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onderwerp Memo besluitvorming bovenbalk versus verstevigen kabelkoker BSM

De combinatie van de waterstand en bijbehorende golven op het IJsselmeer, zoals vastgelegd in de
Hydraulische Randvoorwaarden 7.0, leidt tot het optreden van golfklappen in de spuikokers van de
Bestaande Spuimiddelen (BSM) in Den Oever en Kornwerderzand, anders dan bij HR 6.2 die geen
golfklappen veroorzaken. De belastingen die uit de golfklappen voortvloeien kunnen niet opgenomen
worden zonder dat er maatregelen worden getroffen.

Voor BSM Kornwerderzand is inmiddels duidelijk geworden dat de te treffen beheersmaatregel
bestaat uit het toepassen van een zogenaamde 'bovenbalk'. De hoogte van de bovenbalk is weliswaar
nader te bepalen en heeft voor en nadelen die in de bijlage (ASD-NOT-2020) bij deze memo worden
beschreven.

Voor BSM Den Oever is nog een andere mogelijke beheersmaatregel besproken, te weten het
verstevigen van de kabelkoker zodanig dat deze de golfklapbelasting kan opnemen.

Om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen welke maatregel de voorkeur geniet bij de
Bestaande Spuimiddelen (BSM) Den Oever alsmede welke hoogte de bovenbalk in Kornwerderzand
en Den Oever, indien de bovenbalk ook in Den Oever wordt toegepast, dient te worden heeft
Rijkswaterstaat (RWS) aan Levvel gevraagd (zie mail d.d. 22-01-2020) om de volgende informatie:

1) Reactie RCE: Het toepassen van een bovenbalk verandert het aanzicht van de BSM.
Daarover is reeds tussen architecten van Levvel en RWS gesproken en met RWS
overeenstemming bereikt dat de bovenbalk toegepast mag worden. Echter aangezien het
BSM een monument is heeft het RCE er ook een belangrijke stem in hoe het aanzicht zal
worden.

Levvel heeft daarom op woensdag 29 januari 2020 met het RCE gesproken, in het bijzijn van
de technisch manager van RWS, en daaruit is naar voren gekomen dat het toepassen van
een bovenbalk acceptabel is. Specifiek voor een hoge bovenbalk (tot 7m + NAP) heeft het RCE
aangegeven het als meerwaarde te zien als het bestaande spatscherm kan blijven staan. Het
conceptverslag van het overleg is bijgevoegd als bijlage. Dit verslag dient nog gecontroleerd
te worden door het RCE.

2) Schetsen: Om Rijkswaterstaat en het RCE een beeld te geven van de verschillen in aanzicht
bij bovenbalken van verschillende hoogte heeft Levvel visualisaties gemaakt van een hoge
(tot 7m + NAP) en lage (5,5m + NAP) variant. Daarbij moeten nog enkele constructieve
detailleringslagen worden gemaakt die nog niet eenduidig zijn doorgevoerd in onderstaande
impressies:

Sterker. Trots
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3) Kosten: Vanzelfsprekend is het verschil in kosten een belangrijke factor voor het maken van
een keuze. Maar er zijn nog meer factoren c.q. voor- en nadelen die een rol spelen in de
afweging tussen de verschillende voorgestelde maatregelen c.q. potentiële oplossingen.

Levvel heeft in concept memo ASD-NOT-1045 een totaaloverzicht gegeven van de
onderzochte varianten en daarin ook de kwalitatieve voor- en nadelen van de bovenbalk
versus het verstevigen van de kabelkoker uitgewerkt. Deze memo is als bijlage toegevoegd.

Qua inzage in kosten is uitgegaan van het verzoek van RWS om onderstaande opties te
beschouwen:

a. Bovenbalk:
i. hoogte tot niveau 3,0m+ NAP
ii. hoogte tot niveau 5,5m+ NAP
iii. hoogte tot niveau 7,0m+ NAP

b. Verstevigen Kabelkoker middels:
i. verstevigen "neusje"
ii. versterken bovenkant kabelkoker
iii. het plaatsen van een hoeklijn in de kabelkoker
iv. het plaatsen van H-profielen onder de kabelkoker

In onderstaande tabel zijn de kosten van de opties beschreven, waarbij opgemerkt dat dit
een raming is met + / -  25% bandbreedte, excl. AKWR en BTW.

# Balk Balk Balk Kabelkoker
3m + NAP 5,5m + NAP 7m  + NAP verstevigen

Realisatie (Capex)

Exploitatie (Opex) Bezwijkt
constructief

Totaal

buiten scope
Korte toelichting:
Zoals beschreven in bijlage ASD-NOT-1045 is de bovenbalk tot 3m + NAP constructief niet
haalbaar. Deze geeft een constructiehoogte van 0,5m en is daarmee te licht en zal kapot
gaan als gevolg van golfklapbelastingen vanaf de Waddenzee.

Opvallend is dat de bovenbalk tot 7m+ NAP ongeveer even duur is als de variant van
5,5m + NAP. Vanzelfsprekend zit er meer beton in de hoge balk en is in 'handeling' duurder
maar dit wordt gecompenseerd omdat het bestaande spatscherm bij de hoge variant kan
blijven staan waardoor deze niet gesloopt hoeven te worden, de nieuwe spatschermen niet
geproduceerd en geplaatst hoeven te worden en daardoor een behoorlijke minderpost wordt
gecreëerd. Daarnaast is de inschatting dat er in de hoge balk minder wapening en/of
voorspanning per m3 nodig is.

Bijkomend voordeel van het toepassen van een hoge bovenbalk is dat door het niet hoeven
uitvoeren van de spatschermvernieuwing ook meer robuustheid in de planning kan worden
gecreëerd. Dat aspect zal worden meegenomen in het uitwerken van een nieuw
planningsscenario zoals verzocht door RWS.

De oplossing waarbij de kabelkoker wordt verstevigd wordt door Levvel als onwenselijk
gezien. Levvel twijfelt aan de uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid van deze oplossing.
Naast het feit dat er veel gaten geboord moeten worden in de kabelkoker om de H-profielen
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te bevestigen en dat dat veel tijd en geld kost is de beleving dat er veel 'priegel' werk moet
worden verricht hetgeen ook tot uiting komt in de kosten. Daarnaast dient de stalen
noordschuif zwaarder uitgevoerd te worden en de kabels en leidingen in de koker enkele
keren verplaatst c.q. verhangen te worden. Dit leidt er toe dat de inschatting is dat zowel in
realisatie- als in onderhoudsfase de kosten hoog zijn.

Aanbeveling:
Gezien voor- en nadelen van bovenbalken versus de versteviging van de kabelkoker, die tot
uiting komen in de kostenopgaven alsmede de overige argumenten die bovenstaand zijn
benoemd adviseert Levvel voor een hoge bovenbalk te kiezen.

Bijlagen:
1/ concept memo ASD-NOT-2020
2/ concept verslag RWS-Levvel-RCE d.d. 29-01-2020
3/ kostenraming opties A t/m D versie 0.3 d.d. 2020/01/30
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Impact golfklap vanuit IJsselmeer op BSM en mogelijke oplossingenOnderwerp

Doel
Doel van deze memo is het helpen van Rijkswaterstaat in haar keuze over de oplossing voor
golfklapproblematiek op de Bestaande Spuimiddelen.

Keren hoogwater  volgens aanbiedingsontwerp
In opdracht van Rijkswaterstaat versterkt Levvel de Afsluitdijk. In dit kader heeft Levvel hydraulische
belastingen afgeleid en de sterkte getoetst van de bestaande spuigroepen. Door klimaatverandering
nemen de hydraulische belastingen op de bestaande spuimiddelen toe. Op basis van de eisen en
belastingen zoals gespecificeerd in het Contract heeft Levvel een aanbiedingsontwerp (AO) opgesteld.
In het aanbiedingsontwerp sluit de noordelijke schuif aan de bovenzijde af tegen de kabelkoker en
loopt de hoogwaterkering via de bovenzijde van de schuif (zie rood gestreepte lijn in figuur 1).

Voor deze memo zijn de volgende eisen van belang voor het ontwerp van de bestaande
spuimiddelen:

Spuimiddel dient niet te beschikken over defensiebalken (SYS-2324). De bestaande
defensiebalken en noordschuiven zijn niet bestand tegen de optredende golfklappen.
Verwijderen van de defensiebalken leidt er toe dat golven vanuit de Waddenzee niet meer
opgesloten raken en de belasting op de noordschuif afneemt. De defensiebalken zijn
oorspronkelijk enkel geplaatst als bescherming tegen militaire aanvallen. Ze functioneren
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echter ook als hoogwaterkering (zij het met een spleet van 27 cm tussen defensiebalk en
noordschuif);
Bestaande spuimiddelen dienen met de noordschuif hoogwater te keren uit de Waddenzee
met een normfrequentie van 1/10.000 per jaar conform [Hydraulische randvoorwaarden]
(SYS-0279). Maatgevend hoogwater is onder deze condities is +5,20 m NAP bij DOV en
+ 5,40 m NAP bij KWZ;
Maximaal toelaatbaar lekdebiet hoogwaterkerend (waterstand Waddenzee boven de +2,0 m
NAP geldt alleen voor de noordschuif, SYS-1779). Per spuiopening wordt bij hoogwater een
maximaal lekdebiet toegestaan van 0,5 m 3/s (met een maximale spleetbreedte van 3 mm).
Dit is ter beperking van het zoutwaterbezwaar op het IJsselmeer;
Maximaal toelaatbaar lekdebiet waterkerend (waterstand Waddenzee onder de +2,0 m NAP
geldt voor beide schuiven, SYS-2202). Per spuiopening geldt een maximaal lekdebiet van 0,3
m 3/s (met een maximale spleetbreedte van 3 mm). Ook dit is ter beperking van het
zoutwaterbezwaar op het IJsselmeer;
Infrastructuur RWS dient belastingen te kunnen opnemen conform [Belastingnota onderdelen
infrastructuur RWS Afsluitdijk] (SYS-0133).

Impac t  golfklappen vanuit  IJsselmeer op  aanbiedingsontwerp
Als onderdeel van de uitwerking van het ontwerp is vastgesteld dat golfklappen vanaf het IJsselmeer
een grotere impact hebben dan oorspronkelijk bedacht. Een golfklap ontstaat doordat een golf
verticaal en horizontaal opgesloten raakt. De noordschuif dient hoog water te kunnen keren en sluit
daarom in het AO aan tegen de kabelkoker. De zuidschuif dient enkel water te keren (tot +2,0 m
NAP) en heeft daarom een lagere bovenrand. Dit verschil zorgt ervoor dat belastingen ten gevolge
van de golfklappen vanuit het IJsselmeer tegen de noordschuif, kabelkoker en verkeersdek noord
hoger zijn dan die tegen de zuidschuif en het verkeersdek zuid. Door de ligging en hydraulische
condities zijn de golfklappen bij Kornwerderzand zwaarder dan bij Den Oever.

ASD-UNO-0023 en ASD-UNO-0028 bevatten de hydraulische belastingen afgeleid voor de bestaande
spuimiddelen. Levvel en RWS zijn het eens over de te hanteren systematiek voor het bepalen van de
belastingen door golfklap. De golfklapbelastingen zijn te groot voor de constructie conform AO. De
definitieve belastingen kunnen worden vastgesteld (en daarmee de definitieve versie van de
uitgangspuntennotities) na het kiezen van een oplossing voor het opvangen of voorkomen van de
golfklapbelastingen.

Nieuwe constructies (schuiven 1 ) kunnen worden gedimensioneerd op de zwaardere belastingen,
bestaande constructies niet. ASD-NOT-1076 is een gevoeligheidsanalyse voor de verkeersdekken en
kabelkokers van de beide BSM complexen bij verschillende omstandigheden. De uitgangspunten
onder deze gevoeligheidsanalyse zijn besproken tijdens een workshop 23-1-2020 (zie ASD-VSL-
1058). Conclusie van deze workshop was dat de gehanteerde belastingsfactoren afhankelijk zijn van
de gekozen oplossing en dat de belasting op de zuidelijke verkeersdekken als gevolg van de

1 Om de gekozen oplossing voor het nieuwe bewegingswerk in de heftorens te kunnen
toepassen mag het schuifgewicht maximaal 44 mT bedragen. Voor Den Oever lijkt dit in
alle scenario's te lukken. Voor Kornwerderzand is dit nog niet onderzocht en is dit een
groter risico.



LELY'S ERFGOED VEILIGGESTELD

13-jan-2020
ASD-NOT-1045
3 van 15

Datum

Documentnr.

Blad

onregelmatige onderzijde van deze dekken kan worden verlaagd. Dit wordt verder behandeld onder
het hoofdstuk oplossingen. Tabel 1 toont de resultaten van de herberekening van de verkeersdekken
en kabelkoker bij een 1/10.000 jarige storm vanaf het IJsselmeer conform AO, waarbij de
belastingen zijn bepaald conform de HR.7.0. Conclusie hieruit is dat de kabelkokers bij Den Oever en
de verkeersdekken en kabelkokers bij KWZ instabiel en onvoldoende sterk zijn. De impact van
golfklappen op de sponningen van de schuiven is nog niet beschouwd.

Tabel 1 herberekening verkeersdekken en kabelkoker op golfklappen HR7.0 IJsselmeer conform AO

Herhaal periode W Pz U.C. M U.C. V FR;d;tot

1/10.000 jaar m kN/m  2 - - kN J,
DOV kabelkoker 2,13 77 1,14 1,00 -1985
DOV verkeersdek noord 2,13 77 0,09 0,12 6283
DOV verkeersdek zuid 2,69 46 0,27 0,15 7208
KWZ kabelkoker 4,02 132 3,10 2,65 -5591
KWZ verkeersdek noord 4,02 132 2,80 0,30 119
KWZ verkeersdek zuid 7,22 165 2,31 6,55 -16312

Toelichting tabel 1:
W = aangrijpbreedte van de golfklapbelasting
p z = opwaartse oppervlaktedruk
U.C. M = unity check buigend moment (groter dan 1,0 betekent dat deze niet voldoet)
U.C. V = unity check dwarskracht (groter dan 1,0 betekent dat deze niet voldoet)
FR;d;tot = neerwaartse kracht op de opleggingen tijdens de golfklap
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Mogelijke oplossingen
Voor het probleem golfklappen vanuit het IJsselmeer zijn meerdere oplossingen mogelijk. Tabel 2 is
een overzicht van alle varianten ( Bijlage 1 bevat een nadere beschrijving). Tijdens de workshop van
23-1-2020 is vastgesteld dat belastingsfactoren en belastingen kunnen worden geoptimaliseerd voor
het zuidelijke verkeersdek en dat daarmee het probleem van golfklappen is opgelost. Deze
optimalisatie wordt doorgevoerd en is omschreven als variant 1.

Tabel 2 Overzicht varianten beperken impact golfklap

# Variant ____________________ Oplossing _________ Conclusie
1 Optimaliseren belastingen en

belastingfactoren voor zuidelijke
verkeersdekken

Optimalisatie
uitgangspunten

Optimalisatie wordt doorgevoerd
(zie ASD-VSL-1058)

2 Preventief sluiten zuidschuif bij
dreigende golfklap

Voorkom belasting
aan noordzijde

Deze variant heeft niet de voorkeur
vanuit RWS (zie ASD-VSL-1058)

3 Plaatsen golfklapbrekers onder
de kabelkoker

Verlaag theoretische
belasting

Deze variant heeft als nadeel, omdat
het aantal golfklappen door
verlaging van het plafond toeneemt.

4 Versterken en/of verankeren
overbelaste constructiedelen

Vang de belasting
op

Uiteindelijk is dit alleen een variant
voor kabelkoker Den Oever

5 Terugslagkleppen aan
kabelkoker of noordschuif.

Kleine spleet Geparkeerd, veel nadelen voor een
kleine winst (ASD-VSL-1059)

6 Plaatsen schoorsteen langs
kabelkoker

Kleine spleet Valt af, omdat hiermee veilig
onderhoud aan de noordschuif
onmogelijk is. Bovendien is de
maximaal realiseerbare
spleetbreedte met deze optie
beperkt

7 Geen bovenafdichting
noordschuif in combinatie met
accepteren overloop

Grote spleet Valt af, vanwege het te grote
zoutwaterbezwaar op het IJsselmeer

8 Verhogen noordschuif Grote spleet Valt af, want schuif wordt te zwaar
en kan onvoldoende hoog worden
geheven

9 Plaatsen bovenbalken
9a hoge bovenbalk is gelijk aan
spatscherm
9b bovenzijde lage bovenbalk
ntb door R.WS

Grote spleet Is keuze voor KWZ
Voor Den Oever wordt deze
overwogen.

Oplossing complex Kornwerderzand
Om complex Kornwerderzand constructief te laten voldoen is een spleet van 1,0 meter noodzakelijk.
De enige haalbare oplossing die deze breedte realiseert is een bovenbalk, daarom is bij complex
Kornwerderzand een bovenbalk noodzakelijk (ASD-VSL-1058). De hoge bovenbalk in combinatie met
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de hieruit voortvloeiende gunstigere belastingsfactoren en de lagere belastingen maakt dat de
kabelkokers en verkeersdekken KWZ lijken te voldoen op golfklap vanuit het IJsselmeer.

Oplossing complex Den Oever

Zoals vermeld zijn er twee hoofdoplossingen: de bovenbalk en het verstevigen van de kabelkoker.

1. Bovenbalken:
i. hoogte tot niveau 3,0m+ NAP
ii. hoogte tot niveau 5,5m+ NAP
iii. hoogte tot niveau 7,0m+ NAP

De te hanteren minimale hoogte van de bovenbalk wordt door RWS onderzocht. Hierbij gelden de
volgende argumenten:

• Voorkomen overloop: MHW voor de 1/10.000 jarige storm is 5,20 m NAP voor DOV en 5,40 m
NAP voor KWZ. Een hoogte tot 5,50 m NAP voorkomt overloop.

• Beperken overslag: golven tijdens de 1/10.000 jarige storm komen boven de bovenbalk uit en
lopen vervolgens direct achter de noordschuif langs. Met een hogere bovenbalk worden deze
hoeveelheden beperkt. RWS zoekt uit wat zij hierin aanvaardbaar acht.

• Sterkte bovenbalk: om de opwaartse golfklappen te weerstaan is enige constructiehoogte en
massa van de balk benodigd. Een hoogte tot 3,0 m+ NAP geeft een constructiehoogte van 0,5 m
en is hiermee te licht. Deze variant valt af.

• Beperken functie spatscherm: Wanneer de bovenbalk even hoog is als het spatscherm, dan
vervalt de functie Keren Hoogwater van het spatscherm en kan het bestaande spatscherm
worden gehandhaafd.

• Beperken golfslag tegen geopende schuif: Een hogere bovenbalk beperkt de golfslag tegen een
niet-gesloten (gefaald) noordschuif tijdens stormcondities.

• Tijd: de hoogte van de bovenbalk lijkt slechts beperkt van invloed op de benodigde doorlooptijd
van de uitvoering.

2. Verstevigen Kabelkokers middels:
i. verstevigen "neusje"
ii. versterken bovenkant kabelkoker
iii. het plaatsen van een hoeklijn in de kabelkoker
iv. het plaatsen van H-profielen onder de kabelkoker (golfklapbreker)

Bijlage 3 geeft enkele schetsen en overwegingen voor de benodigde versterkingen van de
kabelkoker.
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Tabel 3 vergelijking bovenbalken DOV tov versterking kabelkokers

Variant Bovenbalken Verstevigen kabelkokers
Waterveiligheid Intrinsiek veilig. Oorzaak van het

probleem (opsluiting golf) is weggenomen
en de kwetsbare kabelkoker is geen
onderdeel van hoogwaterkering.

Oplossing voldoet op papier. Onzeker of
theoretisch model golfklap klopt. Kwetsbare
kabelkoker blijft hoogwaterkerend.
Golfklapbrekers (H-profielen) liggen lager
dan kabelkoker, waardoor golfklappen eerder
optreden dan zonder.

Toekomstvastheid Toekomstvast, ook na referentieperiode
voldoet deze oplossing. De verwachte
restlevensduur van complex Den Oever is
langer dan de contractduur.

Niet toekomstvast. Gerekend met een ander
zichtjaar (meerpeilstijging), voldoet deze
oplossing niet

Waterveiligheid
tijdens onderhoud

Vervangende hoogwaterkering mogelijk
via droogzetschot tegen bovenbalk. Dit
maakt na ED uithijsen noordschuif
mogelijk, terwijl constructie toch
hoogwaterkerend blijft.

Bij uithijsen noordschuif voor onderhoud
coating (gepland na ED) is de constructie niet
hoogwaterkerend.

Onderhoud Onderhoud noordschuif wordt veiliger.
Bovenbalk behoeft slechts beperkt
onderhoud

Conform AO

Belasting op
geheven
noordschuif
tijdens storm

Verbetering tov situatie met
defensiebalken

Bij niet-gesloten (falende) noordschuif
tijdens storm slaan de golven tegen
geopende noordschuif

Fietsbrug Bij bezwijken fietsbrug slaat deze tegen
de bovenbalk en leidt dit niet tot
bezwijken hoogwaterkering.

Bij bezwijken fietsbrug slaat deze tegen de
noordschuif en leidt dit tot bezwijken van de
hoogwaterkering.

Spatschermen Kunnen blijven staan (alleen bij hoge
bovenbalken)

Vervangen spatschermen

RCE RCE begrijpt de noodzaak van de
bovenbalken. In het KBO zal de
detaillering verder worden besproken.

Verschil AO zeer beperkt, dus akkoord

Onderhoud Na Onderhoud wordt gemakkelijker en
veiliger

Onderhoud noordschuif noordzijde vindt
plaats met laagwerker vanaf de fietsbrug of
met een ponton
H-profielen lastig te inspecteren en
onderhoudsgevoelig

Gewicht schuiven Gewicht noordschuif gunstiger dan zonder
bovenbalk

Zwaarder door extra belasting golfklappen

Kosten Zie kostenraming Zie kostenraming
Tijd Ontwerp schuiven: geen verschil

Ontwerp frames in toren: aanpassing
Ontwerp bovenbalk: toevoegen
Planning wordt  opgesteld.

Ontwerp schuiven: geen verschil
Ontwerp versterking: aanpassing
Versterken kabelkoker vereist voor plaatsen
nieuwe noordschuif.
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Bijlage 1. Varianten voor oplossingen

Variant  1: Optimaliseren belastingen en  belastingfactoren

Conform AO gelden de noordelijke hefschuif, de kabelkoker, het noordelijke dek en het
spatscherm als de waterkering (deze delen zijn in figuur 2 oranje gearceerd). Deze onderdelen
vallen daarom onder de waterwet. Omdat de werkelijke grootte van de golfklap lastig te
voorspellen wordt hiervoor een belastingsfactor 1,5 gehanteerd. Het zuidelijke verkeersdek geldt
niet als waterkering en valt daarom buiten de waterwet. Op het zuidelijke verkeersdek is de RBK
van toepassing. Deze stelt voor deze brug het vereiste niveau van veiligheid op "gebruik" met
P=3,3 en een referentieperiode van 30 jaar. De belasting is bepaald bij een storm met kans van
optreden 1/10.000 jaar plus een robuustheidstoeslag op de hydraulische condities. In ASD-VSL-
1058 is gezamenlijk vastgesteld dat het voldoende veilig is voor de onderdelen die niet als
waterkering gelden de belastingsfactor voor de golfklap te verlagen van 1,50 naar 1,25.

Hiernaast geldt dat voor het zuidelijke verkeersdek geldt dat door de onregelmatige onderzijde
van het dek. De golfklappen in de tijd gespreid worden en door de beperkte lengte van het
meest zuidelijke deel slechts een beperkte druk kan opbouwen.

Figuur 2: doorsnede AO over kabelkoker (oranje onderdelen gelden als hoogwaterkerend) met schetsmatig de
onregelmatige onderzijde van het zuidelijke verkeersdek

Variant  2 :  Preventief sluiten zuidschuif bi j  dreigende golfklap
Wanneer bij te hoge waterstanden op het IJsselmeer altijd het IJsselmeer gekeerd wordt met de
zuidschuif dan worden golfklappen op het verkeersdek noord, de kabelkoker en de noordschuif
voorkomen. Het is mogelijk dat voor deze variant bij te hoog water op het IJsselmeer en hoogwater
op de Waddenzee beide schuiven gesloten moeten worden.

De noordschuif wordt nog enkel belast door golfklappen vanuit het IJsselmeer in geval van het falen
van de sluitprocedure van de zuidschuif. De kans op constructief bezwijken van een kunstwerk dient
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conform de Leidraad Kunstwerken kleiner te zijn dan 0,01 maal de normfrequentie, gegeven dat de
normomstandigheden niet worden overschreden. De normfrequentie bedraagt 10 -4 , waarmee de
gecombineerde kans neerkomt 10 -6 . Wanneer de zuidschuif preventief wordt gesloten bij dreigende
golfklappen, neemt de kans op overbelasting af met de faalkans van de zuidschuif, deze bedraagt
0,01. Deze kansruimte kan worden benut om de optredende belasting te verlagen.

Het preventief laten zakken is een maatregel die nog wel moet worden afgestemd met de beheerder.
Ook vergt deze of een wijziging van het OCD (vertraging) of een wijziging van bedieninstructie
(handmatig laten zakken schuiven bij maatgevende omstandigheden, legt het risico op 'bedienfouten'
bij RWS).

Figuur 3: BSM met gesloten zuidschuif

Variant  3 :  Verkleinen klap door plaatsen balken onder overbelaste delen
Door aan de onderzijde van de dekken en/of kabelkokers balken aan te brengen kan er voor gezorgd
worden dat de golfklap in twee etappes aanslaat en derhalve een lagere piekbelasting geeft.
Kanttekening bij deze aanpak is wel dat de lucht tussen de balken moet kunnen ontsnappen om
effectief te zijn. Tweede nadeel is dat door verlaging van het plafond het aantal golfklappen
toeneemt.

Variant  4 :  Versterken en /o f  verankeren overbelaste constructiedelen
Wanneer constructiedelen niet voldoen kunnen deze worden versterkt en/of extra worden verankerd
in de pijlers. Deze maatregel is maatwerk wordt per onderdeel beschouwd.

Variant  5 :  Terugslagkleppen aan  kabelkoker of noordschuif
Bij hoogwater vanuit de Waddenzee zijn de kleppen gesloten en keren ze hoogwater. Bij golfklappen
vanuit het IJsselmeer openen de kleppen en beperken daarmee de optredende druk op de
constructie. De detaillering van de terugslagkleppen dient nader te worden afgestemd. Door de aard
van de golfklap en de onregelmatige vorm van de gecreëerde spleet is het werkelijke gedrag
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theoretisch lastig te voorspellen 2 . Daarom wordt minimaal een benodigde opening van 0,5 meter
aangehouden.

Over de haalbaarheid van deze oplossingsrichting heeft 15-1-2020 een workshop plaatsgevonden
(vastgelegd in ASD-VSL-1059). Conclusie van deze workshop is de enige terugslagklep die een kans
van slagen heeft optie A is uit figuur 5. Deze lijkt vooralsnog echter dermate onaantrekkelijk dat deze
vooralsnog is geparkeerd en niet verder uitgewerkt. Indien de bovenbalk om wat voor reden dan ook
afvalt, kunnen we optie A van de klep-oplossing weer uit de parkeerstand worden gehaald.

Figuur 5 Varianten voor een terugslagklep (getekend aan de kabelkoker)

Variant  6 :  Schoorsteen langs kabelkoker

2 Zie TU Delft, Passos, Juli 2019, Effects of ventilations on Coastal structures with
overhangs subject to wave impacts.
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Door voorlangs de kabelkoker verticale stalen kokers te plaatsen kan een passieve ontluchting
worden gerealiseerd. De schoorsteen moet bestand zijn tegen golfbelastingen vanuit de Waddenzee
en loopt over wanneer het water boven de schoorsteen uitkomt. Tussen de noordelijke hefschuif en
de kabelkoker kan een ruimte van 80 cm worden vrijgemaakt voor deze oplossing. Hier gaat ruimte
af voor een afdichting tov de schuif, toleranties en plaatdiktes. Hierdoor is de maximale breedte van
de schoorsteen ca 65 cm. Met iedere ca 50 cm een lijfplaat die de voor en achterzijde verbindt. Het
geschatte gewicht van de schoorsteen zou liggen rond de 5 ton staal.
Aandachtspunten bij deze oplossing zijn:

• Noordschuif is vanaf de zijde van de kabelkoker deels niet meer inspecteerbaar, door de
beperkte hefhoogte (onderzijde tot max +3,10 m NAP);

• Toename zoutbezwaar, omdat golven die uitkomen boven 5,50 m +NAP direct de
schoorsteen inlopen;

• Onderhoud binnenzijde schoorsteen problematisch door de nauwe lange openingen;
• Verankering aan kabelkoker dient zeer robuust te zijn, terwijl deze door de vorm lastig

bereikbaar of aan te brengen is (mogelijk op te lossen in ontwerp).

Figuur 6:  doorsnede BSM met schoorsteen

Variant  7 :  Geen bovenafdichting noordschuif in  combinatie met accepteren overloop
Door de nieuw te kiezen vorm van de nieuwe noordelijke hefschuiven kan een gemiddelde
spleetbreedte worden gekozen tussen de 0,5 en 1,0 meter. Via deze spleet kan overdruk ontsnappen
en reduceert de golfklap. Ook wordt de instabiliteit van de kabelkoker beter beheersbaar. Dit
betekent echter dat de schuif bij waterstanden boven de schuifhoogte overstroomt (zoutbezwaar op
het IJsselmeer). Deze oplossing is conform SYS-1779 (lekdebiet als hoogwaterkerend) ontoelaatbaar.

Variant  8 :  Verhogen noordschuif
Verhogen van de noordschuif tot de maatgevende hoogwaterstand tot bijv. 5,50 m +NAP in
combinatie met een open constructie aan de achterzijde van de schuif geeft een grote spleet aan de
achterzijde van de schuif en vermindert hiermee de golfklap. Deze optie is echter om de volgende
redenen niet mogelijk: (1) de schuif kan niet volledig worden geheven, omdat deze vastloopt tegen
de monumentale beschermkappen van de torens. Toestemming RCE lijkt dus onzeker. (2) het
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schuifgewicht zal bij een verhoging van 3 meter boven de 44 mT komen. De schuif wordt daarom te
zwaar voor de reeds bestelde cilinders.

Variant  9 :  Plaatsen bovenbalken
Wanneer in plaats van de defensiebalken nieuwe bovenbalken worden geplaatst waartegen de schuif
afsluit, treedt overloop pas op wanneer de waterstand boven de bovenbalk uitkomt. Dit geeft een
effectieve spleet van 1,0 m bij de noordschuif.

Bijkomende voordelen van de bovenbalken zijn:
• verschuiving van de waterkering richting bovenbalk en noordschuif (zie figuur 7). Conform

variant 1 kan nu voor de kabelkoker en het noordelijk verkeersdek worden gerekend met een
belastingsfactor 1,25 op de constructie (deze onderdelen zijn immers niet langer
hoogwaterkerend 3 ) ;

• noordschuif in geheven toestand wordt pas belast door golfbelastingen bij golven (door
verwijderen defensiebalk was deze situatie ontstaan);

• bovenbalk beschermt de noordschuif bij bezwijken fietsbrug, waardoor voor de fietsbrug
gerekend kan worden met lagere belastingen dan vastgesteld in de belastingnota (zie ASD-
VSL-1058).

De onderzijde van de balk krijgt een afschuining, zodat golfklappen minder vat hebben op de balken
dan bij de bestaande defensiebalken. De hoogte van de bovenbalk is nog nader te bepalen. Hoe
lager, hoe minder overloop. Door balken even hoog te maken als de bestaande spatschermen kan de
vervanging van de spatschermen mogelijk achterwege blijven. Voor het onderhoud van de
noordschuif en de geleidingen is het noodzakelijk de bovenbalk te voorzien van een onderhoudspad
(net als op de huidige defensiebalken). De bovenbalk kan worden verankerd via een nog te plaatsen
nok op de heftorens. De mogelijkheid tot inpassen van de bovenbalken in het monument is 29-1-
2020 besproken met de RCE. De RCE geeft aan de noodzaak van de bovenbalken te begrijpen.

3 Zie ASD-VSL-1058
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Bovenbalk

Noordschuif

Figuur 7 Doorsnede BSM met bovenbalk (oranje delen gelden als hoogwaterkering)

Rijkswaterstaat zal nog aangeven of de balken dezelfde hoogte dienen te krijgen als de bestaande
balken ( + 5,5 m NAP) of dezelfde als de bestaande spatschermen ( + 7,0 m NAP) 4 .

Figuur 8 BSM DOV met bovenbalken tot +7,0 m gezien vanaf havendam

4 Op dit moment lijkt het opportuun om de hoogte van de defensiebalken gelijk te trekken
met de spatschermen.
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Figuur 9 BSM DOV met bovenbalken tot +7,0 m gezien vanaf fietsbrug
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Bijlage 2. Rekenresultaten gevoeligheidsanalyse ASD-NOT-1076

Tabel 4 Herberekening kabelkokers bij diverse varianten en herhaalperiode 1/10.000 jaar

Kabelkoker W Pz U.C. M U.C. V FR;d;tot

m kN/m 2 - - kN l
DOV spleet 0,0 m 2,13 77 1,14 1,00 -1917
DOV spleet ca 0,3 m 2,13 44 0,35 0,31 -604
DOV spleet 1,0 m 2,13 9 0,10 0,27 848
KWZ spleet 0,0 m 4,02 132 3,10 2,65 -5591
KWZ spleet ca 0,3 m 4,02 76 1,49 1,27 -2677
KWZ spleet 1,0 m 4,02 29 0,17 0,19 -302

* impact spatschermen

Tabel 5 Herberekening noordelijke verkeersdekken bij diverse varianten en herhaalperiode 1/10.000 jaar

Verkeersdek noord W Pz U.C. M U.C. V FR;d;tot

m kN/m 2 - - kN l
DOV spleet 0,0 m 2,13 77 0,09 0,12 6283
DOV spleet ca 0,3 m 2,13 44 0,12 0,15 7717
DOV spleet 1,0 m 2,13 9 0,26 0,20 9225
KWZ spleet 0,0 m 4,02 132 2,80 0,30 119
KWZ spleet ca 0,3 m 4,02 76 0,66 0,11 4495
KWZ spleet 1,0 m 4,02 29 0,40 0,20 8061

Tabel 6 Herberekening zuidelijke verkeersdekken bij diverse herhaalperiodes

Verkeersdek zuid W Pz U.C. M U.C. V FR;d;tot

m kN/m 2 - - kN 4,
DOV 1/10.000 jaar 2,69 46 0,27 0,26 7750
DOV 1/1.000 jaar 1,71 24 0,16 0,37 9680
DOV 1/100 jaar 0,56 4 0,18 0,41 10580
KWZ 1/10.000 jaar* 7,22 165 2,31 6,55 -16316
KWZ 1/1.000 jaar* 6,18 136 1,53 4,38 -8738
KWZ 1/100 jaar* 4,53 88 0,19 1,00 944
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Bijlage 3 .  Variant: versterking kabelkoker DOV

De volgende doorsnede toont de kabelkoker nabij de oplegging. Wanneer de zuidschuif wordt ingezet
voor het opvangen van de golfklappen IJsselmeer mag de golfklap worden opgevat als calamiteit.

Vanwege de recent verhoogde belastingen op de kabelkoker is een versterking van de kabelkoker
nog niet verder uitgewerkt.



Onderwerp Overleg bovenbalk op bestaand spuimiddel Den Oever en Kornwerderzand
Datum bespreking 29 januari 2020
Tijdstip 14:00 - 15.30 uur

Locatie Projectkantoor Levvel, Stontelerweg 1, Den oever
Documentnummer

Aanwezigen

Agendaleden

Afwezigen

Nr . Onderwerp
en  doel

Tijd Opmerking

1. Opening en
welkom

14:00 Doel van het overleg is om de RCE te informeren over de achtergrond en noodzaak rondom de
bovenbalk en mee te nemen in de gemaakte afwegingen en de nog komende afwegingen. Daar
ophalen of er nogo's zijn en welke afwegingen belangrijk zijn vanuit het aspect rijksmonument
van de RCE is tweeledig: zij geven advies aan RWS volgens het convenant en aan ILT voor de
vergunning.

2. Achtergrond Toelichting door Levvel ( over de laatste stand van zaken over
bovenbalk bij BSM. Er is een hoge variant en een lage variant van de bovenbalk. Voorwaarden
variabelen die een rol spelen zijn onder andere:

Bij KWZ zijn de hydraulische randvoorwaarden zwaarder dan bij DOV. Onder andere do
bijvoorbeeld een ongunstige situatie door de wind.
Bij een lage variant kunnen kabelkokers bezwijken.
Een lage variant moet zwaar verankerd worden.
Bij de hoge variant is er geen risico op omvallen fietsbrug.

Sterker. Trots



Onderwerp Ti jd Opmerking
en  doel

Constructief is bij KWZ een zware constructie nodig vanwege aantasting door ASR, wat
zonder bovenbalk binnen 30 jaar voor problemen gaat zorgen. Gezien vanuit het behou
het spuimiddel op de lange termijn is het daarom verstandig om nu voor een robuust o
te gaan en niet een voorzichtig ontwerp te kiezen omdat dat voor korte termijn nog hoi
is. Bij KWZ is de lage bovenbalk constructief eigenlijk geen optie.

Reactie RCE de uitleg van Levvel over de technische noodzaak van de bovenbalk is
onderbouwd en goed te volgen. Er zijn verschillende afwegingen gemaakt en onderzocht. De ni
toevoeging aan het rijksmonument in de vorm van een bovenbalk is in de context van die uitlei
acceptabel. Dit geldt voor zowel de lage als de hoge variant, waarbij elke variant vanuit het as[
erfgoed voor- en nadelen heeft. Voordeel van de hoge variant is dat het oude spatscherm langs
behouden kan blijven. Voordeel van de lage variant is dat er meer van het oorspronkelijk spuin
zichtbaar blijft en deze beter tot zijn recht komt. Bij de hoge variant verdient het de aanbevelir
de voorzijde van de heftorens zichtbaar te houden i.h.k.v. de afleesbaarheid van tijdlagen en
functies. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een hoekje weg te halen bij het 'inkapselen' van de
heftoren.

Symmetr ie  KWZ en DOV
Voor de RCE is symmetrie tussen spuimiddel KWZ en DOV een belang voor het rijksmonument.
Vanuit bouwhistorisch oogpunt is er altijd symmetrie geweest tussen beide spuimiddelen en he
zeer wenselijke om deze te behouden in de uitwerkingen met de bovenbalk. Indien symmetrie
beide spuimiddelen niet haalbaar is, dan is dat iets wat met overige stakeholders, bij voorkeur
een KBO, besproken moet worden. Voor de RCE geldt dat symmetrie KWZ en DOV het uitgang;
is, tenzij er sterke argumenten zijn dat dit onzinnig is. Met andere woorden: symmetrie moet n

Sterker. Trots
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alléén worden doorgevoerd vanuit esthetische overwegingen, er dient ook een technische nood
te zijn.

3. Vormgeving Door (Levvel). Uitgangspunt in het nieuwe ontwerp is om door middel van versch
tinten grijs onderscheid te maken tussen oud en nieuw beton. Het nieuwe ontwerp van de fiets
robuuster dan het oude ontwerp, het geheel een stoerdere uitstraling geeft, wat meer in lijn is
de uitstraling van spuimiddel als geheel. Een nuance zit hem in de opening (spleet) tussen de
kolommen, die het tegelijk een ranke uitstraling verlenen, die klopt met het effect van de cann
van de heftorens.

4. Conclusie en
afspraken

Omdat de noodzaak voor de hoge dan wel de lage variant van de bovenbalk goed is
onderbouwd, zijn er vanuit de RCE geen nogo's om verder te gaan met de huidige ontv\
Levvel gaat met RWS verder onderzoeken wat de noodzaak is van de bovenbalk bij De
Oever en de hoge dan wel de lage variant, waarbij het bovenstaande overwegingen
meeneemt.
Levvel gaat de leden van het KBO tijdens het eerstvolgende overleg op 10 februari
informeren over de bovenbalk.

5. Afsluiting 15:00 De bijeenkomst is binnen het uur afgerond.

Sterker. Trots



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Samenvatting Kostenramingen I

datum: 2020/01/28
opsteller:

versie 0.3 (2020/01/30)

kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR) conforr
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

FN W-OXXX - Samenvatting Kostenramingen Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - opties A t/m D

Omschrijving
Optie A - Balken

bk 3 m + NAP
Optie B - Balken
bk 5,5 m + NAP

Regeln
umme
r

Projectfase Aandachtspunten »> Const ruc t ieve Toepasbaarhe id??
Zoutwaterbezwaar go l fovers lag

Spatscherm bli j f t  a l s  hoogwaterker ing

1

2 Realisatiefase bu
3

4 Directe Kosten optie constructief
5 niet haalbaar
6 Indirecte Kosten (Engineering / ABK / Organisatie)
7

8

9 Subtotaal Directe & Indirecte Kosten CAPEX
10

11

12 Exploitatie- en Onderhoudsfase
13

14 Directe Kosten optie constructief
15 niet haalbaar
16 Indirecte Kosten (Engineering / ABK / Organisatie)
17

18

19 Subtotaal Directe & Indirecte Kosten OPEX
20

18

19 Subtotaal Directe Kosten CAPEX en OPEX
20

21

22 Subtotaal Directe & Indirecte Kosten CAPEX en OPEX € 10.192.25
23



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen -
optie B (tot 5,5 m + NAP)

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opstelle

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie B (5,5 m + NAP)

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

Regel
numm
er

OMSCHRIJVING HVLHD EHD EHP TOTAAL OPMERKINGEN

1 Motivatie / Toelichting

2 Opt ie  A :  Balk - Bovenkant  ba lk  op  5,5 (DOV) / 6,0 m (KWZ) + NAP » gemidde ld  5,8 m + NAP

Werkzaamheden Realisatie:
Verwijderen defensiebalken: Reeds in opdracht
Golfklap en waterkering Waddenzeezijde: op te vangen door realisatie van een bovenbalk
2 opties voor de hoogte: optie A: Bovenkant balk op 5,5 m + NAP; optie B: Bovenkant balk op 7,0 m + NAP
Afhankelijk van hoogte van de balk veranderende hoeveelheid wapening en voorspanning
Indirecte kosten (engineering, abk en organisatie) per balkhoogte min of meer gelijk: balk optie B als referentie aangehouden

Balken te fabriceren in Harlingen. Te transporteren over water. Leggen mbv drijvende bok.
Plaatsing van de balken per spuigroep in 2 fasen gelijktijdig met droogzetting kokers en renovatie spuikokers

Totaal 25 balken - lengte 13,5 m, afmetingen vloer 1,85 / 1,10 x 1,25; afmetingen wand optie B: 1,75/2,25 x 1.1 m; optie C: 3,25/3,75 x 1,1 m
Balkgewicht ca 136 ton/stuk

Bij optie B loopt de hoogwaterkering via de balk naar spatscherm » Nog mee te rekenen in all-in vergelijk: Renovatie kabelkoker en spatscherm en Volledige droogzetschotten tbv exploitatiefase

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 EPC- REALISATIEFASE

20 EPC - Realisatiefase - Directe Kosten buit:en scope
21 Voorbereiding
22 Specifieke onderzoeken - waterloopkundig 240 uur aanvullend op engineering object (overig in engineeringskosten), geer

schaalmodelonderzoeken
23 Specifieke onderzoeken oplegvlakken en betonconstructie 240 uur aanvullend op engineering object (overig in engineeringskosten)

24 Interactie en coördinatie met Fietsbruggen 320 uur afstemming fundatie fietsbrug en balk

25 Interactie en coördinatie met Kraanbaan en Kranen Renovatie BSM (ontwerp, planningen
werkvoorbereidng onderaannemers leveranciers

320 uur afstemming fundaties onderdelen en aanvullende onderzoeken

26 Specifieke voorbereidingen bouwlocatie 240 uur aanvullend op werkvoorbereidng object ( overig in organisatiekosten)

27 Specifieke voorbereidingen plaatsingsoperatie 240 uur aanvullend op werkvoorbereidng object ( overig in organisatiekosten)

28

29 Vergunningskosten bouwplaats en  definit ieve locatie 1 post
30

31

32

33

34 Bouwplaats  / Opslagplaats op terrein Harlingen, evt aanvullende terreinhuur niet gerekend

35 Inrichting Bouwplaats - verharding 8000 m2
36 Inrichting Bouwplaats - fundatie / grondverbetering 8000 m2 ontgr/trprt/zand/bijkvoorz/verd

37 Inrichting Bouwplaats - bouwaansluitingen 3000 m2
38 Stabiliteitsjukken tbv balken 50 st 2 st / balk; nog na te gaan evt herinzet

39 Ballast Stabiliteitsjukken tbv balken 50 st
40

41

42

43 Bekist ingen
44 Vloerbekisting 240 m2
45 plaatsen / verwijderen 240 m2 i/loerbekisting blijft liggen op de bouwlocaties, balk wordt na wandstort uit d<

eist gehesen
46 Bekisting schuine rand = vulkist 38 m2
47 plaatsen / verwijderen 469 m2
48 Zijkist vloer 85 m2
49 plaatsen / verwijderen 1063 m2
50 Wandbekisting 126 m2
51 plaatsen / verwijderen 1575 m2
52

53 Betonwerk
54

55 Betonwerk vloer 630 m3
56 Wapening vloer 139 ton 220 kg/m3

57 Voorspanning vloer - wandgedeelte 32 ton >0 kg/m3

58 Hijsankers vloer 50 st
59 Ankers uiteinde vloer balk tbv natte knoop 50 st
60

61

62 Betonwerk wand 761 m3
63 Wapening wand 167 ton 220 kg/m3

64 Voorspanning - wandgedeelte 38 ton >0 kg/m3

65 Koeling beton 761 m3 nel injecteren

Aanta l
(st)



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen -
optie B (tot 5,5 m + NAP)

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie B (5,5 m + NAP)

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

69 | U U. -L II. x _ 11  x _ x _ ■

70 Uith i jsen ba lken en  lokal iseren op  tasterre in bouwplaats 1 j 25

71 Kraan 2x 25 St ?IOO tons kraan, reikwijdte 9 m

72 Transportmiddel 25 St ïdieplader o.g.
73 Evenaars tbv hijsen 2 st
74

75 Transpor t  ba lken naar  locat ie BSM
76 Laden balken en transport
77 Kraan 2x 25 St l x  naast balk - 400 tons kraan, , lx nabij kade - 500 tons kraan,

78 Transportmiddel 25 St ïdieplader o.g.
79 Ponton 25 St ponton 2 dagen/balk

80 Sleepboot 25 St sleepboot 2 dagen/balk

81

82

83 Plaatsen balken op  pi j lers BSM

84 Werksteiger nabij opleggingen 50 St .steiger ep-de-vteeF-keker of ophangen??

85 Ondersteuningsconstructie tbv tijdelijk opleggen balken bij plaatsing 50 st

86 Stabiliteitsvoorzieningen plaatsen 50  St «consoles achter de balken aan de heftorens, zie schets pres

87 Voorbereidingen locatie balken 50 loc
88 Gaten boren en ankers inlijmen tbv opleggingen 50  loc gaten r 75 mm, lang 1,5 ml?, 24 ankers / oplegging ??

89 Creeren opleggingen 50 IOC bv ondersabeling + oplegblokken

90 Creëren constructieve verbinding balken met heftorens 50 IOC hu m3-prijs voor verbinding aangenomen

91 Aanvulling logistiek tbv oplegging en constructieve verbinding balk 25 St ponton met werkboot

92

93 Voorbereidingen in spuikokers 25 kok bv afsluiten spuikoker

94 Drijvende bok (+sleepboot) tbv plaatsen 25 St bv Hebo Lift 7 -1  st/dag - 10 u/dag + menskr - incl mob/demob per spuigroep

95 Mob/demob drijvende bok (2x per spuigroep) 10 k r
96 Ankervoorzieningen / dodebedden tbv drijvende bok 25 st
97

98 Verankeren balken en nalopen na plaatsing 25 st
99 Aangieten / injecteren sparingen (in heftorens) 50 st
100

101

102

103 Nader te detailleren 15 %
104

105

106

107

108

109

110 EPC - Directe Sticht ingskosten

111

112 SPC - Directe Kosten
113 EPC - Directe Stichtingskosten 1 pOSt  -xcl BTW, bandbreedte + - 25 %

114

115

116 Subtotaal  Directe Kosten SPC - Realisatiefase
117

118

119 Engineeringskosten 8,5 % obv percentage Kostenboek CAPEX

120

121 Eenmalige en Tijdgebonden Algemene Bouwplaatskosten 7,7 % obv percentage Kostenboek CAPEX

122

123 Overige Organisat iekosten 13,6 % pbv percentage Kostenboek CAPEX

124

125 Algemene Kosten gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

126 Winst gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

127 Risico's (uren obv nacalculatie, overige kosten op voorcalculatie) gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

128

129

130 Directe kosten inclusief opslagen Lewel  b.v.
131

132 Overige consequent ies SPC Lewel  B.V.
133 Afhandeling Financieel Nadeel SPC gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

134

135

136 SPC - Overige Consequenties
137

138

Totale kosten Lewel b.v. - Realisatiefase -
139 exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %

Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen CAPEX
140 Prijs / m3 ___L_ _____________



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen -
optie B (tot 5,5 m + NAP)

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie B (5,5 m + NAP)

Aanta l
(st)

—

—

Verrekening Financieel NadeelOmschrijving

Omschrijving Financieel Nadeel RWS - Onderhouds- &
Exploitatiefase

Regel
numm OMSCHRIJVING

Verrekening Financieel Nadeel

HVLHD EHD EHP TOTAAL OPMERKINGEN

2____ MTC - ONDERHOUDS- & EXPLOITATIEFASE_________
3 Directe Onderhoudskosten
2 Onderhoud opleggingen - inspecties
2 Onderhoud opleggingen / verankeringen- reparaties
6

_7 ___  Onderhoud balken - inspecties ___________________
2 __  Onderhoud balken / koppeling heftorens - inspecties
9

nominale waarde

nominale waarde

nominale waarde

droogzetvoorziening niet hoogwaterkerend - alleen bokkosten gerekend,
bijkomende kosten nog te rekenen

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

per Wijziging te bepalen:
of in uren x tarieven personeel 'open boek' in directe kosten en dan geen
verrrekening opslagpercentage
of geen directe kosten en hier opslagpercentage conform DBFM-
overeenkomst Bijlage 3 te verrekenen

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

io Verschilkosten droogzetvoorziening MTC - 2x / 25 jaar
11

12

13 Nader te detailleren

Benoemde posten onderhoud  - Var iant  1 - Vern ieuwbouw

Beschikbaarheids- en Prestatiecorrecties
17 Verrekening Kwalitatieve Inschrijving
is Electriciteitsverrekening
19

MTC - Directe exploitatie- en onderhoudskosten

26 SPC - Directe Kosten
27 MTC - Directe Onderhouds- & Exploitatiekosten
28

29

30 Subtotaal Directe Kosten SPC
31

32

33 Engineeringskosten (excl ontwerpkosten EPC/MTC)

34 Eenmalige en  Ti jdgebonden Algemene Bouwplaatskosten

Overige Organisat iekosten (waaronder coördinatiekosten, koepelkosten en bankgaranties)

36 Algemene Kosten

37 Winst
38 Risico's (alleen bij voorcalculatie)

Directe kosten inclusief opslagen Levvel b.v.

43 Overige consequent ies SPC Levvel B.V.
44 Financieringskosten SPC
45 Advieskosten SPC
46 Afname in Inkomsten SPC

Contractueel-administratieve afhandeling Financieel Nadeel SPC

5Q SPC - Overige Consequenties

Totale kosten Levvel b.v. - Onderhouds- en Exploitatiefase -
Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen OPEX



Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen
optie C (tot 7,0 m + NAP)
LEVVEL

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie C (7 ,0 m NAP)

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

HVLHD
Regel

Aantal
(st)

OMSCHRIJVING TOTAAL OPMERKINGENnumm

Motivatie / Toelichting
Optie A: Balk - Bovenkant balk op 7,0 (DOV) / 7,5 m (KWZ) + NAP » gemiddeld 7,3 m + NAP
Werkzaamheden Realisatie:
Verwijderen defensiebalken: Reeds in opdracht
Golfklap en waterkering Waddenzeezijde: op te vangen door realisatie van een bovenbalk
2 opties voor de hoogte: optie A: Bovenkant balk op 5,5 m + NAP; optie B: Bovenkant balk op 7,0 m + NAP
Afhankelijk van hoogte van de balk veranderende hoeveelheid wapening en voorspanning
Indirecte kosten (engineering, abk en organisatie) per balkhoogte min of meer gelijk: balk optie B als referentie aangehouden

Balken te fabriceren in Harlingen. Te transporteren over water. Leggen mbv drijvende bok.
Plaatsing van de balken per spuigroep in 2 fasen gelijktijdig met droogzetting kokers en renovatie spuikokers

Totaal 25 balken - lengte 13,5 m, afmetingen vloer 1,85 / 1,10 x 1,25; afmetingen wand optie C: 3,25/3,75 x 1,1 m
Balkgewicht ca 186 ton/stuk

Bij optie C loopt de hoogwaterkering over de balk, geen renovatie kabelkoker en spatscherm benodigd » In all-in vergelijk: Exclusief renovatie kabelkoker en spatscherm en Deel Droogzetschotten te
rekenen tbv exploitatiefase

16

17

18

19 EPC- REALISATIEFASE

20 EPC - Realisatiefase - Directe Kosten

21 Voorbereiding
22 Specifieke onderzoeken - waterloopkundig 240 uur
23 Specifieke onderzoeken oplegvlakken en betonconstructie 240 uur
24 Interactie en coördinatie met Fietsbruggen 320 uur

25 Interactie en coördinatie met Kraanbaan en Kranen Renovatie BSM (ontwerp, planningen
werkvoorbereidng onderaannemers leveranciers

320 uur

26 Specifieke voorbereidingen bouwlocatie 240 uur
27 Specifieke voorbereidingen plaatsingsoperatie 240 uur
28

29 Vergunningskosten bouwplaats en  definit ieve locatie 1 post
30

31

32

33

34 Bouwplaats / Opslagplaats
35 Inrichting Bouwplaats - verharding 8000 m2
36 Inrichting Bouwplaats - fundatie / grondverbetering 8000 m2
37 Inrichting Bouwplaats - bouwaansluitingen 3000 m2
38 Stabiliteitsjukken tbv balken 50 st

39 Ballast Stabiliteitsjukken tbv balken 50 st
40

41

42

43 Bekistingen
44 Vloerbekisting 240 m2
45 plaatsen / verwijderen 240 m2
46 Bekisting schuine rand = vulkist 38 m2
47 plaatsen / verwijderen 469 m2
48 Zijkist vloer 85 m2
49 plaatsen / verwijderen 1063 m2
50 Wandbekisting 216 m2
51 plaatsen / verwijderen 2700 m2
52

53 Betonwerk
54

55 Betonwerk vloer 630 m3
56 Wapening vloer 110 ton
57 Voorspanning vloer - wandgedeelte 19 ton
58 Hijsankers vloer 50 st
59 Ankers uiteinde vloer balk tbv natte knoop 50 st
60

61

62 Betonwerk wand 1281 m3
63 Wapening wand 224 ton
64 Voorspanning - wandgedeelte 38 ton
65 Koeling beton 1281 m3

buiten scope

aanvullend op engineering object (overig in engineeringskosten), geer
schaalmodelonderzoeken
aanvullend op engineering object (overig in engineeringskosten)

afstemming fundatie fietsbrug en balk

afstemming fundaties onderdelen en aanvullende onderzoeken

aanvullend op werkvoorbereidng object ( overig in organisatiekosten)

aanvullend op werkvoorbereidng object ( overig in organisatiekosten)

>p terrein Harlingen, evt aanvullende terreinhuur niet gerekend

>ntgr/trprt/zand/bijkvoorz/verd

st / balk; nog na te gaan evt herinzet

/loerbekisting blijft liggen op de bouwlocaties, balk wordt na wandstort uit d<
eist gehesen

175 kg/m3

30 kg/m3

175 kg/m3

30 kg/m3

incl injecteren



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen -
optie C (tot 7,0 m + NAP)

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opstelle

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie C (7 ,0 m NAP)

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

69 i buiten scote
70 Uith i jsen ba lken en  lokal iseren op  tasterre in bouwplaats 1 1 25

71 Kraan 2x 25 st >00 tons kraan, reikwijdte 8 m

72 Transportmiddel 25 st dieplader o.g.

73 Evenaars tbv hijsen 2 st
74

75 Transpor t  ba lken naar  locat ie BSM
76 Laden balken en transport
77 Kraan 2x 25 st Lx naast balk - 500 tons kraan, , lx nabij kade - 700 tons kraan,

78 Transportmiddel 25 st dieplader o.g.

79 Ponton 25 st ponton 2 dagen/balk

80 Sleepboot 25 st sleepboot 2 dagen/balk

81

82

83 Plaatsen balken op  pi j lers BSM
84 Werksteiger nabij opleggingen 50 st steiger op de vloer koker of ophangen??

85 Ondersteuningsconstructie tbv tijdelijk opleggen balken bij plaatsing 50 st
86 Stabiliteitsvoorzieningen plaatsen 50 st :onsoles achter de balken aan de heftorens, zie schets pres

87 Voorbereidingen locatie balken 50 loc
88 Gaten boren en ankers inlijmen tbv opleggingen 50 loc gaten r 75 mm, lang 1,5 ml?, 24 ankers / oplegging ??

89 Creeren opleggingen 50 loc >v ondersabeling + oplegblokken

90 Creëren constructieve verbinding balken met heftorens 50 loc iu m3-prijs voor verbinding aangenomen

91 Aanvulling logistiek tbv oplegging en constructieve verbinding balk 25 st >onton met werkboot

92

93 Voorbereidingen in spuikokers 25 kok >v afsluiten spuikoker

94 Drijvende bok (+sleepboot) tbv plaatsen 25 st >v Hebo Lift 7 -1  st/dag - 10 u/dag + menskr - incl mob/demob per spuigroep

95 Mob/demob drijvende bok (2x per spuigroep) 10 kr
96 Ankervoorzieningen / dodebedden tbv drijvende bok 25 st
97

98 Verankeren balken en nalopen na plaatsing 25 st
99 Aangieten / injecteren sparingen (in heftorens) 50 st
100

101

102

103
Af: Renovatie spatscherm - aanname: nog maar 20 % van oorspronkelijk budget ui t
te voeren excl extra werkzaamheden

-0,8 post uit bestand '2018-01-12 Totaal Afsluitdijk Renovatie Spuimiddelen.pdf',
otaalpost op blz 18

104

105 Nader te detailleren 15 %
106

107

1

2

3

4 EPC - Directe Sticht ingskosten

5

6 SPC - Directe Kosten
7 EPC - Directe Stichtingskosten 1 post excl BTW, bandbreedte + - 25 %

8

9

10 Subtotaal Directe Kosten SPC - Realisatiefase
11

12

13 Engineeringskosten 1 post :onform engineeringskosten balken tot 3 m + NAP

14

15 Eenmalige en  Ti jdgebonden Algemene Bouwplaatskosten 1 post :onform algemene bouwplaatskosten balken tot 3 m + NAP

16

17 Overige Organisat iekosten 1 post :onform organisatiekosten balken tot 3 m + NAP

18

19 Algemene Kosten gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

20 Winst gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

21 Risico's (uren obv nacalculatie, overige kosten op voorcalculatie) gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

22

23

24 Directe kosten inclusief opslagen Levvel b.v.
25

26 Overige consequent ies SPC Levvel B.V.
27 Afhandeling Financieel Nadeel SPC gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

28

29

30 SPC - Overige Consequenties
31

32

33
Totale kosten Levvel b.v. - Realisatiefase -
Bovenbalken Bestaande Souimiddelen CAPEX

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %



LEVVEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen -
optie C (tot 7,0 m + NAP)

versie 0.3 (2020/01/30)
kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR)
conform Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

FN W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen - Optie C (7 ,0 m NAP)

Omschrijving

Omschrijving Financieel Nadeel RWS - Onderhouds- &
Exploitatiefase

Regel
numm OMSCHRIJVING HVLHD EHD
er

ï

2 MTC - ONDERHOUDS- & EXPLORATIEFASE
3 Directe Onderhoudskosten
4 Onderhoud opleggingen - inspecties 25
5 Onderhoud opleggingen / verankeringen- reparaties 1 kr
6

7 Onderhoud balken - inspecties 25
8 Onderhoud balken / koppeling heftorens - inspecties 1 kr
9

10 Verschilkosten droogzetvoorziening MTC - 2x / 25 jaar 25 kok
11

12

13 Nader te detailleren 15 %
14

15 Benoemde posten onderhoud  - Var iant  1 - Vern ieuwbouw
16 Beschikbaarheids- en Prestatiecorrecties
17 Verrekening Kwalitatieve Inschrijving
18 Electriciteitsverrekening
19

20

21

22

23

24 MTC - Directe exploitat ie- en onderhoudskosten

25

26 SPC - Directe Kosten
27 MTC - Directe Onderhouds- & Exploitatiekosten 1 post
28

29

30 Subtotaal  Directe Kosten SPC
31

32

33 Engineeringskosten (excl ontwerpkosten EPC/MTC) 8,5 %
34 Eenmalige en  Ti jdgebonden Algemene Bouwplaatskosten 7,7 %

35 Overige Organisat iekosten (waaronder coördinatiekosten, koepelkosten en bankgaranties) 13,6 %

36 Algemene Kosten
37 Winst
38 Risico's (alleen bij voorcalculatie)

39

40

41 Directe kosten inclusief opslagen Levvel b.v.
42

43 Overige consequent ies SPC Levvel B.V.
44 Financieringskosten SPC 1 post
45 Advieskosten SPC 1 post
46 Afname in Inkomsten SPC 1 post
47 Contractueel-administratieve afhandeling Financieel Nadeel SPC %
48

49

50 SPC - Overige Consequenties
51

52

Totale kosten Levvel b.v. - Onderhouds- en Exploitatiefase -
53

Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen OPEX
54

Verrekening Financieel Nadeel

Verrekening Financieel Nadeel

Aanta lTOTAAL OPMERKINGEN

nominale waarde

nominale waarde

nominale waarde

nominale waarde

droogzetvoorziening hoogwaterkerend, mogelijk te optimaliseren

buiten scope

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

per Wijziging te bepalen:
of in uren x tarieven personeel 'open boek' in directe kosten en dan geen
verrrekening opslagpercentage
of geen directe kosten en hier opslagpercentage conform DBFM-
overeenkomst Bijlage 3 te verrekenen

gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde



LEWEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Versterking Kabelkokers tbv Opname
Golfklappen (behoort b i j  Bovenbalken BSM)

versie 0.3 (2020/01/30)

kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR) conform
Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

VTW W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen / Versterking Kabelkokers etc - Optie D

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

Regeln
umme
r

OMSCHRIJVING HVLHD EHD EHP TOTAAL OPMERKINGEN

1 Motivatie / Toelichting
2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Optie D: Versterking Kabelkokers tbv Opname Golfklappen
Werkzaamheden Realisatie:
Opname golfklappen door Versterkingen Kabelkoker:
Verwijderen defensiebalken: Reeds in opdracht
Constructieve renovatie kabelkoker bestaand
Versterking onderzijde kabelkokers door staalprofielen verankerd aan kabelkoker of betonnen vloer aan onderzijde kabelkoker
Aanvullende betonconstructie op 'neus' buitenzijde kabelkoker
Plakwapening aan bovenzijde kabelkoker, plawapening te beschermen met betonvloer
Constructieve verbinding kabelkoker met spatscherm bovenzijde kabelkoker
Constructieve verbinding in de kabelkoker met spatscherm - met verlegging kabels en leidingen in de kabelkoker
(Constructieve) verbinding/ overgangsconstructie spatscherm brugdek
Constructieve renovatie spatscherm
'Terugslag klepconstructie' tussen nieuw te plaatsen schuiven en kabelkokers
In deze configuratie bovenzijde schuiven zwaarder uit te voeren ivm golfklap (ca 4 ton/schuif)

Golfklap en waterkering Waddenzeezijde: op te vangen door kabelkoker en spatscherm boven niveau noordschuiven
Golfklap IJsselmeerzijde op te vangen door bewegende terugslagkleppen tussen noordschuiven en kabelkokers » grotere mate van onderhoud, groter risicoprofiel op niet werken en gevolgen daarvan op
totale constructie

Vooralsnog: Indirecte kosten (engineering, abk en organisatie) gelijk aan balk optie B (vooralsnog is dit de referentie)
Bouwtijd: Alle werkzaamheden ter plaatse uit te voeren / Werkzaamheden aan en rond de kabelkokers per spuigroep uit te voeren in een drooggezette spuikoker » langere uitvoeringstijd per spuigroep »

16

17

18

19 EPC - REALISATIEFASE

20 EPC - Realisatiefase - D i recte  Kosten buite1 scope
21 Voorbereiding

22 Specifieke onderzoeken - waterloopkundig 360 uur
aanvullend op engineering object, onderzoek vanuit Waddenzeezijde en
IJsselmeerzijde (overig in engineeringskosten), geen
schaalmodelonderzoeken

23 Specifieke onderzoeken kabelkokers betonconstructie 240 uur aanvullend op engineering object (overig in engineeringskosten)

24 Specifiek onderzoek mogelijkheden omleggen kabels en leidingen in kabelkoker 480 uur

25 Coördinatie Eigenaren Kabels en Leidingen 400 uur
26

27

28

29 Vergunningskosten 1 post
30

31

32

33

34 Bouwplaats tpv spuimiddelen Nabij Den Oever Robbenplaat Noordzijde en nabij Kornwerderzand
Noordzijde

35 Inrichting Bouwplaats - verharding 2000 m2
36 Inrichting Bouwplaats - bouwaansluitingen 2000 m2
37

38

39

40 Constructieve renovatie kabelkoker bestaand
41 Conform aanbiedingsbegroting / Kostenboek CAPEX in aabiedingsbegroting niets ingerekend?

42 Aanvulling op aanbiedingsbegroting 1 post reeds opgenomen in aanbiedingsbegroting spatscherm

43

Aa
(



LEWEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Versterking Kabelkokers tbv Opname
Golfklappen (behoort bi j Bovenbalken BSM)

versie 0.3 (2020/01/30)

kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR) conform
Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM,  na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller

VTW W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen / Versterking Kabelkokers etc - Optie D

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

44

45 Bui  te m scope
46 Versterking onderzijde kabelkokers substantiële bouwtijdgevolgen, uitvoering in drooggezette kokers

47 Steigerconstructie tbv personeel en ten behoeve van boorwerk ankers 9100 m3
48 Wapeningdetectie kabelkokers tbv  ankers inboren 25 kok
49 Leveren balken HE300B tbv golfklapreductie 112200 kg talken 1 = 2 m; hoh 1.0 ml

50 Boren ankers ten behoeve van balken 272000 cm
51 Misboringen op wapening - 15 %; 50 % van diepte 20400 cm ondanks wapening detectie

52 Betonreparatie balk tgv boorwerk 25 kok
51 Verlijmen ankers 13600 st
52 Aanbrengen balken 425 st
53 Hijsmiddelen tbv balken - 2 verreikers 425 st
54

55

56

57 Aanvullende betonconstructie op 'neus' buitenzijde kabelkoker tbv terugslagklep, uitvoering in drooggezette kokers

58 Beton leveren, aanbrengen incl wapening en bekisting 78 m3 iure m3

59 Kraankosten bekisting / wapening etc - verreikers 78 m3 n eenheidsprijs beton?

60 Boren ankers ten behoeve van balken 32500 cm geen hvh-verhoging tgv misboringen benodigd

61 Verlijmen ankers 3250 st
62

63

64

65 (Plak)Wapening aan bovenzijde kabelkoker
66 Leveren en aanbrengen (plak)wapening 844 m2
67 (Epoxy) Beschermlaag op plakwapening 844 m2
68 Randbekisting tbv beschermlaag 675 m l rand kan ook voegvulling zijn

69

70

71

72 Constructieve verbinding kabelkoker met  spatscherm bovenzijde kabelkoker

73 Wapeningdetectie spatscherm en kabelkoker 25 kok
74 Boren ankers ten behoeve van balken 33750 cm
75 Misboringen op wapening - 15 % 5063 cm
76 Betonreparatie balk tgv boorwerk 25 kok
77 Verlijmen ankers 3375 st
78 Hoekstalen leveren 20588 kg 200x200x20

79 Hoekstalen aanbrengen en verankeren 25 kok
80

81

82 Aanstort onderzijde brugdek / overgang naar kabelkoker
83 Steigerconstructie tbv personeel en ten behoeve van boorwerk ankers 2275 m3 uitbreiding steiger op regel 47

83 Boren ankers ten behoeve van balken 33750 cm geen wapeningdetectie benodigd, misboringen n iet te  rekenen

84 Betonreparatie balk tgv boorwerk 25 kok
85 Verlijmen ankers 3375 st
86 Beksiting onderzijde brugdek 169 m2
87 Beton onderzijde brugdek - 'injecteren'/ persen 51 m3
88

89

90

91

92

93

94

95 Constructieve verbinding in de kabelkoker met  spatscherm
96 Wapeningdetectie spatscherm en kabelkoker 25 kok
97 Boren ankers ten behoeve van balken 84375 cm n kako

98 Misboringen op wapening - 15 % 12656 cm n kako

99 Betonreparatie tgv boorwerk 25 kok
100 Verlijmen ankers 3375 st
101 Hoekstalen leveren 20588 kg 200x200x20

102 Hoekstalen aanbrengen en verankeren 25 kok
103 Opruimen in kabelkokers 25 kok
104

105

I I
 I 

I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I
 I

 I 
I I

 I I
 I I

 I I
 I I

 I I
 I 

I I
 I 

I I
 I 
I I

 I 
I I

 I I
 I 

I I



LEWEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Versterking Kabelkokers tbv Opname
Golfklappen (behoort bi j  Bovenbalken BSM)

versie 0.3 (2020/01/30)

kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR) conform
Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller

VTW W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen / Versterking Kabelkokers etc - Optie D

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

106

107 bu i t .011 suupt ï
108

Verleggen kabels en leidingen in kabelkokers verterkpunt: voldoende slack op de kabels

110 Ondersteuningsconstructie tbv  verleggen kabels en leidingen 25 kok
111 Menskracht verleggen en terugleggen 25 kok
112 Partieel afschakelen leidingen 25 kok voor zover mogelijk

113 Veiligheidsfunctionaris tijdens kabel- en leidingwerkzaamheden 25 kok lx in koker / lx 'besloten ruimte' bewaking

114

115

116

117 Constructieve renovatie spatscherm
118 Conform aanbiedingsbegroting / Kostenboek CAPEX reeds ingerekend

119

120

121

122

123 'Terugslag klepconstructie' tussen nieuw te plaatsen schuiven en kabelkokers klepconstructie om overslag vanuit Waddenzee te stoppen en golfklap vanuit
IJsselmeer te reduceren

124 Klepconstructie leveren en plaatsen op schuiven 58679 kg
gewicht conform gewicht zwaardere bovenbalk / -plaat en hulpconstructie
voor nulstand klep (ook bij hoge schuiven), gewicht per kg incl
'schamier'constructie

125

126

127

128 Bovenzijde schuiven zwaarder ivm golfklap

129 Bovenbalk / -plaat dicht cq zwaarder uitvoeren 103326 kg info H. de Waardt (ca 4 ton/ schuif)

130 Zwaarder worden bewegingswerk 1 post le schot obv Budgetstelling BR naar verhouding vd onderdelen

131

132

133

134

135 Nader te detailleren 15 % uitgezonderd tijdgevolgen!

136 uitgezonderd niet  benoemde aanpassingen!

137

138

139

140

141

142

143 EPC - Directe Stichtingskosten
144

145 SPC - Directe Kosten
146 EPC - Directe Stichtingskosten 1 post excl BTW, bandbreedte + - 25 %

147

148

149 Subtotaal Directe Kosten SPC - Realisatiefase
150

151

152 Engineeringskosten 1 post conform engineeringskosten balken tot 3 m + NAP

153

154 Eenmalige en Tijdgebonden Algemene Bouwplaatskosten 1 post conform algemene bouwplaatskosten balken tot 3 m + NAP

155

156 Overige Organisatiekosten 1 post conform organisatiekosten balken tot 3 m + NAP

157

158 Algemene Kosten gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

159 Winst gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

160 Ris i co ' s  (uren obv nacalculatie, overige kosten op voorcalculatie) gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

161

162

163 Directe kosten inclusief opslagen Levvel b.v.
164

165 Overige consequenties SPC Levvel B.V.
166 Afhandeling Financieel Nadeel SPC gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

167

168

169 SPC - Overige Conseguenties
170

171

172
Totale kosten Levvel b.v. - Realisatiefase -
Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen CAPEX

exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %

173 Prijs / m3



LEWEL - Afsluitdijk - FN W-OXXX - Kostenraming Versterking Kabelkokers tbv Opname
Golfklappen (behoort b i j  Bovenbalken BSM)

versie 0.3 (2020/01/30)

kostenramingen opgesteld met opslagpercentages indirecte kosten (ex AKWR) conform
Kostenboek CAPEX
Wijzigingen conform planontwikkeling WOG-team Ontwerp & TM, na overleg met RWS

datum: 2020/01/28

opsteller:

VTW W-OXXX - Kostenraming Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen / Versterking Kabelkokers etc - Optie D

Omschrijving Verrekening Financieel Nadeel

Omschrijving Financieel Nadeel RWS - Onderhouds- &
Exploitatiefase

Verrekening Financieel Nadeel

Regeln
umme
r

OMSCHRIJVING HVLHD EHD EHP TOTAAL OPMERKINGEN Aa
(

1 1 1 "i j~ OT
2 MTC - ONDERHOUDS- & EXPLOITATIEFASE

CL —1— 1

3 Directe Onderhoudskosten

—
4 Onderhoud opleggingen - inspecties 25 nominale waarde

5 Onderhoud opleggingen / verankeringen- reparaties 1 kr nominale waarde

6

7 Onderhoud balken - inspecties 25 nominale waarde

8 Onderhoud balken / koppeling heftorens - inspecties 1 kr nominale waarde

9

10 Verschilkosten droogzetvoorziening MTC - 2x / 25 jaar 25 kok droogzetvoorziening niet hoogwaterkerend

—11 Verschilkosten zoutwaterbezwaar - scharnier 'terugslagkleppen 25 kok onderhoud terugslagkleppen etc (nu alleen manuren + boot of kraan)

12 Verschilkosten onderhoud overige constructies blootgesteld aan waterstanden 1 post 1 %/jaar van de investeringskosten dat onderdeel, mee te nemen in de
droogzetting van de spuikokers

13

14

15

16 Nader te detailleren 4 %
17

18 Benoemde posten onderhoud - Variant 1 - Vernieuwbouw
19 Beschikbaarheids- en Prestatiecorrecties
20 Verrekening Kwalitatieve Inschrijving
21 Electriciteitsverrekening
22

23

24 Onderhoudskosten - onvoorzien 15 %
25

26

27 MTC - Directe exploitatie- en onderhoudskosten
28

29 SPC - Directe Kosten
30 MTC - Directe Onderhouds- & Exploitatiekosten 1 post
31

32

33 Subto taa l  D i recte  Kosten SPC exclusief BTW, bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

34

35

36 Engineeringskosten (excl ontwerpkosten epc/mtc) 8,5 % per Wijziging te bepalen:
of in uren x tarieven personeel 'open boek' in directe kosten en dan geen
verrrekening opslagpercentage
of geen directe kosten en  hier opslagpercentage conform DBFM-
overeenkomst Bijlage 3 te verrekenen

37 Eenmalige en Tijdgebonden Algemene Bouwplaatskosten 7,7 %

38 Overige Organisatiekosten (waaronder coördinatiekosten, koepelkosten en bankgaranties) 13,6 %

39 Algemene Kosten gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

40 Winst gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

41 Risico's (alleen bij voorcalculatie) gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

42

43

44 Directe kosten inclusief  ops lagen Levvel  b .v .
45

46 Overige consequenties SPC Levvel B.V.
47 Financieringskosten SPC 1 post
48 Advieskosten SPC 1 post
49 Afname in Inkomsten SPC 1 post
50 Contractueel-administratieve afhandeling Financieel Nadeel SPC % gaat mee in totaaltelling WOG HR 7.0

51

52

53 SPC - Over ige Conseguent ies
54

55

56
Totale kosten Levvel b.v. - Onderhouds- en Exploitatiefase -

exclusief BTW. bandbreedte + / - 25 %, nominale waarde

Bovenbalken Bestaande Spuimiddelen OPEX
57


