het frame wordt samengesteld uit robuuste aluminium dekprofielen die aan het 
aluminium frame warden gelast. ' -

Deze geextrudeerde profielen zijn speciale brugdekprofielen met een hoogte van 
105 mm. 

De lange bovenzijden van de module warden voorzien van een " messing en groef" 
verbindingsdetail. Bij het koppelen van de modules zorgt dit detail voor een 
optimale uitlijning van de modules waardoor een glad wegdek ontstaat. Hierop 
wordt een slijtlaag aangebracht. De overige wanden van de frames warden 
ingevuld met een gladde 3 mm dikke aluminium plaat (lange zijwand) en 4 mm 
(korte zijwand) . De ruimte binnen de modules wordt opgevuld met geexpandeerd 
polystyreen schuim (EPS) met een gesloten celstructuur. Hierdoor warden de 
modules onzinkbaar. De 3 en 4 mm dikke wandplaten dienen ook voornamelijk om 
het EPS in positie te houden. 

De EPS hardschuim blokken nemen vrijwel geen water op. De blokken warden 
gevormd door ronde volledig gesloten cellen . In de loop van de jaren kan er tussen 
deze bolletjes water komen te zitten maar dat is beperkt tot maximaal 5% 
(volume%). Een gevolg van deze vochtopname is dat de modules ca 3,5 cm meer 
diepgang zullen krijgen. Dit is acceptabel. 

Door de gesloten wanden van de modules wordt het polystyreen afgeschermd van 
het omringende water. Bij calamiteiten kunnen op het water drijvende olie· en of 
benzineresten derhalve nifil in contact komen met het EPS hardschuim. 

De opvull ing met dit lichtgewicht schuim garandeert dat de modules altijd 
voldoende drijfvermogen hebben . De bodemplaten van de modules zullen warden 
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voorzien van openingen waardoor water in de overblijvende ruimte van de modules 
kan stromen . 
Het gevolg daarvan is dat de EPS hardschuim blokken tegen de onderzijde van de 
dekprofielen gaan drukken en zodoende voor extra stabilite it en stevigheid zorgen . 
De modules drijven derhalve op het EPS schuim. Overigens zijn de dekprofielen 
en de overige constructiedelen zodanig gedimensioneerd datdeze extra support niet 
nodig is. 

De modules zullen worden voorzien van ontluchtingsgaten in de lange zijwanden . 
Hiermede wordt voorkomen dat de bij het te water zetten in de modules nog 
aanwezige lucht zich ophoopt aan de bovenzijde . In beide lange zijwanden van de 
modules worden daartoe 4 stuks gaten van 25 mm diameter geboord, direct onder 
het randprofiel. Deze gaten zitten hoog in de zijwand en indien de modules 

gekoppeld zijn bevinden ze zich tussen de modules in. Via deze gaten kan geen 
water (en bij calamiteiten benzine of olie) de modules binnen komen en in contact 
komen met het polystyreen schuim. 
De tegen elkaar aanliggende aluminium profielen zullen geen luchtdichte afsluiting 
vormen, zodat bij wisselende indrukking de lucht vrij kan ontsnappen of toetreden. 
Gezien het feit dat de modules vrijwel geheel met EPS zijn gevuld, zijn dergelijke 
luchthoeveelheden ook gering . 

Het wegdek dient een afschot van 2,5% te hebben. De modules worden echter met 
een volledige rechthoekige doorsnede gebouwd . Het benodigde afschot wordt 
gerealiseerd door een asymmetrische vulling met de reeds genoemde EPS 
hardschuim blokken. 

De genoemde modules worden aan de korte zijde voorzien van een 
koppelmechanisme (zie tek. 50-731-002) . Het koppelmechanisme is zodanig 
ontworpen dat het van de bovenzijde van de modules bediend kan worden . fr 
behoeven derhalve bii het koppelen aeen werkzaamheden in of onder water te 
worden uitgevoerd . 

De geleiderail constructie die na het koppelen van de modules wordt aangebracht is 
zodanig geconstrueerd dat het koppelmechanisme gecontroleerd kan worden. 

6.2.2 Hoofdmodule 

De hoofdmodule is de standaard module die bij een 500 m lange weg het meest 
voorkomt (zie tek. 50-731-001) . De hoofdafmetingen van deze modules zijn ± 
5300 x 3500 x 1000 mm (I x b x h) . 

Een nadere omschrijving van deze modules is in paragraaf 6.2.1 reeds aangegeven . 
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6.2.3 Eindmodule 

De eindmodule is, zoals de naam al zegt, de module die zowel aan het begin als 
aan het eind van drijvende weg bij de overgang naar de landhoofden wordt 
geplaatst. De module is voorzien van bevestigingspunten, waaraan de oprit t.b.v. 
de oeververbinding wordt bevestigd. (zie tek 50-731-010) 

Het bevestigingspunt voor deze klap is boven de module gekozen om optredende 
krachten als gevolg van de voertuigen die de drijvende weg op of af gaan, zo 
optimaal mogelijk op te vangen. Om die reden en vanwege het ontbrekende 
drijfvermogen van de op- en afrit, is de breedte van deze modules ook vergroot 
naar 10,25 meter. 

6.2.4 Fixatiemodule 

De fixatiemodule (zie tek. 50- 731-003) heeft in principe identieke afmetingen als 
de hoofdmodule. Echter bij deze module worden aan beide zijden stevige 
aluminium frames aangebracht. De totale lengte van deze module komt daardoor 
op 6950 mm . Door deze frames worden stalen palen aangebracht die in de bodem 
van het water worden verankerd. Middels deze palen en via deze fixatiemodule 
wordt de drijvende weg horizontaal gefixeerd. 
De frames voor deze palen worden aan de modules vast gelast. De openingen in de 
frames worden voorzien van kunststof geleideblokken. De geleideblokken maken 
het mogelijk dat de modules verticaal langs de palen bewegen als gevolg van bijv. 
fluctuaties in de waterhoogte. De geleideblokken maken het eveneens mogelijk dat 
de modules in de rijrichting van de brug kunnen uitzetten of krimpen als gevolg van 
temperatuurverschillen of anderszins. 

6.3 Speciale onderdelen. 

Naast de onder 6.2 genoemde modules bestaat het Bouwsteenconcept uit een 
aantal aanvul/ende componenten. 
1. geleiderailconstructie; 
2. koppelmechanisme; 
3. horizontale fixatie; 
4. oeververbinding; 
5. oevervoorziening / landhoofd; 

6.3.1 Geleiderailconstructie 

Aan beide zijden van de rijweg wordt een geleiderail constructie aangebracht (zie 
tek. 50-731-004). 
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De geleiderail bestaat uit een zogenaamde halve mini stepbarrier van 6 mm dik 
aluminium en met een hoogte van 0.6 m boven het wegdek. Deze plaat wordt in de 
vereiste vorm gezet en op een constructie van kokerprofielen bevestigd . Aan beide 
zijden van de modules worden bevestigingspunten gemaakt, waarop de geleiderail 
units word en gemonteerd . 

Per module wordt zowel links als rechts een geleiderail unit gemonteerd . De 
montage van de geleiderail vindt plaats na koppeling van de modules. 

De geleiderail wordt middels een breekpen aan de modules gemonteerd. Bij een 
calamiteit zal deze pen breken, zodat er geen onherstelbare schade aan de modules 
ontstaat. De breekpen breekt uiteraard pas bij een belasting groter dan de 
gespecificeerde belasting. 

De geleiderail units worden voorzien van een aluminium toprail op een hoogte van 
1100 mm zodat de geleiderail tevens als handrail fungeert. Deze toprail zal van een 
rode poeder-coating laag worden voorzien. 

Onder de geleiderail is voldoende ruimte voor de afvoer van regenwater. 

De buitenzijde van de geleiderail wordt bekleed met een 3 mm dikke rondgewalste 
aluminium plaat. De plaat wordt voorzien van een door de architect te bepalen 
perforatie patroon. 

6.3.2 Koppelmechanisme 

De modules worden onderling gekoppeld middels het op tekening 50-731-002 
aangegeven mechanisme. Het mechanisme bestaat uit 2 stuks op een draaibare 
arm gemonteerde RVS klemmen . Tijdens transport worden de klemmen langs de 
container gedraaid en in die positie vastgezet (i.v .m. maximale transportbreedte 
van 3500 mm) . 

Voordat de modules in het water gekoppeld worden, wordt de arm 180° gedraaid 
en vastgezet, zodat de klemmen buiten de container uitsteken en dienst gaan doen 
als breedte centrering van de te koppelen modules . Nadat de modules tegen elkaar 
zijn gepositioneerd worden de klemmen uitgedraaid waardoor de modules 
gekoppeld worden. 
Het uitdraaien van de klemmen gebeurt vanaf de bovenzijde van de modules . Door 
het draaien aan een RVS-draadspindel worden, dankzij de aangebrachte linkse en 
rechtse schroefdraad de twee klemmen gelijktijdig bediend. 

De klemmen worden naar boven respectievelijk naar beneden bewogen en 
klemmen de buiten de modules uitstekende nokken tegen elkaar. De klemmen zijn 
voorzien van een taps toelopend klemvlak waardoor met weinig spierkracht een 
grote klemkracht kan worden ontwikkeld. 
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De klemvlakken zijn bekleed met de slijtvaste kunststof Hakorit UHMWPE 9, zodat 
de koppeling ook weer eenvoudig losgemaakt kan worden . 

6.3.3 Horizontale fixatie 

De drijvende weg kan als gevolg van stroming en als gevolg van windbelasting van 
plaats veranderen. Om dit te voorkomen worden de bovenomschreven 
fixatiemodules toegepast. De fixatiemodules worden met behulp van stalen paten 
die in de bodem worden verankerd op z'n plaats gehouden. 

Voor de gegeven situatie zullen stalen (Fe 360) paten met een diameter van 406 
mm, een wanddikte van 12,6 mm en een lengte ca . van 14 m voldoende zijn . De 
paten komen aan weerszijden van de fixatiemodule. De berekeningen van de 
modules wijzen uit dat een onderlinge afstand van de palen van 35 meter voor de 
gegeven situatie ruim voldoende is. Voor de proefserie zullen in totaal 6 paten 
worden gebruikt voor de fixatie van de aluminium modules. Bovendien zullen er 
nog een viertal paten worden geslagen voor de fixatie van de gehuurde pontons. 

6.3.4 Oeververbinding 

De modules drijven op water waarvan de hoogte enigszins kan fluctueren. Tussen 
de vaste oever en de drijvende weg wordt derhalve een scharnierbare op-/afrit 
aangebracht (zie tek. 50-731-009). De oprit wordt bovendien voorzien van rollen 
die over het landhoofd kunnen rijden om lengteveranderingen t.g .v . thermische 
uitzetting en/of fluctuerende waterhoogte op te kunnen vangen . 

De oprit wordt aan een speciale eindmodule vastgemaakt. De oprit wordt geheel in 
aluminium uitgevoerd met aan beide zijden een geleiderail constructie. De lengte 
van de oprit is 10 meter. 

Uit (weg)transport overwegingen worden de op- en afritdelen in langsrichting 
gedeeld middels een verbinding met bouten . 

6.3.5 Landhoofd 

Het landhoofd vervult vier functies : 
1. vloeiende aansluiting tussen de op-/afrit en de achterliggende weg ; 
2. opvangen van horizontale verplaatsingen in de lengterichting van de drijvende 

weg ; 
3. overdracht van de verticale belasting van de op-/ afrit naar de ondergrond; 
4. opvangen horizontale gronddruk van het zandlichaam onder de aansluitende 

weg . 
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Er is voor gekozen het landhoofd te splitsen in een herbruikbaar element en een 
locatie-gebonden fundering. 

Het herbruikbare element is een L-vormige aluminium constructie, bestaande uit 
een staande en een liggende plaat. De op-/afrit is opgelegd op de liggende plaat 
door twee wielen aan de zijkanten, waardoor de horizontale beweging van de 
drijvende weg wordt opgevangen. De verstevigde staande plaat weerstaat de 
horizontale gronddruk en zorgt voor de aansluiting van de weg . Er ligt nog een 
extra plaat tussen de op-/afrit en de vaste weg om de ruimte voor de horizontale 
verplaatsingen te overbruggen. 

De fundering is afhankelijk van de ondergrond en de vormgeving van de oever en 
de plaatsing erop. De fundering kan bijvoorbeeld bestaan uit een damwand, palen, 
een blok beton of putfunderingen . De fundering op de demolocoatie bestaat uit 
betonnen balken en zand-cement stabilisatie. Deze ligt op betonnen plaat van het 
talud en wordt beschermd door een tegelverharding. 

6.3.6 Slijtlaag/markering 

Het brugdek van de modules en ook de klap en de op- en afritten t .b.v. de 
oeververbinding worden voorzien van een epoxyhars-slijtlaag . Dergelijke systemen 
hebben zich in de praktijk al jaren Jang bewezen op houten en stalen bruggen. De 
systemen zijn niet wezenlijk anders voor dit aluminium wegdek. Het aluminium 
dekprofiel zal worden aangestraald en van een twee componenten epoxy primer 
worden voorzien. Het instrooimiddel bestaat uit de hoogwaardige polijstvaste 
steenslag Durop ¾. Hiermede voldoet de wegverharding aan de eisen voor 
stroefheid conform RAW bepalingen 1995 

De rijbaan wordt vervolgens met twee 15 cm brede, witte lijnen gemarkeerd. 

6.3.7 Conservering 

Aluminium delen behoeven niet geconserveerd te worden om tegen corros ie 
beschermd te zijn of te worden . De op het aluminum gevormde oxide laag is lucht
en waterdicht en sluit het onderliggende aluminium af voor verdere oxidatie. 
De toegepaste bevestigingsmiddelen zijn alien roestvast staal en behoeven 
eveneens geen conservering. 

De weinige stalen onderdelen zoals de fixatie palen zullen worden voorzien van een 
Simacover TCP verfsysteem. Het systeem wordt uitsluitend aan de buitenzijde van 
de paten aangebracht vanaf de bovenzijde tot een hoogte van 1 meter onder de 
laagst mogelijke waterstand 
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6.4 Gewichten 

Hieronder staan gewichtsindicaties van de diverse onderdelen aangegeven . De 
aangegeven gewichten zijn inclusief de koppelmechanismen, de polystyreen vulling 
en de slijtlaag. De op de stuklijsten bij de tekeningen vermelde gewichten zijn met 
10% verhoogd voor onvoorzien, lasdraad en consumables, etc. 

Hoofdmodule (tek ---001+--- 002) 
Fixatiemodule ( tek--- 003) 
Eindmodule (tek ---010 ) 
Geleiderailconstructie sectie a 3,5 m (tek--004) 
Oprit/Afrit (tek-009) 

6.5 Risico's 

2050 kg 
2300 kg 
2650 kg 

275 kg 
5250 kg 

De door Rijkswaterstaat aangeduide risico's, zoals genoemd in bijlage 2 van het 
document 'Overeenkomst voor het uitvoeren van fase 2' (nr. BDD-5709-perceel 2, 
d.d . 21-5-01), zijn opgenomen in Bijlage 1. Hier zijn twee lijsten aan toegevoegd . 
De ene is een extra lijst met risico's voor fase 2 die door de Bouwsteen-combinatie 
zelf zijn onderscheiden gedurende het ontwerpproces. De andere lijst betreft de 
door de Bouwsteen-combinatie onderscheiden risico's voor fase 3, de 
uitvoeringsfase. 

Voor de risico's van fase 2 is aangegeven wat aan het eind van het ontwerpproces 
de status is en welke actie is genomen om het risico te elimineren, dan wel te 
beheersen. Een groot deel van de onderscheiden risico's zijn overigens komen te 
vervallen doordat het onderdeel waar deze betrekking op hadden geen deel meer 
uitmaakt van de drijvende weg. 

Voor de risico's van fase 3 is aangegeven wat welke maatregelen de Bouwsteen
combinatie zal treffen om de kansen en gevolgen te beheersen en waar mogelijk te 
elimineren. 
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7 UITVOERINGSWIJZE EN PLANNING 

7.1 Fabricage 

Alie onderdelen zullen in een overdekte en zonodig verwarmde werkplaats worden 
samengesteld en gelast. Weersveranderingen invloeden zijn daarmede niet van 
invloed op de fabricage. 

Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen die speciaal voor dit project zullen 
worden aangemaakt en deels ontwikkeld. Fabricage en afname zullen worden 
uitgevoerd volgens de procedures die zijn vastgelegd middels ons 1509002 
gecertificeerde kwaliteitssysteem. De diverse onderdelen kunnen in de fabriek 
worden afgenomen en zullen vervolgens gereed gemaakt worden voor transport. 

Toleranties 
De modules zullen worden gebouwd met toleranties op de hoofdafmetingen 
volgens de ISO 668 standaard die geldig is voor de containerbouw. 
De modules zullen in bouwmallen worden gebouwd teneinde de onderlinge 
maatvoering en koppelbaarheid te waarborgen . De mallen waarborgen eveneens 
een goede haaksheid van de module hoeken. 
Vanwege de constructie en het in elkaar passen van de bovenrand profielen van de 
modules zullen getolereerde hoogteverschillen in de container niet lijden tot 
oneffenheden in het wegdek. Het koppelmechanisme is overigens dusdanig 
gedimensioneerd dat eventuele verschillen in hoofdafmetingen niet tot problemen 
met het koppelen leiden. 

De overige delen zullen worden gebouwd met toleranties volgens 15013920 
Algemene Toleranties voor Gelaste constructies (klasse C). 

7.2 Aluminium laswerk 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen zullen de vorm en keelhoogte van de 
benodigde lassen worden vastgesteld. Deze zullen ook op de productietekeningen 
worden aangegeven. De lassen in het framewerk zullen in principe volledig 
doorgelast worden. De dekprofielen aan de bovenzijde worden volledig afgelast. Het 
plaatwerk in de zijden en de bodem van de containers wordt met hechtlassen 
bevestigd . 

Het laswerk zal worden uitgevoerd volgens lasprocedures die gekwalificeerd zijn 
volgens EN 288/4 . De lassers zullen gekwalificeerd zijn volgens E 287/2. Op de 
tekeningen staat aangegeven dat de lassen in overeenstemming met ENV1999-
2: 1998 Annex D zullen worden onderzocht. De lassen zullen voornamelijk worden 
onderzocht met de Dye Penetrant methode. Vanwege de vorm van de lassen is 
rontgenonderzoek niet mogelijk. 
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7.3 Transport 

De aangegeven onderdelen voor de proefserie zijn alien geschikt om met 
wegtransport naar de plaats van bestemming gebracht te warden. Dit maakt een 
snelle en flexibele aanvoer met standaard transportmiddelen mogelijk. 

7.4 Montage /Demontage 

De delen warden op trucks aangeleverd op de proeflocatie. Vanaf de trucks warden 
de modules afgeladen met behulp van de op de opleggers gemonteerde kraan of 
met behulp van een telescoop kraan. De delen warden aan de waterkant 
opgeslagen. 
De op-/afrit wordt vervolgens samengesteld en samengebouwd met de eindmodule. 
Het geheel wordt in het water gelegd en gepositioneerd ten opzichte van de wal. 
Vervolgens wordt een fixatiemodule (drijvend in het water) aangekoppeld. Na 
controle van de positie ten opzichte van de oever warden de delen gefixeerd 
middels twee stalen palen die in de bodem warden getrild . De modules warden 
dusdanig gefixeerd dat eventuele uitzetting tengevolge van temperatuurverschillen 
kunnen warden opgevangen . Het op de proeflocatie aangebrachte landhoofd (zie 
tek. 50-731-015) is op deze bewegingen ingericht. 

Opvolgende hoofdmodules warden in het water gezet en middels een motorbootje 
in positie gebracht en gekoppeld. Deze procedure herhaalt zich met hoofdmodules 
totdat een fixatiemodule (bij de proeflocatie na 25 meter, maximaal na 35 meter) 
dient te warden aan gekoppeld . Na het koppelen van deze fixatie module wordt de 
positie gecontroleerd . Vervolgens wordt ook deze fixatiemodule gefixeerd middels 
het intrillen van twee stalen palen. 

Zadra er een tweetal hoofdmodules zijn gekoppeld kan begonnen warden met het 
monteren van de geleiderail units. Deze delen zijn ca 3,5 meter lang en kunnen 
eenvoudig vanaf de bovenzijde warden gemonteerd met bijvoorbeeld een heftruck. 

Op deze manier wordt een traject van 50 meter drijvende weg samengesteld. De 
op een na laatste module zal warden gefixeerd zodat geen beweging in 
langsrichting mogelijk is. Dit wordt uitgevoerd door de openingen voor de palen in 
deze fixatie module rend in plaats van ovaal te maken (niet getekend) . Na deze 
fixatie module wordt een eindmodule gemonteerd met een op-/afrit. De op-/afrit 
wordt op de hieronder genoemde standaard pontons afgesteund. 

De 10 meter lange op-/en afrit maakt dat kleine verschillen in indrukking tussen 
de gehuurde pontons en de aluminium modules niet tot onacceptabele 
versnellingen in verticale richting leiden. 
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Het boven omschreven deel zal warden verlengd met een ca 90 meter lang deel 
van gehuurde standaard pontons. Dit zijn in de markt beschikbare pontons die oak 
uit koppelbare modules bestaan . Deze units kunnen zowel in lengte als in de 
breedte richting gekoppeld warden. De standaard pontons kunnen warden getrimd 
zodat er geen niveauverschil in het rijdek za l ontstaan . De standaard pontons 
warden gebruikt voor het accelereren en afremmen van de test auto . De overgang 
zal warden gevormd door een aluminium plaat die aan de op-/afrit is gemonteerd . 
Deze plaat is gelijk aan die welke aangegeven is bij de overgang van op-/afrit naar 
het landhoofd. 

Er is nag geen definitieve keuze gemaakt voor type en fabrikaat van deze pontons. 
De keuze zal oak afhankelijk zijn van beschikbaarheid op het moment dat de test 
zal warden uitgevoerd . Wij zijn nu uitgegaan van pontons met een lengte van 40 
voet ( ca 12 meter), een breedte van ca . 2,45 m en een totale hoogte van ca. 2,00 
m. De pontons kunnen warden geballast voor het verkrijgen van de correcte 
hoogte. 

De standaard pontons zullen eveneens met stalen palen warden gefixeerd maar 
warden niet aan de aluminium modules vastgemaakt. 

Deze standaard pontons zullen eveneens warden voorzien van een vergelijkbare 
geleiderail constructie en van een slipvast dekoppervlak dat overeenkomt met het 
wegdek op de aluminium modules. 

Na afloop van de test warden de modules in omgekeerde volgorde ontkoppeld en 
afgevoerd . De ingetrilde stalen palen zullen tijdens de demontage warden 
verwijderd en afgevoerd . De proeflocatie zal schoon warden achtergelaten . 

Noot: 
De hoofmodule en de fixatie module hebben gelijke afmetingen en vrijwel een gelijk 
gewicht. Het gewicht van de frames voor de fixatie is ca 250 kg hetgeen leidt tot 
een diepgang verschil van ca 13 mm. Het gewicht van de persoon die de koppeling 
uitvoert en het "zoekend vermogen" van de koppelprofielen maken dit 
hoogteverschil acceptabel. 
Het grotere gewicht van de eindmodules wordt verdeeld over een grater oppervlak . 
De eind modules zullen ca 10 mm minder diep steken dan de hoofdmodules (de 
hoogte blijft gelijk) . Dit verschil is om bovengenoemde redenen acceptabel . De klap 
op de eindmodules dient gemonteerd te warden nadat de eindmodules aan de 
andere modules zijn gekoppeld . 

- 46 -



7.5 Onderhoud/ Inspectie 

Aluminium behoeft in principe geen onderhoud. Indien de modules geruime tijd 
opgeslagen zijn geweest of in gebruik zijn geweest moeten de RVS draadspindels 
van het koppelmechanisme voor gebruik eventueel schoongemaakt en gesmeerd 
worden. Dit is ook van toepassing voor de scharnieren van de op- en afritten bij de 
oeververbindingen. De modules hebben verder geen bewegende delen die aan 
slijtage onderhevig zijn of onderhouden dienen te worden . 

De delen zouden bij continu gebruik een jaar na plaatsing ge"fnspecteerd kunnen 
worden . Het verdient aanbeveling om de delen na elke gebruiksperiode te 
inspecteren. Het kan daarbij nodig zijn de delen ter plaatse van het 
koppelmechanisme of in zijn geheel schoon te spuiten in verband met eventuele 
aangroei van vuil of algen. 

De op de units aangebrachte slijtlaag is een beproefd systeem dat al sinds de 
zestiger jaren wordt toegepast voor de afwerking van stalen, betonnen en houten 
brugdekken. De ervaring leert dat de levensduur 10-15 jaar zal bedragen voor wat 
betreft de stroefheid. Een en ander afhankelijk van het gebruikte afstrooi middel. 
Het onderhoud aan de slijtlaag zal uiteraard volledig afhankelijk zijn van de 
verkeersintensiteit maar er zal tijdens de levensduur van de modules wel enig 
onderhoud aan de slijtlaag gepleegd dienen te worden. 

Het koppelmechanisme is dusdanig ontworpen dat er tijdens gebruik van de 
modules geen bewegingen bij de klemmen te verwachten zijn. De kunststof 
slijtplaten die op de aluminium klemmen zijn gemonteerd zullen derhalve niet 
slijten door bewegingen . Slijtage treedt alleen op bij het koppelen van de modules. 
De kunststofplaten zijn van slijtvast materiaal gemaakt en het is derhalve niet te 
verwachten dat deze platen regelmatig vervangen behoeven te worden . 

De inspectiekosten van de aluminium modules gedurende proefperiode zijn te 
verwaarlozen 

7.6 Restwaarde 

Aluminium is een materiaal dat goed recyclebaar is. Het corrosielaagje dat gevormd 
wordt is zeer dun en sluit het aluminium van de omgeving af, waardoor de corrosie 
stopt. Daardoor blijft de oorspronkelijke hoeveelheid aluminium gehandhaafd . Dit is 
anders dan bij staal waar het oxide langzaam maar zeker het materiaal wegvreet . 
Aluminium is zeer goed recyclebaar. Gezien de lage smelttemperatuur is daar ook 
relatief weinig energie voor nodig . Afvalmateriaal van aluminium heeft dan ook een 
aanzienlijke schrootwaarde. Er moet wel in ogenschouw genomen worden dat om 
deze schrootwaarde betaald te krijgen de modules eerst van alle niet-aluminium 
delen ontdaan dienen te worden en ook in kleine stukken zullen moeten worden 
gezaagd of gesneden. 
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Er zullen kosten gemoeid zijn met het demonteren van de modules, het transport, 
het afvoeren van de EPS vulling en het afvoeren of verwijderen van de slijtlaag . 
Een en ander zal in overeenstemming dienen te zijn met de op dat moment 
geldende regelgeving . 

Het bovenstaande in overweging nemende is het moeilijk nu een restwaarde te 
bepalen. Het lijkt gerechtvaardigd de restwaarde van de modules boekhoudkundig 
op dit moment op nul te stellen. Bij de huidige situatie zal er geen sprake zijn van 
aanvullende afvoerkosten of verwijderingsbijdragen indien besloten wordt de 
modules van de hand te doen. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van 
volledig geconserveerde varianten die uit staal of andere materialen zijn gemaakt. 

7.7 Planning 

Uit onderstaande planning blijkt dat het prototype in juni 2002 gereed kan zijn, 
waarna in juli en augustus 2002 getest kan warden . Voorwaarde hierbij is dat de 
kick-off in week 49 van 2001 plaatsvindt. 

Manufacturer: 
Bouwateen combinaU. 
Holland 

ProducU. tekenlngen 
ertvoorbereldlna 

muk Prol Kwal. Plan 

S..Celllna hoordm.terlaal 
levertlta rnat.,.lul 

ProducU. voorbereldina 
ProducUe orotofNrie 
Voorbueldlna Huur pontons 
M 0DDf0.tlocali. 
~k landhoofd oo roelloc, 
Helen Palen tltcfens mo ) 

Benroevlnal Taaten 
O.montao• ltranaoort 

IOv•rieg RWS (-4wkn l 

NotH: 
N.A. = Not appllcabi. 

DeDriJyendeW-i1 

Cu.tonMr: Rljks Waterstaat 
Job ~50,01021 

• x " Pfanned prallm. schedule 

NONE 

DIiie : 29-10-2001 
Prepared by : I 
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8 KOSTEN 

In dit hoofdstuk is een kostenraming op hoofdlijnen opgenomen. De gevraagde 
kostenopsplitsing wordt in een aparte brief nagestuurd. 

Kosten Prototype op demo-locatie definitief dd 5-12-01 

DIRECTE KOSTEN 

11\antal Eenheidsprijs Totaal prijs 

Hoofdmodule 11 

Fixatie module 3 

Eindmodule 2 

IOnrit oever verbindino 2 

Geleiderail Hoofdmodule set 11 

Geleiderail Fixerinq module 3 

Heipalen aanbrengen en verwijderen 1C 

Totaal Directe Kosten 
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INDIRECTE KOSTEN 

rrekenwerk en voorzieningen proeftocatie 
Transoort van en naar proeflocatie 

Kraanhuur tbv montage/demontage 

Huur en voorzieninoen standaard pontons 
Montaqe en assistentie op proeflocatie 

~ssistentie by testen 
K)verig demontage opruimen 
Directieruimte oortacabins oo oroeflocatie 
K)nvoorzien 
Directievoorziening stelpost vlgs art 14 concep 
k:ontract 
Projectleiding , werkvoorbereiding , tekeningen 

~anvullend rekenwerk 
~&G olan + PKP, olan van aanoak 
Extra assistentie DHV,XX,TNO 
Directie ruimte en secretariaat vervallen 
Grond onderzoek 

T otaal lndirecte Kosten 

PRIMAIRE KOSTEN PROEFSERIE 

Alie oriizen ziin aanaeaeven in Guldens en ziin exclusief BTW 
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9 AANDACHTSPUNTEN EN AANBEVELINGEN 

Het innovatietraject van de Bouwsteen over Water heeft niet alleen geleid tot het in 
deze nota beschreven ontwerp . Het heeft tevens geleid tot nieuwe inzichten over 
drijvende en flexibele infrastructuur, en ook tot contacten met potentiele klanten 
veer het gebruik van de Bouwsteen (met name provincies). 

Deze inzichten en contacten hebben geleid tot de volgende aandachtspunten en 
aanbevelingen veer de toekomstige ontwikkeling van het Bouwsteen-concept: 
• Het ontwikkelen van demontabele geleiderailconstructies die voorzien zijn van 

fiets- en/of voetgangerspaden . In het algemeen blijkt dat het met name veer 
fietsers en voetgangers omrijden te ver is bij stremming van een bestaande 
brug. 

• Het versterken van de constructie zodat de Bouwsteen ook berijdbaar is veer 
vrachtauto's, met een maximaal gewicht van bijvoorbeeld 30 ton . Contacten met 
potentiele klanten leerden dat indien een brug in renovatie is, dat met name het 
omrijden van vrachtverkeer door bijvoorbeeld dorpjes hinder en gevaar oplevert. 
Het verstevigen van de Bouwsteen maakt de constructie zwaarder en duurder, 
maar levert geen technische problemen op . 

• Indien de Bouwsteen verzwaard wordt ten behoeve van vrachtverkeer, dan is 
het tevens aan te bevelen de Bouwsteen breder te maken, waardoor de inzinking 
minder wordt en er ook in twee richtingen met 50 km per uur kan worden 
gereden . 
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10 COLOFON 

Opdrachtgever 
Project 
Projectcode 
Productcode 
Versie 
Status 
Omvang rapport 
Belangrijkste wijzigingen 
t .o.v . vorige versie 
Opgesteld door 
Gecontroleerd door 
Geaccordeerd door 

Datum 

Naam/Paraaf 

Bouwdienst Rijkswaterstaat 
De Nieuwe Waterweg 
Error! Reference source not found. 

: CW-SE20011672 
: 3 
: definitief, revisie 0 
: 52 pagina's 

: opmerkingen RWS verwerkt, kostenraming aangepast 
Martijn Cornelissen 
Dick de Kluyver 
Dick de Kluyver 

Error! Reference 
source not found. 
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BIJLAGE 1 Overzicht documenten 

De belangrijkste documenten binnen het project zijn de volgende : 

Documenten van Rijkswaterstaat: 
• Leidraad 'De Nieuwe Waterweg' , nr. BDD-5709 , d.d . 16 oktober 2000; 
• Nata van inlichtingen, d.d . 15 november 2000; 
• Overeenkomst voor het uitvoeren van fase 2, nr. BDD-5709-perceel 2, d.d. 21-

5-01, met drie bijlagen : 
Bijlage 1: besprekingverslag 1, d.d. 23 januari 2001 
Bijlage 2 : Lijst met risico's en kritieke punten 
Bijlage 3: Titelblok 

Documenten van de Bouwsteen-combinatie: 
In onderstaand schema staan de documenten van de Bouwsteen-combinatie die het 
resultaat vormen van de ontwerpfase. De wit-gekleurde documenten zijn tijdens de 
ontwerpfase opgesteld en ondertussen goedgekeurd door Rijkswaterstaat. 
Voorliggende ontwerpnota is donkergrijs gekleurd . 

Project
Kwaliteits• 

Plan 

Vaststelling 
Eisen en 
Uitgangs

punten 

Ontwerpnota 

K 500 m drijvende 
weg op fictieve 

locatie 

Risico-analyse 

Hoeveelheden 
scenario 3 

Kosten 
scenario 3 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo- locatie 

OV-SE2001 1672 

Berekeningen 

Tekeningen 
scenario 3 

Tekeningen 
prototype 

Ontwerpnota 
prototype 

drljvende weg 
op demo-locatle 

Werk• 
besc:hrljvlng 

prototype 

Beachrljvlng 
Locatle 

prototype 

Rlslco-analyse 

Hoeveelheden 
prototype 

Kosten 
prototype 

blj lage 1 
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nr . 

BIJLAGE 2 Lijsten met risico's 

UJST MET RISICO 'S EN KRITI EKE PUNTEN VOOR FASE 2 
VAN BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT 
Bron: bijlage 2 van het document 'Overeenkomst voor het uit voeren va n fase 2' 
(nr. BDD-5709-perceel 2, d.d . 21- 5-01) 

Beschrijving Status Actie 

per 4-10-01 

a. Velllgheid (verkeer / constructief / calamiteiten): 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Afwezigheid en inrichting van vluchtwegen incl. leuning voor personen: 

(Bij eenstrooks rijbanen moet de opdrachtnemer duidelijk aangeven hoe 

hij/ zij denkt om te gaan met incident management omdat een andere 

rijstrook ontbreekt) 

Constructieve sterkte (met name de verb inding tussen de drijflichamen) : 

Koppel ing van de modules met twistlocks; 

Installatie op het water (met name in het water positioneren en koppelen 

van drijvers t.o.v. elkaar en de gevoeligheid voor wind en stroming): 

Zeer moeilijk. Voor het koppelen van twee drijvende elementen moeten 

minimaal 4 twistlock verbindingen gemaakt worden, waarvan de helft 

onder water: 

Sterkte constructie bij een 500m lange weg door ontbreken van 

scharnieren; 

Opvangen va n horizonta le beweg ingen door temperatuur en door wind; 

Sterkte - stabiliteit afdracht belastingen (verkeersbelasting) van de 

rijvloerconstructie; 

Inlelding van krachten in drijflichaam; 

Robuustheid drijflichamen (transport, (de)montage, aanvaring); 

Gedrag van de constructie onder dynamische omstandigheden: . eigen frequentie; . verkeer; . golven / stroming / wind; . combinaties van voorgaande omstandigheden . 

Aansluiting tussen oever c.q. toe- en afritten en de overgangsconstructie 

naar de drijvende constructie; 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo-locatie 

CW-SE20011672 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 
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de weg is 

breder gemaakt 

en voorzien van 

leu ningen 

methode 

koppeling is 

aangepast 

methode 

koppeling is 

aangepast. Het 

wordt nu vanaf 

boven water 

gedaan 

constructieve 

berekening 

constructieve 

berekening 

rijvoerconstructi 

e is verval len in 

het ontwerp 

constructieve 

berekening 

constructieve 

berekening 

Aantonen 

d.m.v . 

dynamische 

berekeningen 

specia le 

constructies 
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12 Specifiek voor de beweegbare brug (klapbrug): 

12.1 torsiestijfheid constructie in relatie tot de scheefstand van de 

drijflichamen; 

12.2 verankering zuigankers (standzekerheid vertikaal); 

12.3 lierwerken tijdens bewegen ( gelijkloop); 

12.4 fixering tijdens opening van de brug; 

12.5 gewaarborgde overgang in gesloten toestand (vergrendeling); 

12.6 spa nning in kabel in gesloten toestand; 

13 Levensduur onderlinge koppeling van drijflichamen ; 

b. RIJcomfort 

14 Rijcomfort (versnel li ngen) ender dynamische omstandigheden: . eigen frequentie ; . verkeer (erop-, erover- en eraf rijden) ; . golven / stroming / wind; . combinaties van voorgaande omstandigheden . 

c. Rislco's m.b.t. ontwerpmethode: 

15 Raakvlakken tussen rekenmethodieken - ontwerpvoorschriften . 

16 Belastingen volgend uit Leidraad , normen en randvoorwaarden en zelf 

gekozen waarden. 

d. Rlslco"s m .b.t . ultvoe rlng prototype: 

17 

18 

Raakvlakken met aanleg aarden baan, toegankelijkheid drijvende weg. 

Aa nsluiting (koppeling) drijfiichamen. 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo-locatle 
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opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

lijkt in orde 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

Methode van 

vergrendeling . 

Er warden 

ingetrilde palen 

toegepast 

lierwerken zijn 

vervallen 

hydraulische 

vergrendeling 

vergrendeld 

door een 

momentvaste 

verbinding 

kabels zij n 

vervallen 

de koppelingen 

zijn demontabel 

en inwisselbaar 

Aantonen 

d.m .v . 

dynamische 

berekeningen 

opstellen 

document 

'Vaststelling 

eisen en 

uitgangspunten' 

idem 

is op demo-

locatie geen 

probleem 

methode 

koppeling is 
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19 Verankering drijflichamen. 

e. Vergunningen 

20 

nr. 

21 

22 

23 

24 

Eisen (vei ligheid) voortkomend uit vergunningen door locale overheden. 

AANVULLENDE LUST MET RISICO'S VOOR FASE 2, 
DOOR DE BOUWSTEEN-COMBINATIE 

Beschrijving 

Aantasting van polystyreen door chemicalien, waaronder benzine. 

Het weren van (vracht)verkeer dat zwaarder is dan toegestaan 

Nlet op tijd gereedkomen van de producten 

Schade door aanvaringen 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo-locatie 

(W-SE20011672 

opgelost 

opgelost 

Status 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

opgelost 

aangepast 

door middel va n 

palen 

op de demo-

locatie zij n geen 

vergunmngen 

nodig 

Actie 

het oppervlakte 

van het water 

kan niet in 

contact komen 

met het 

polystyreen (zie 

3.4) 

indien gewenst 

dmv een 

weeglus 

aangesloten op 

een slagboom 

aandacht aan 

de planning 

randelementen 

zijn 

vervangbaar 
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nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

LIJST MET RISICO'S VOOR FASE 3, 
DOOR DE BOUWSTEEN-COMBINATIE 

Beschrijving Status 

Detalllerlng 

Onverwachte technische problemen In behandeling 

Planning niet halen door korte doorlooptijd In behandeling 

Aankoop 

Levertijd matijzen, aluminum profielen In behandeling 

Levertijd aluminium materiaal In behandeling 

Prijstijging materiaa l en diensten In behandeling 

Bouw In de fabrlek 

Planning niet halen door korte doorlooptijd In behandeling 

Ongevallen tijdens het werk In behandeling 

uitval apparatuur, zoa1s las- en zaag machines In behandeling 

onvoldoende (las) capaciteit In behandeling 

Montage op locatle 

Problemen door gebrek aan ervaring met de 
handling en het koppelen van drijvende 

In behandeling 

modules 

Ongevallen tijdens de montage In behandeling 

Niet op t ijd verkrijgen van benodigd materieel In behandeling 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo-locatie 

C.W-SE20011672 

Actie 

Aanwenden van theoretische 

kennis en praktijkkennis van 

Bayards, TNO, OHV, XX en de 

Genie 

Een gedetailleerde planning 

opzetten en hierop sturen 

tijdig bestellen, 

toepassen van veel standaard 

componenten en enkele 

eenvoudige nieuwe profielen 

tijdig bestellen 

prijzen zijn geldig tot 15 -1 

Een gedetailleerde planning 

opzetten en hierop sturen 
Opstellen specifiek V&G plan , 
standaard ARBO-procedures bij 
Bavards 
Er zijn voldoende las - en 
zaagmachines voor handen om 
een en ander op te kunnen 
vangen . 

er zijn bij Bayards voldoende 
lassers aanwezig om evt ziekte 
van bijvoorbeeld lassers op te 
vangen 

Gebruik maken van kennis en 
ervaring van de Genie 

Opstellen specifiek V&G plan, 
standaard procedures van de 
Genie 
Het materieel (kleine kraan, 
huuroontons botenl ziin allemaal 
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13 

14 

15 

standaard en eenvoudig te huren. 
Desnoods kan materieel van de 
Genie warden gebruikt. 

Kleine onvolkomenheden in de koppeling van In behandeling Dit wordt in de fabriek blj Bayards 
de modules al getest. Eventuele kleine last-

m inute aanpassingen kunnen bij 
de Genie nee worden aedaan 

Testen en gebruik 

Veiligheid testrijders en overig testpersoneel In behandeling Opstellen specifiek V&G plan, 
standaard procedures van de 
Genie 

Niet-besch ikbaarheid proeflocatie In behandel ing Tij dig inplannen en de testperiode 
niet in de winter plannen i.v .m . 
mooeliike iisvormina 

Veel risico's hebben te maken met de gevraagde levertijd van het prototype. Is er voldoende tijd om 
een en ander nader uit te detaitleren, tijdig te bestellen etc . Er is uitgegaan van productie gedurende 
normale werktijden zonder overwerk of werken in ploegen . Er zijn weliswaar nieuwe profielen maar 
deze zijn redelijk eenvoudig en zullen zeker niet het uiterste van de capaciteit van een mogelijke 
leverancier vergen . Er is verder veel gebruik van standaard componenten . 

De Bouwsteen over Water/Ontwerpnota prototype op een demo-locatle 
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BIJLAGE 3 Waterstanden nabij het Engelse Gat 
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Bijlage H 



Beschrijving: 

Het element verbindt een drijvend gebouw met de drijvende weg (figuur 1) . Het leifst zou ik 
willen <lat <lit element zonder hulpconstructie het gebouw aan de weg koppelt en de 
bewegingen van het gebouw op het water op kan vangen. 
Het bestaat uit een aluminium constructie met aan 11 zijde vier rubber schamieren en aan de 
andere zijde in het midden geplaatst een kogelschamier met aan de uiteinden dempers.(figuur 
2). 
Om deze constructie heen wil ik een kunststof schil paatsen. Deze schil beschermt het element 
tegen invloeden van buitenaf. In de schil bevindt zich ook een leidingunit wat een ander 
belangrijk onderdeel van mijn afstudeerproject is. Echter is <lat op het moment qua 
constructie-keuze niet relevant. Figuur 3 is een afbeelding van het totale element. 

Voor het gebouw heb ik een standaard drijvende ark gekozen van de firma ABC-srkenbouw. 
De afmetingen van de fundering van <lit gebouw zijn: 20000x6000xl450 (mm). De diepgang 
van de bak is 850mm. De afmetingen van het onder water liggnede gedeelte zijn dan: 
20000x6000x850mm. 

Het totale gewicht van de woning is 1070 kN. 

De ramp heeft een afmeting van 4000x3000mm 

(Figuur 4 is een schets van het aansluitingprincipe met de afmetingen) 

Het zwaartepunt heb ik volgens het boek 'Offshore Hydromechanics' geschreven door dhr 
Joumee van de TU Delft gekozen ter hoogte van het wateroppervlak. Volgens <lit boek is <lat 
een veilige aanname, hierom heb ik dus geen exacte berekening gemaakt van de ligging van 
het zwaartepunt. 

De auto die eroverheen moet kunnen heeft een maximum gewicht van 2000kg. De wielbasis 
daarvan is 3000mm en het zwaartepunt ligt op 1000mm hoogte. 

Ik hoop dat het met deze beschrijving wat duidelijker is geworden waar ik mee bezig ben. 

Op de volgende pagina's staan de bijbehorende figuren afgebeeld en een berekening van alle 
krachten. 



Beschrijving: 

Het element verbindt een drijvend gebouw met de drijvende weg (figuur 1). Het leifst zou ik 
willen dat dit element zonder hulpconstructie het gebouw aan de weg koppelt en de 
bewegingen van het gebouw op het water op kan vangen. 
Het bestaat uit een aluminium constructie met aan 11 zijde vier rubber schamieren en aan de 
andere zijde in het midden geplaatst een kogelschamier met aan de uiteinden dempers.(figuur 
2). 
Om deze constructie heen wil ik een kunststof schil paatsen. Deze schil beschermt het element 
tegen invloeden van buitenaf. In de schil bevindt zich ook een leidingunit wat een ander 
belangrijk onderdeel van mijn afstudeerproject is. Echter is dat op het moment qua 
constructie-keuze niet relevant. Figuur 3 is een afbeelding van het totale element. 

Voor het gebouw heb ik een standaard drijvende ark gekozen van de firma ABC-srkenbouw. 
De afmetingen van de fundering van dit gebouw zijn: 20000x6000xl450 (mm). De diepgang 
van de bak is 850mm. De afmetingen van het onder water liggnede gedeelte zijn dan: 
20000x6000x850mm. 

Het totale gewicht van de woning is 1070 kN. 

De ramp heeft een afmeting van 4000x3000mm 

(Figuur 4 is een schets van het aansluitingprincipe met de afmetingen) 

Het zwaartepunt heb ik volgens het boek 'Offshore Hydromechanics' geschreven door dhr 
Joumee van de TU Delft gekozen ter hoogte van het wateroppervlak. Volgens dit boek is dat 
een veilige aanname, hierom heb ik dus geen exacte berekening gemaakt van de ligging van 
het zwaartepunt. 

De auto die eroverheen moet kunnen heeft een maximum gewicht van 2000kg. De wielbasis 
daarvan is 3000mm en het zwaartepunt ligt op 1000mm hoogte. 

Ik hoop dat het met deze beschrijving wat duidelijker is geworden waar ik mee bezig ben. 

Op de volgende pagina' s staan de bijbehorende figuren afgebeeld en een berekening van alle 
krachten. 



Figuur 1: totaalbeeld 



Figuur 2 
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Figuur 4 



Krachtenwerking op het element 

Statische krachten: 

Eigen gewicht voorbeeldwoning: 

Fundering 
Oppervlakte: 20 x 6 = 120m2 
Vloerdikte: 0, 150m 
Wanddikte: 0,150m 
Wandhoogte: 1,450m 
Ml wand: 52m 
Materiaal: Gewapend beton (24 kN/m3) 
lnhoud vloer: 0,15 x 120m2 = 18m3 
lnhoud wanden: 1,45 x 0,15 x 52 = 1 l,3m3 
Totale inhoud fundering : 18 + 11,3 = 29,3m3 
Totaal gewicht fundering : 24 x 29,3 = 703kN 

Bovenbouw 
Wanden: 
Wanddikte: 0,150m 
Wandhoogte: 4m 
Ml wand: 52 
Materiaal : Houtskeletbouw (0,4kN/m2) 
Oppervlakte wanden: 52 x 4 = 208m2 
Totale gewicht wanden: 0,4 x 208 = 83,2 kN 

Vloeren: 
Vloerdikte: 0,150m 
Materiaal: Vuren Hout (0,3 kN/m2) 
Vloeroppervlakte : 20 x 6 = 120m2 
Totale gewicht vloer: 0,3 x 120 = 36 kN 

Dak: 
Materiaal: Hout met dakleien (0,6kN/m2) 
Dakoppervlakte: 3,5 x 19 x 2 = 133m2 
Totale gewicht dak: 0,5 x 133 = 66,5 kN 

Inrichting: 
Totale oppervlakte: 2 x 120 = 240m2 
Prep: 1,75 kN/m2 
Momentaan waarde: 0,4 
Totale gewicht van inrichting: 1,75 x 0,4 x 240 = 168kN 

Totale gewicht voorbeeldwoning: 703 + 83,2 + 36 + 66,5 + 168 = 1056,7 kN 



Diepgang: 
Soortelijk gewicht water: 1000kg/m3 
G: 9,81 m/s2 
Gewicht gebouw: 105670 kg 

1000 X 9,81 X y' = 9,81 X 105670 
v' = 105,67 
105,67 I 120 = 0,85 m 

Dynamische krachten 

1 Golfslag 
2 Wind 

Ad. 1: Golf slag 
Er zijn twee type golven. Een regelmatige golf en een onregelmatige golf 
Voor beide golfslagen is een formule beschikbaar om te bepalen hoe groot de kracht is die op 
de betonwand kan slaan. 

Regelmatige golf: 

-1 2 
Fr = - · p · g · H 113 (per meter lengte van het drijfsysteem) 

16 

F = Horizon/ale kracht op gebouw 

p = dichtheidvanhetwater 

H = goljhoogte 

Onregelmatige golf: 

Fi = _!._ · p · g • ( a 2 (per meter lengte van het drijfsysteem) 
2 

F = Horizon tale ATacht op gebouw 

p = dichtheidvanhetwaler 

(a = golfhoogte 

Fr= 1/16 x 1,025 x 9,81 x (1 /3 x 0,6)2 = 0,025 kN/ml 
Totale kracht op lange zijde gebouw: 0,025 x 20 = 0,5 kN 

Fi = 0,5 x 1,025 x 9,81 x 0,62 = 1,8 kN/ml 
Totale kracht op lange zijde gebouw: 1,8 x 20 = 36,2 kN 

Maatgevend = 36,2 kN 
Ad. 2: Wind 

Prep = Cdim X Cindex X C eq X O I X P w 

Findex = AX Prep 



Cdim (uit tabel) = 0,94 
Cindex = 1,2 
Ceq = 1,0 
01 = 1,0 
Pw = onbebouwd windgebied I = 0,90 

Prep = 0,94 x 1,2 x 1 x 1 x 0,9 = 1,0152 m/2 
Findex = 120 x 1,0152 = 122 kN 

Gemeten over de hoogte van het gebouw, bedraagt de grootte van de kracht: 122 / 6 = 20,3 
kN/ml 



Weights and Stability 

rho 
g 

j Dimensions 

Pontoon 
!Ramp 
Auto 

I Component 

!Pontoon 
Car front 

1Car back 
'Total 

1 inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxx WL 
BM 

L 
[m] 

m 
fkql 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
l[ml 

20 
4 

X a 
fml 

71355,75943 
1333,333333 
666,6666667 

73355, 75943 

10,22 [m] 
0,11 [m] 
2,49 [m] 

73,36 [mA3] 
0,61 [m] 
0,31 [m) 

360,00 [mA4J 
4,91 [m] 

6 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
[m] l[kgJ [ml 

1,45 71355,76 0,59 
1,45 
2,25 2000 

V a h q m·x a m·v a m·z q 
ml fml fkq ·ml fkq ·ml fkq ·ml 

0 2,5 713557,59 0 178389,4 
3 2,25 24000 4000 3000 
6 2,25 12000 4000 1500 

9 7 749557,59 8000 182889,4 
10,22 0, 11 2,49 

LCG (½L) 0,22 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

2,72 [m] 
2,30 [deg] 
0,24 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,04 [rad] 

3.5 
"E, 3 
; 2.5 
g 2 
E 1.s 
~ 1 

dH (phi_0) 

·Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

k(Jl(Jl=0.45B 
T (Jl=2 k(Jl(Jl/✓GM 
Ol(jl=2n/T(jl 
L_wave=1 .56 T<j>A2 

Stability_pontoon-car_270505.xls 

3,00 m 
3,64 sec 
1, 73 rad/sec 

20,65 m (deep water) 

2k'l"I' 
T = --

"' ✓GM 

TNOCMC 

0,5 
0 

date: 

\ 

m·x aA2 m·y QA2 i x 
fkq -mA21 fkq ·mA21 fkq ·mA4l 
7135575,94 0 

432000 12000 
216000 24000 

7783575,94 36000 

106, 11 I 0,491 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

........__ 

~ 
\. 
~ 

\ 
\ 

0 4 

y_g front 

' 
6 

26-6-200513:08 

26-6-2005 

i y 
kq ·mA4l 

1-+-y g front I 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 

9 

I Dimensions 

Pontoon 
IRamp 
Auto 

I Component 

IPantoon 
Car front 

,car back 

Total 

1 inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

GM=BM+KB-KG= 

L 
1ml 

m 
l[kgJ 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
1ml 

20 
4 

X Q 

1ml 
81549,43935 
1333,333333 
666,6666667 

83549,43935 

10,19 [m] 
0,10 [m] 
2,49 [m] 

83,55 [m"3] 
0,70 [m] 
0,35 [m] 

360,00 [m"4] 
4,31 [m] 

2,16 [m] 

6 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
1ml Jkal ml 

1,45 81549,44 0,68 
1,45 
2,25 2000 

Iv a h a m·x n m·v n m·z a 
11ml 11ml [kq ·ml [kq ·ml lfkq ml 

0 2,5 815494,39 0 203873,6 
3 2,25 24000 4000 3000 
6 2,25 12000 4000 1500 

9 7 851494,39 8000 208373,6 
10, 19 0, 10 2,49 

LCG (½L) 0,19 [m] 

4 

phi_0 2,54 [deg] GZ=GMsin(phi) 0,04 [rad] 

3,5 

"5, 3 
l;; 2,5 

g 2 

~ 1,5 

fr. 1 

dH (phi_0) 0,27 [m] 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

k xr 
T "' = 2 7f 

p 

kcpcp=0.45B 
T cp=2kcpcp/✓GM 
fficp=2rr/Tcp 
L_wave=1.56 Tcp"2 

,tability_pontoon-car_270505.xls 

2 
+ m .,,, 

·g·GM 
k .,,,2 = k xx2 + m .,,, 

3,00 m 
4,08 sec 
1 , 54 rad/sec 

25,96 m (deep water) 

T,,, 

TNO CMC 

0,5 

0 

date: 

m·x n"2 m·v a"2 i X 

[kq ·m"21 lfkq ·m" 2] Ilka ·m"41 
8154943,93 0 

432000 12000 
216000 24000 

8802943,93 36000 

105,361 0,431 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

' ~ 
'\ • \ 

\ 

0 2 4 

y_g front 

\ 
6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i V 
lka ·m"4l 

1-+-y_g front I 

; 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 

9 

I Dimensions 

Pontoon 
IRamp 
Auto 

I Component 

I Pontoon 
Car front 

1Carback 

'Total 

1 inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

GM=BM+KB-KG= 

L 
fml 

m 
:[kg] 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
lfml 

20 
4 

X 0 

fm] 
91743, 11927 
1333,333333 
666,6666667 

93743, 11927 

10,17 [m] 
0,09 [m] 
2,49 [m] 

93 ,74 [mA3] 
0,78 [m] 
0,39 [m] 

360,00 [mA4] 
3,84 [m] 

1,74 [m] 

6 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
fml llkal 11ml 

1,45 91743,12 0,76 
1,45 
2,25 2000 

y g h g m·x a m·v a m·z _g 
[ml fml fkg ·ml fkq ·ml fkg ·ml 

0 2,5 917431,19 0 229357,8 
3 2,25 24000 4000 3000 
6 2,25 12000 4000 1500 

9 7 953431, 19 8000 233857,8 
10, 17 0,09 2,49 

LCG (½L) 0,17 [m] 

4 

phi_0 2,82 [deg] GZ=GMsin(phi) 0,05 [rad] 

3,5 

"E, 3 
~ 2,5 
g 2 

~ 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 0,30 [m] 

.~oll frequency 
k rx 

2 
+ m 'fKP 

T "' = 27r 
p ·g -GM 

Schatting 
adius 

period 
freq 
wave length 

kq:,<p=0.45B 
T q:, =2k<pq:,/✓GM 
coq:,=21tff cp 
L_wave=1 .56 T q:,A2 

,tability_pontoon-car_270505. xls 

3,00 m 
4,55 sec 
1,38 rad/sec 

32,35 m (deep water) 

2k 'fKP 
T = --

"' ✓GM 

TNOCMC 

0,5 
0 

date: 

m·x aA2 m·v aA2 i X 
fkq ·mA21 fkg ·mA21 fkg ·mA41 
9174311 ,93 0 

432000 12000 
216000 24000 

9822311 ,93 36000 

104,781 0,381 

Car drives on 
y_g front phi 

0 2 

6 
5 
4 
3 

0 
1,685453 
2,828301 
3,416972 

y_g front 

........... 
~ 

"' • \ 
\ 

4 

y_g front 

\ 

6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i y 
kg ·mA41 

[-+-y g front [ 

8 

1/1 



_ Weights and Stability 

rho 
g 

I Dimensions 

Pontoon 
!Ramp 
A.uto 

!Component 

L 
1ml 

m 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
1ml 

20 
4 

X Q 

H 
ml 

6 
3 
3 

V 0 

Pontoon with car 

date: 

m T 
[k!ll 1ml 

1,45 101936,8 0,85 
1,45 
2,25 2000 

h q m·x q m·v a m·z a m·x q"2 m·v a"2 ix 
[kg] l[mJ [m] l[ml 11kg ·ml 1(kg ·m] (kg m] l(kg ·m"2] (kg ·m"2] l(kg ·m"4] 

!Pontoon 
Car front 

1Car back 
'Total 

1 inertia center line 

_G 
YG 
ZG=KG 

Stability 
II 
T 
<B 
lxxWL 
BM 

GM=BM+KB-KG= 
Jhi_0 
dH (phi_0) 

.~oll frequency 

Schatting 
·adius 
period 
freq 
vave length 

101936,7992 
1333,333333 
666,6666667 
103936, 7992 

kcpcp=0.45B 

10,15 [m] 
0,08 [m] 
2,50 [m] 

103,94 [m"3] 
0,87 [m] 
0,43 [m] 

360,00 [m"4] 
3,46 [m] 

1,40 [m] 
3,15 [deg] 
0,33 [m] 

10 0 
18 3 
18 6 
46 9 

LCG (½L) 

GZ=GMsin(phi) 

3,00 m 
5,07 sec 
1,24 rad/sec 

2,5 
2,25 
2,25 

7 

0,15 [m] 

T cp=2kcpcp/✓GM 
wcp=2nff<p 

L_wave=1.56 Tcp"2 40,07 m (deep water) 

,tability_pontoon-car_270505.xls 

1019368 0 
24000 4000 
12000 4000 

1055368 8000 
10,15 0,08 

0,05 [rad] 

2k""" 
T =--

"' ✓GM 

254842 
3000 
1500 

259342 
2,50 

4 

3,5 
-a, 3 
; 2,5 
g 2 

~ 1,5 

~ 1 
0,5 

0 

TNOCMC 

10193679,9 0 
432000 12000 
216000 24000 

10841679,9 36000 

104,31 I 0,351 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

.._____ ·~ 
'\ 
• \ 

4 

y_g front 

\ 
\ 

6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i V 

l(kg ·m"4] 

1--y_g front I 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 

9 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

L 
fml 

m 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
fml 

20 
4 

X q 

H 
ml 

6 
3 
3 

V q 

Pontoon with car 

date: 

m T 
fkql ml 

1,45 109072,4 0,91 
1,45 
2,25 2000 

h q m·x q m·v a m·z a m·x qA2 m·v aA2 i X 

l[kgJ l[mJ [m] l[mJ [kg ·m] l[kg ·mJ [kg m] l[kg·mA2J kg ·mA2J l[kg ·mA4] 
Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 
dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 

109072,3751 
1333,333333 
666,6666667 

111072,3751 

10,14 [m] 
0,07 [m] 
2,50 [m] 

111 ,07 [mA3J 
0,93 [m] 
0,46 [m] 

360,00 [mA4J 
3,24 [m] 

1,21 [m] 
3,42 [deg) 
0,36 [m] 

10 0 
18 3 
18 6 
46 9 

LCG (½L) 

GZ=GMsin(phi) 

3,00 m 
5,46 sec 
1 , 15 rad/sec 

2,5 1090723,8 0 
2,25 24000 4000 
2,25 12000 4000 

7 1126723,8 8000 
10,14 0,07 

0,14 [m] 

0,06 [rad] 

2k qxp 
T = - -

"' .JGM 

272680,9 
3000 
1500 

277180,9 
2,50 

4 

3,5 
'E, 3 
;; 2,5 

g 2 

~ 1,5 

&. 1 
0,5 

0 

wave length 

kq,q,=0.45B 
Tcp=2kq,q,/✓GM 
wq,=2n/Tq, 
L_wave=1 .56 Tq,A2 46,47 m (deep water) 

Stability_pontoon-car_270505.xls TNO CMC 

10907237,5 0 
432000 12000 
216000 24000 

11555237,5 36000 

104,031 0,321 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

.........___ ·~ 
'\ • \ 

\ 

0 2 4 

y_g front 

6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i V 
[kg ·mA4J 

1--y_g front I 

8 

1 /1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
fml 

m 
11kg] 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
fml 

20 
4 

X _g 
11ml 

122324, 159 
1333,333333 
666,6666667 

124324,159 

10,13 [m] 
0,06 [m] 
2,50 [m] 

124,32 [m"3) 
1,04 [m) 
0,52 [m) 

360,00 [m"4) 
2,90 [m) 

6 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
ml fkol ml 

1,45 122324,2 1,02 
1,45 
2,25 2000 

V Q h o m·x o m·y _g m·z o 
[m] 11ml (kg m] 11kg ·ml [kg m] 

0 2,5 1223241 ,6 0 305810,4 
3 2,25 24000 4000 3000 
6 2,25 12000 4000 1500 

9 7 1259241 ,6 8000 310310,4 
10, 13 0,06 2,50 

LCG (½L) 0,13 [m) 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

0,92 [m] 
4,02 [deg] 
0,42 [m) 

GZ=GMsin(phi) 0,07 [rad) 

3,5 

~ 3 
; 2,5 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

T., = 2 n 

k<jJ<jJ=0.45B 
T<jJ=2k<jJ <jJ/✓GM 
w(j)=2nff(j) 
L_wave=1 .56 T(j)"2 

Stabil ity _pontoon-car _270505 .xis 

3,00 m 
6,26 sec 
1,00 rad/sec 

61 ,20 m (deep water) 

:s 2 
~ 1,5 

~ 1 

TNO CMC 

0,5 
0 

date: 

m·x o"2 m·v a"2 i X 

[kg ·m"2] [kg ·m"2] [kg ·m"4] 
12232415,9 0 

432000 12000 
216000 24000 

12880415,9 36000 

103,601 0,291 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

...___,_ ·~ 
'\ 
~ 

\ 

4 

y_g front 

\ 

6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i V 
[kg ·m"4] 

! 
1-+-y_g front I 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

L 
[ml 

m 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
[ml 

20 
4 

X _g 

H 
[ml 

6 
3 
3 

V Q 

Pontoon with car 

date: 

m T 
[kal ml 

1,45 132517,8 1, 10 
1,45 
2 ,25 2000 

h a m·x a m ·v a m ·z a m ·x aA2 m ·v aA2 i X 

[kg] lfml [m] l[ml [kg ·m] l[kg ·ml [kg ·m] l[kg -mA2] l[kg ·mA2] [kg -mA4] 

Pontoon 
Car front 
Carback 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 
dH (phi_O) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 

132517,8389 
1333,333333 
666,6666667 

134517,8389 

k<jJ<jJ=0.45B 

10,12 [m) 
0,06 (m] 
2,50 [m] 

134,52 [mA3J 
1,12 (m] 
0,56 [m] 

360,00 [mA4J 
2,68 [m] 

0,74 [m] 
4,61 [deg] 
0,48 [m) 

10 0 
18 3 
18 6 

46 9 

LCG (½ L) 

GZ=GMsin(phi) 

3,00 m 
6,97 sec 
0 ,90 rad/sec 

2,5 1325178,4 0 
2 ,25 24000 4000 
2 ,25 12000 4000 

7 1361178,4 8000 
10,12 0 ,06 

0,12 [m) 

0 ,08 [rad) 

2k'P'P 
T = --

"' .JGM 

331294,6 
3000 
1500 

335794,6 
2,50 

4 
3,5 

"5, 3 
; 2,5 

5 2 
~ 1,5 
g_ 1 

0,5 
0 

wave length 

T (jJ=2k<jJ<jJ/✓GM 
W(j)=2rrff(j) 
L_wave=1 .56 T(j)A2 75,85 m (deep water) 

Stability_pontoon-car_270505.xls TNO CMC 

13251783,9 0 
432000 12000 
216000 24000 

13899783,9 36000 

103,331 0,271 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

............ 
l~ 

'\ • \ 
\ 

0 4 

y_g front 

\ 

6 

26-6-200513:09 

26-6-2005 

i _y 
l[kg ·mA4] 

1-+-y g front I 

8 

1 /1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
ml 

m 
[kg] 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
fml 

20 
4 

X Q 

[m] 
109072,3751 
1222,222222 
611,1111111 

110905, 7085 

10,13 [m] 
0,07 [m] 
2,50 [m] 

110,91 [mA3] 
1,01 (m] 
0,50 [m] 

277,29 [mA4] 
2,50 [m] 

5,5 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
ml fkql fml 

1,45 109072,4 0,99 
1,45 
2,25 2000 

v a h a m·x a m·v a m·z a 
[m] ;[m] [kg ·m] [kg m] l[kg ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2,25 22000 3666,667 2750 
6 2,25 11000 3666,667 1375 

9 7 1123723,8 7333,333 276805,9 
10, 13 0,07 2,50 

LCG (½L) 0,13 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

0,51 [m] 
7,47 [deg] 
0,72 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0, 13 [rad] 

3,5 
"5, 3 
:;; 2,5 

g 2 
°E 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

kqiqi=0.45B 
T qi=2kqiqi/✓GM 
roqi=2rr/Tqi 
L_wave=1 .56 TqiA2 

Stability_pontoon-car_270505.xls 

2,75 m 
7,71 sec 
0,81 rad/sec 

92,80 m (deep water) 

2k""" 
T =--., ✓GM 

TNO CMC 

0,5 

0 

date: 

m·x aA2 m·v aA2 i X 

[kg ·mA2] [kg ·mA2] [kg ·mA4] 
10907237,5 0 

396000 11000 
198000 22000 

11501237,5 33000 

103,701 0,301 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

"""--- ·~ 
\. 
• \ 

\ 

0 2 4 

y_g front 

\ 

6 

26-6-200513:04 

26-6-2005 

i y 

l(kg mA4] 

1-+-y_g front I 

8 

1 /1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
fml 

m 
l(kgl 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
fml 

20 
4 

X Q 

[ml 
109072,3751 
1444,444444 
722,2222222 

111239,0418 

10,16 [m) 
0,08 [m) 
2,50 [m] 

111 ,24 [m"3) 
0,86 [m) 
0,43 [m] 

457,71 [m"4) 
4,11 [m) 

6,5 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
fml fkol fml 

1,45 109072,4 0,84 
1,45 
2,25 2000 

IY __ g h _g m-x o m-v o m·z _g 
l[ml [ml (kg ·ml l(kg -ml (kg ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2,25 26000 4333,333 3250 
6 2,25 13000 4333,333 1625 

9 7 1129723,8 8666,667 277555,9 
10, 16 0,08 2,50 

LCG (½L) 0,16 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

2,05 [m] 
2,18 [deg] 
0,25 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,04 [rad] 

3,5 
-a, 3 

!; 2.5 
g 2 
'E 1,5 
g_ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

kcpcp=0.45B 
T cp=2kcpcp/✓GM 
rocp=2n/T<p 
L_wave=1 .56 Tq,"2 

Stability_pontoon-car_270505.xls 

3,25 m 
4,54 sec 
1 , 38 rad/sec 

32 ,19 m (deep water) 

2k 'l"I' 
T =--

"' ✓GM 

TNO CMC 

0,5 
0 

date: 

m·x _g"2 m·y _g"2 ix 
(kg·m"2l (kg ·m"2l [kg ·m"41 
10907237,5 0 

468000 13000 
234000 26000 

11609237,5 39000 

104,361 0,351 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

----..... 
l~ 

'\ • \ 
4 

y_g front 

\ 
\ 

6 

26-6-200513:04 

26-6-2005 

i y 
[kg m"41 

1--+--y g front I 

8 

1 /1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxx WL 
BM 

L 

11ml 

m 

lkal 

1000 kg/mA3 
9,81 m/sA2 

B 
[m] 

20 
4 

X a 
ml 

109072,3751 
1555,555556 
777,7777778 

111405,7085 

10,17 [m] 
0,08 [m] 
2,49 [m] 

111,41 [mA3J 
0,80 [m] 
0,40 [m] 

571 ,67 [mA4J 
5,13 [m] 

7 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 

11ml [kg] [m] 
1,45 109072,4 0,78 
1,45 
2,25 2000 

IV a h Q m ·x a m ·v a m ·z a 
1ml ml [ka ·ml ka ·ml [ka ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2 ,25 28000 4666,667 3500 
6 2 ,25 14000 4666,667 1750 

9 7 1132723,8 9333,333 277930,9 
10, 17 0 ,08 2,49 

LCG (½L) 0 ,17 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

3,03 [m] 
1,58 [deg] 
0,19 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,03 [rad] 

3,5 
-a, 3 

~ 2,5 

g 2 

~ 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

kq,qi=O .45B 
T q,=2k<p<p/✓GM 
u>q,=2n/T<p 
L_wave=1 .56 T <pA2 

Stability_pontoon-car_270505.xls 

3,50 m 
4,02 sec 
1,56 rad/sec 

25, 19 m (deep water) 

TNOCMC 

0,5 

0 

date: 

m·x qA2 m ·v aA2 i X 

[ka·mA21 ka ·mA21 [ka ·mA41 
10907237,5 0 

504000 14000 
252000 28000 

11663237,5 42000 

104,691 0 ,381 

Car drives on 
y_g front ph i 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

........... ·~ 
\. 

• 

4 

y_g front 

\ 
\ 

\ 

6 

26-6-200513:04 

26-6-2005 

i y 
lka ·mA4J 

1--+--y gfront I 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
fmJ 

m 
ifkql 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
ml 

20 
4 

X q 
[m] 

109072,3751 
1666,666667 
833,3333333 

111572,3751 

10,18 [m] 
0,09 [m] 
2,49 [m] 

111,57 [m"3] 
0,74 [m] 
0,37 [m] 

703, 13 [m"4] 
6,30 [m] 

7,5 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
fml fkql fml 

1,45 109072,4 0,73 
1,45 
2,25 2000 

IV q h q m·x q m·v q m·z q 
11ml [m] 11kg ·ml [kg ·m] 11kg ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2,25 30000 5000 3750 
6 2,25 15000 5000 1875 

9 7 1135723,8 10000 278305,9 
10, 18 0,09 2,49 

LCG (½L) 0,18 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

4,18 [m] 
1,23 [deg] 
0,16 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,02 [rad] 

3,5 

t 3 
; 2,5 
g 2 

~ 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

kqJqJ=0.45B 
T qJ=2kqJqJ/✓GM 
coqJ=211ffqJ 
L_wave=1 .56 TqJ"2 

Stability_pontoon-car_270505.xls 

3,75 m 
3,67 sec 
1, 71 rad/sec 

21,00 m (deep water) 

TNOCMC 

0,5 
0 

date: 

m·x q"2 m·v a"2 i X 

[kg ·m" 2] [kg ·m"2] [kg m"4] 
10907237,5 0 

540000 15000 
270000 30000 

11717237,5 45000 

105,021 0,401 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

' 1~ 

'\ -\ 

4 

y_g front 

\ 
\ 

6 

26-6-200513:04 

26-6-2005 

i _y 
[kg ·m"4] 

I [ --+-- y g front [ 

8 

1/1 



Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
lfml 

m 
[[kg] 

1000 kg/m" 3 
9,81 m/s"2 

B 
fm] 

20 
4 

X q 

m] 
109072,3751 
1777,777778 
888,8888889 
111739,0418 

10,19 [m] 
0,10 [m] 
2,49 [m] 

111 ,74 [m"3] 
0,70 [m] 
0,35 [m] 

853,33 [m"4] 
7,64 [m] 

8 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
[ml lfkal lfml 

1,45 109072,4 0,68 
1,45 
2,25 2000 

yg h g m·x _g m·v a m·z _g 
[ml m] [kg m] (kg ·ml [kg ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2,25 32000 5333,333 4000 
6 2,25 16000 5333,333 2000 

9 7 1138723,8 10666,67 278680,9 
10,19 0,10 2,49 

LCG (½L) 0,19 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

5,49 [m] 
1,00 [deg] 
0,14 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,02 [rad] 

3,5 

"5, 3 
~ 2,5 

g 2 

~ 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 
wave length 

kcpcp=0.458 
T cp=2kcpcp/✓GM 
wcp=2rrffcp 
L_wave=1 .56 Tcp"2 

Stability _pontoon-car _270505.xls 

4,00 m 
3,41 sec 
1,84 rad/sec 

18, 18 m (deep water) 

2k """ 
T =--

"' ✓GM 

TNOCMC 

0,5 
0 

date: 

m·x a"2 m·y g"2 i X 

(kg ·m"2] (kg ·m" 2] (kg ·m"4] 
10907237,5 0 

576000 16000 
288000 32000 

11771237,5 48000 

105,351 0.431 

Car drives on 
y_g front phi 

6 
5 

0 
1,685453 

4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

....._____ 

~~ 

\. • \ 
4 

y_g front 
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Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 
lxxWL 
BM 

L 
ml 

m 
[kg] 

1000 kg/m" 3 
9,81 m/s"2 

B 
[ml 

20 
4 

X Q 

:[m] 
109072,3751 
1333,333333 
666,6666667 

111072,3751 

10,14 [m] 
0,07 [m] 
2,50 [m] 

111 ,07 [m" 3] 
0,93 [m] 
0,46 [m] 

360,00 [m"4] 
3,24 [m] 

6 
3 
3 

10 
18 
18 

46 

Pontoon with car 

H m T 
[ml [kql fml 

1,45 109072,4 0,91 
1,45 
2,25 2000 

Iv a h q m·x a m·v q m·z q 
[m] [m] [ko ·ml lfko ·ml fkq ·ml 

0 2,5 1090723,8 0 272680,9 
3 2,25 24000 4000 3000 
6 2,25 12000 4000 1500 

9 7 1126723,8 8000 277180,9 

I 10, 14 0,07 2,50 

LCG (½L) 0,14 [m] 

4 

GM=BM+KB-KG= 
phi_0 

1,21 [m] 
3,42 [deg] 
0,36 [m] 

GZ=GMsin(phi) 0,06 [rad] 

3,5 

~ 3 
~ 2,5 
g 2 
~ 1,5 

~ 1 

dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 

kcpcp=0.45B 
T cp=2kcpcp/✓GM 
wcp=2rrrf(p 

'i6 Tcp"2 

3,00 m 
5,46 sec 
1 , 1 5 rad/sec 

46,47 m (deep water) 

TNOCMC 

0,5 
0 

date: 

m·x □"2 m·v □"2 i X 

kq ·m" 21 kq ·m"21 [kq ·m"41 
10907237,5 0 

432000 12000 
216000 24000 

11555237,5 36000 

104,031 0,321 

Car drives on 
y_g front phi 

6 0 
5 1,685453 
4 2,828301 
3 3,416972 

y_g front 

0 2 

............ 
.... 
'\ • \ 

4 

y_g front 

\ 
\ 

6 
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Weights and Stability 

rho 
g 

Dimensions 

Pontoon 
Ramp 
Auto 

Component 

L 
fml 

m 

1000 kg/m"3 
9,81 m/s"2 

B 
fml 

6 
4 

X Q 

H 
ml 

20 1,45 
3 1,45 
3 2,25 

V Q 

Pontoon with car 

date: 26-6-2005 

m T o+---j _] 
fkol fml 

109072,4 0,91 

2000 

h Q m·x o m·v a m·z a m·x a"2 m·v a"2 ix i V 

[kg) [m) [m) ,[m) [kg ·m] [kg ·m] [kg ·m] l[kgm"2] [kg ·m"2] l[kg ·m"4] kg ·m"41 
Pontoon 
Car front 
Car back 

Total 
inertia center line 

LG 
YG 
ZG=KG 

Stability 
V 
T 
KB 

• lxxWL 
BM 

l 
GM=BM+KB-KG= 

1 
phi_0 
dH (phi_0) 

Roll frequency 

Schatting 
radius 
period 
freq 

109072,3751 3 0 
4444,444444 4 3 
2222,222222 4 6 

115739,0418 11 9 

3,06 [m] 
0,23 [m] 
2,49 [m] 

LCG (½L) 

115,74 [m"3] 
0,96 [m] 
0,48 [m] 

4000,00 [m"4] 
34,56 [m] 

32,56 [m] 
0,41 [deg] 
0,14 [m] 

GZ=GMsin(phi) 

✓ 2 
k xx +m'P'I' 

T"' = 2n · 
p ·g -GM 

kqi<p=0 .45B 10,00 m 
3,51 sec 
1, 79 rad/sec 

2,5 327217,13 0 
2,25 17777,778 13333,33 
2,25 8888,8889 13333,33 

7 353883,79 26666,67 
3,06 0,23 

0,06 [m] 

0,01 [rad] 

2k 
T = __!!!_ 

"' ✓GM 

272680,9 
10000 

5000 

287680,9 
2,49 

4 

3,5 

"E, 3 

~ 2,5 
g 2 

~ 1,5 

~ 1 
0,5 

0 

, wave length 

T qi=2k<pqi/✓GM 
wqi=2rr/T<p 
L_wave=1 .56 Tqi"2 19, 17 m (deep water) 

Stability _pontoon-car _270505.xls TNOCMC 

981651 ,376 0 
71111,1111 40000 
35555,5556 80000 

1088318,04 120000 

9,401 1,041 

Car drives on 
y_g front phi 

0 

6 
5 
4 
3 

0 
1,685453 
2,828301 
3,416972 

y_g front 

'""'-.. 

'\. 

• 

4 

y_g front 

\ 
\ 

1-+--y_g front I 

\ 
6 8 
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