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1 Inleiding

1.1 Scope
Dit ontwerprapport beschrijft de technische installaties voor de keringen en de gemalen die
deel uitmaken van Verbetering Regionale keringen, Deelgebied Midden. De technische
installaties bestaan uit de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en de
industriële automatisering, bediening, besturing van de gemalen en de keringen.

1.2 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 zijn de technische installaties beschreven met referentie naar de
objectenboom.

De machineveiligheid is voor de objecten gezamenlijk beschreven in art. 2.1 en in de bijlage
nader gespecificeerd.

De technische installaties voor de Laakse Vaart met uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in
art. 2.2 waarbij de verschillende onderdelen in de onderliggende artikelen zijn beschreven.

De technische installaties voor de Leursche Haven met uitgangspunten zijn nader
uitgewerkt in art. 2.3 waarbij de verschillende onderdelen in de onderliggende artikelen zijn
beschreven.



5 (27)

2 Beschrijving technische installaties (object 1.02)

In dit hoofdstuk worden de technische installaties beschreven van de gemalen en
keermiddelen Laaksche Vaart en Leursche Haven. De technische installatie wordt hierna
ook wel aangeduid als TI. De locaties worden hierna ook aangeduid met LV (Laaksche
Vaart) en LH (Leursche Haven).

Voor de technische installaties is de objectenboom zoals opgenomen in de ontwerpnota
aangevuld. De aangevulde objectenboom is hieronder opgenomen. De opbouw van dit
rapport volgt deze aangevulde objectenboom.

Figuur 2-1 Objectenboom Technische Installaties

2.1 Machineveiligheid
Voor de objecten Laaksche Vaart en Leursche Haven is een risico-inventarisatie uitgevoerd
in het kader van de Machineveiligheid (06/42/EG). De risico inventarisatie wordt in elke
ontwerpstap meegenomen en de risicoreducerende maatregelen worden doorgevoerd, om
te komen tot een veilige machine. (Eis VSE -0007).
De risico-inventarisatie in het kader van de Machinerichtlijn 06/42/EG voor het Voorontwerp
van de locaties Leursche Haven en Laaksche Vaart is opgenomen in bijlage 6. De
risicoreducerende maatregelen zijn in de ontwerpen verwerkt.
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2.2 TI Laaksche Vaart (deelobject 1.02.01)

Omschrijving van de scope
Functionaliteit: De functie van de beide keringen is het beschermen van het achterland
tegen overstroming van de rivier de Mark.
· Als het waterpeil in de rivier de Mark stijgt tot NAP +0,75 m, moeten de keringen sluiten.

In de hydrologische toetsing is het sluitpeil vastgesteld NAP +0,75 m. Als het waterpeil in
de rivier de Mark is gedaald tot een aanvaardbaar niveau, openen de keringen.

· Bij sluiten gaan eerst de deuren aan de Laaksche Vaartzijde dicht en vervolgens de
deuren aan de Markzijde. Bij het openen gaan de deuren aan de Markzijde open bij NAP
+0,8 m. Het niveau achter deze deuren moet dan gelijk staan met het peil in de Mark.
Als deze set deuren geheel open is, volgt de set aan de Laaksche Vaartzijde. De kering
is daarmee redundant uitgevoerd.

· Er worden puntdeuren toegepast.
· Het gemaal dient bij gesloten keringen het peil in de Laaksche Vaart te handhaven op

NAP +0,8 m of lager. Het gemaal is visvriendelijk uitgevoerd en loost op de Mark.
· De geïnstalleerde capaciteit LV bedraagt 11 m3/s. Dit is inclusief 10% overcapaciteit.
Het pompgemaal bestaat uit 3 pompen die in samenloop de volledige capaciteit leveren..
De besturing van het gemaal en de kering wordt verzorgd door de besturingsinstallatie in de
bedieningsruimte. Deze ruimte wordt geconditioneerd middels verwarming en ventilatie.

Uitgangspunten
Voor de relevante documenten, normen en richtlijnen zie: Uitgangspunten rapport RKDM-
RAP-00069 uitgangspuntenrapport 180622 V4.0.
Peilen:
· Minimum zuigpeil: NAP -0,2m (VSE-0200);
· Maximum perspeil: NAP +1,0 m;
· Max. debiet bij zuigpeil NAP +0,8 m en max. perspeil NAP +0,8 m (bij sluiten

keermiddel) tot NAP +1,0 m (T25);
· De berekende gemaalcapaciteit bedraagt 11 m3/min en is inclusief 10% overcapaciteit

(VSE-0085).
· Max. pomprendement bij gemiddelde opvoerhoogte = (1,0 –(-0,2))/2 = 0,6 mwk (VSE-

0206). Zie Bijlage 5 voor de pompcurven. Bij de gemiddelde opvoerhoogte Hstat =
0,60 m wordt het maximale pomprendement gerealiseerd door te draaien op het voor die
opvoerhoogte optimale pomptoerental. Het pompselectieprogramma geeft aan dat het
maximale pomprendement bij de gemiddelde opvoerhoogte van 0,60 m wordt bereikt bij
een pomptoerental van 66,3 rpm. Op dat punt bedraagt het pomprendement 80,7 %.

Voor alle bovengrondse technische installaties, opbouwconstructies, koppelingen en
leidingwerk wordt gerekend met corrosiebestendige materialen (AF-0052.02).

2.2.1 Pomp Laaksche Vaart (deelobject 1.02.01.03)
2.2.1.1 Pompinstallatie (deelobject 1.02.01.03.01)

Afwegingen
Voor de opvoerwerktuigen is voor dit object een Trade Off Matrix (TOM) opgesteld. Deze
TOM’s zijn toegevoegd aan de in de bijlagen opgenomen stukken (bijlage 1). Hierin zijn op
basis van de eisen voor verschillende keermiddelen en opvoerwerktuigen de
ontwerpafwegingen opgenomen. Voor de opvoerwerktuigen zijn de volgende varianten
onderzocht:
· schachtpompen in een betonnen schacht;
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· schachtpompen in een stalen schacht;
· schachtpompen in een roldeur;
· horizontale pompen;
· betonnen slakkenhuis pompen;
· vijzels;
· dompelpompen aan voetbocht.

Keuze
Voor de opvoerwerktuigen is op basis van het berekende benodigde debiet, de diepteligging
en het voldoen aan de eisen gekozen voor een 3-pomps opstelling, bestaande uit 3 stuks
Bosman Vision 125.

De specificaties van de pompen zijn weergegeven in Bijlage 2. De opvoerwerktuigen zijn
uitgevoerd met betonnen slakkenhuis en opgesteld in een betonnen onderbouw. De drie
opvoerwerktuigen/maalgangen zijn van elkaar gescheiden en kunnen autonoom
functioneren (eis AF-0247.01). Elke maalgang is voorzien van een eigen krooshek, afsluiter
en terugslagklep.
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De persleidingen zijn voorzien van RVS/PE schuifafsluiters met elektromechanische
aandrijvingen die tevens handmatig bedienbaar zijn.

Het gemaal heeft een uitstroomconstructie die te allen tijde onder water ligt (VSE-0226). De
terugslagklep met afmetingen 1,6 x 1 m (bxh) is in de uitstroom onder het laagste
waterniveau op de Mark gesitueerd

De pomp voorziet in een kleiner dan 5% directe sterfte en uitgestelde sterfte voor alle
voorkomende vissoorten en lengteklassen (VSE-0285), zie hiervoor Bijlage 3. De pomp is
visveilig bij alle mogelijke werkpunten (VSE-0207).
Het gemaal is aan de instroomzijde onder elke conditie vrij van 'vortex-vorming' (VSE-0215).
De pompen functioneren tot een waterstand van max. NAP -0,2 m (VSE-0020).
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LCC
De LCC zijn als criterium meegenomen in de TOM. De betonnen slakkenhuispompen
hebben een hoog hydraulisch rendement, ze zijn zeer betrouwbaar en bedrijfszeker en het
onderhoud is zeer beperkt.

De onderdelen van de pompopstelling die zich onder water bevinden worden voorzien van
watergesmeerde lagers en in het droge deel van de pompopstelling worden levensduur-
gesmeerde lagers toegepast (AF-0243.01 ).

Duurzaamheid
Door de robuuste bouwwijze en goed materiaalgebruik (voornamelijk beton en staal) zijn de
pompen zeer duurzaam. Het betonnen slakkenhuis en de overige materialen zijn na einde
levensduur volledig recyclebaar. De pompen zijn door de waaiervorm zeer visvriendelijk.
Het hoge hydraulisch rendement maakt de pompen energiezuinig en daardoor zeer
duurzaam. De ontwerplevensduur van de deelsystemen bedraagt 25 jaar (VSE-0190). De
pomp heeft een ontwerplevensduur van 25 jaar (VSE-0242).
Het conserveringsschema voor de gemaalonderdelen is in bijlage 7 opgenomen.

V&G / Arbo
De arbeidsomstandigheden bij werkzaamheden aan de pomp zijn zeer gunstig. De pompen
(elektromotor, lantaarnstuk en as met waaier) kunnen via een dakluik uit het slakkenhuis
gehesen worden en in de werkplaats onderhouden worden. Het betonnen slakkenhuis is
ingestort in de betonnen onderbouw en behoeft geen specifiek onderhoud.

Raakvlakken
· In- en opbouw op de civiele betonconstructie (onderbouw, object 1.01 - Civiele

constructies).
· Inbouw en plaatsing ten opzichte van bouwkundige constructies (1.04 –

Bedieningsgebouwen).
· De breedte van de toegangsdeuren en mogelijkheid voor inbrengen en later weer

verwijderen van de besturingskast in de bouwkundige constructies (1.04 –
Bedieningsgebouwen).

· Bodemprofiel voor ongestoorde toestroom van water naar de pomp (1.03-
Oeverconstructies en bodembescherming).

· Elektrische voeding (Kabels & Leidingen).

2.2.1.2 Inlaatafsluiter (deelobject 1.02.01.03.02)
Het gemaal is voorzien van een geautomatiseerde inlaat. De inlaatleiding is gesitueerd
tussen de kering en het gemaal en heeft een doorlaat van 300 mm. Aan de Markzijde is de
leiding voorzien van een RVS/PE schuifafsluiter met lantaarnstuk en elektromechanische
aandrijving (Auma actuator). In de leiding is ondergronds een handmatig bediende
gietijzeren schuifafsluiter geplaatst, met verlengspindel, grondkering en straatput. Voor de
bediening van de afsluiter is een T-sleutel meegeleverd.
Aan de Markzijde komt tegen de damwand een schuifafsluiter met rooster en elektrische
actuator (Aumanorm).
Materiaal: RVS frame met RVS /HDPE schuif en EDPM afdichtingen.
De (spindel)afsluiters worden aangedreven met actuators, type AumaNorm van het
fabricaat Auma, met de volgende specificaties:
a. Eén aandrijfmotor:

° vermogen aandrijfmotor: ntb;
° spanning : 400 VAC;
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° geschikt voor continu bedrijf;
b. voorzien van:

° motorstoel en verlengpijp;
° motor voorzien van:

- torsiebeveiliging;
- eindschakelaars (open en dicht);
- stilstandverwarming;
- temperatuurbeveiliging
- handwiel voor handbediening;
- standmelding.

In de inlaatleiding wordt onder de grond een gietijzeren handbediende schuifafsluiter
geplaatst. Doorlaat Æ300 mm;
Materiaal: gietijzer, met RVS verlengspindel.

2.2.1.3 Krooshekken (deelobject 1.02.01.03.03)
Het Gemaal is aan de instroomzijde voorzien van een kroosvoorziening (VSE-249). Het
gemaal heeft een vispasseerbare kroosvoorziening over de gehele breedte van elke
instroom.
De krooshekken zijn 4,5 m breed en ca. 5,3 m hoog. Het gewicht van het gehele krooshek
per maalgang bedraagt ca. 1.900 kg. De krooshekken worden uit minimaal 4 secties
opgebouwd waarvan de individuele losse secties maximaal 475 kg wegen en derhalve niet
meer dan 500 kg (VSE-0280).

Om drijfvuil tegen te gaan is gekozen voor een drijflaagschot voor de instroom die het
drijfvuil zal tegenhouden, waardoor het krooshek niet of nauwelijks vervuild raakt (AF-
0082.01).

Minimale afmetingen krooshek
De stroomsnelheid voor het krooshek is lager dan 30 cm/s (VSE-0289).

Laaksche vaart         11 m3/s

aantal pompen          3 st.

debiet / pomp          3,7 m3/s

Min. doorstroomopp. voor krooshek 4,5x3,3   14,85 m2

Doorlaat krooshek     87,5  %

Stroomsnelheid vóór krooshek      0,25  m/s

De krooshekken voldoen aan de volgende specificaties:
· materiaal: thermisch verzinkt C-staal, platstaf 80x10 mm; (AF-0052.02).
· spijlafstand: 100 mm h.o.h.

Uit de literatuur blijkt dat een spijlafstand van  8 cm géén tot nauwelijks een barrière
vormt voor vis (Stowa 2012-04). Deze conclusie wordt onderschreven door het rapport
´Monitoring vismigratie - najaar 2013/voorjaar 2014 (A&W rapport 2030)´ . (VSE-0287)
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Figuur 2-2 Vispassage krooshekken

Krooshekken zijn voorzien van boven- en onderaanslagen, in te storten in het beton.
De krooshekken zijn opgebouwd uit kroosheksecties.
De kroosvoorziening is non-destructief demontabel.
De bevestiging van de kroosheksecties aan de bovenaanslag is met RVS AISI316
onderlegringen en bouten uitgevoerd. (AF-0051.02).
De kroosbak van het gemaal is voorzien van een vrijvervalafvoer voor de afvoer van
percolatiewater naar het oppervlaktewater (VSE-0250).

2.2.2 Persleiding Laaksche Vaart (deelobject 1.02.01.04)
De persleiding bestaat uit de omsloten betonnen ruimte tussen de pompblok van de
gemaalpompen en de uitstroom met terugslagklep. De ruimte is zo nodig bereikbaar voor
onderhoudswerkzaamheden via een in het betonnen dek aanwezig toegangsluik.
Persleiding is zodanig gedimensioneerd zodat volledig luchtbeltransport is gegarandeerd
(VSE-0223).

2.2.2.1 Persafsluiters (deelobject 1.02.01.04.01)
De persleiding van elke pomp wordt voorzien van een schuifafsluiter met een elektrische
actuator (AumaNorm).
De persafsluiter dicht de perskoker af met inwendige maten breed 1.250 mm en hoog
1.230 mm.
Materiaal: RVS frame met RVS /HDPE schuif en EDPM afdichtingen.
De (spindel)afsluiters worden aangedreven middels actuators, type AumaNorm van het
fabricaat Auma, met de volgende specificaties:
· Eén aandrijfmotor;

° vermogen aandrijfmotor: ntb;
° spanning : 400 VAC;
° geschikt voor continu bedrijf;

·  voorzien van:
° motorstoel en verlengpijp;
° motor voorzien van: (VSE- 0229):

- torsiebeveiliging;
- eindschakelaars (open en dicht);
- stilstandverwarming;
- temperatuurbeveiliging
- handwiel voor handbediening;
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- standmelding.
· De actuators zijn voorzien van een omkasting die bestaat uit een vast en een

scharnierend gedeelte. Het vaste gedeelte wordt aan bovengenoemde fundatie
bevestigd. Het scharnierende gedeelte wordt aan de onderzijde met een scharnier
bevestigd aan het vaste gedeelte. De twee gedeelten moeten aan de bovenzijde middels
een hangslot aan elkaar kunnen worden bevestigd.
De omkasting met de aandrijving dient op een peil boven de leuning te worden
geplaatst. Hiervoor dient een RVS verlengpijp te worden toegepast.



13 (27)

2.2.2.2 Terugslagklep (deelobject 1.02.01.04.02)
De persleiding is vrij van ongewenst inlaten van water (VSE-0246).Tegen de betonnen
uitstroom van elke persleiding wordt een terugslagklep bevestigd. De doorlaat van de
terugslagklep bedraagt 1.000 mm x 1.600 mm (hxb)..
De maximale uitstroomsnelheid is 2.5 m/sec.



14 (27)

2.2.3 Industriële automatisering keermiddel Laaksche Vaart (deelobject 1.02.01.01) &
Industriële automatisering gemaal Laaksche Vaart (deelobject 1.02.01.02)

De industriële automatisering is voorzien van een geïntegreerd besturingssysteem van het
gemaal en de automatische inlaat (VSE-0231).
Het gemaal bevat installaties die beveiligd zijn tegen overspanning (VSE-0253).
De industriële automatisering is voorzien van PID- regeling (VSE-0259). De bij WSBD toe te
passen PLC is standaard voorzien van PID regelingen.
De procesautomatisering (hardware) heeft een ontwerplevensduur van 10 jaar en de
besturing (software) een ontwerplevensduur van 5 jaar (VSE-0275).
Het keermiddel bevat installaties die beveiligd zijn tegen overspanning (VSE-279).
Het watermanagementsysteem is beschermd tegen blikseminslag (VSE-0322).

Bovenstaande eisen worden in de UO-fase nader gespecificeerd en geverifieerd.

2.2.3.1 Energievoorziening (deelobject 1.02.01.02.01)
Het Watermanagementsysteem is via een trafo-installatie aangesloten is op het openbare
elektriciteitsnet. (VSE-0254). Nabij het gemaal wordt een transformator aangelegd die
specifiek tot doel heeft het gemaal en de kering te voorzien van elektrische voeding.
Hierdoor is het watermanagementsysteem aangesloten op het energienetwerk zodat alle
energie vragende onderdelen en processen functioneren (VSE-194).

De Industriële Automatisering heeft een aansluiting voor een externe
noodstroomvoorziening (VSE-0068). In de besturingskast wordt een aansluiting voor een
noodstroomaggregaat opgenomen.

2.2.3.2 Besturingsinstallatie (deelobject 1.02.01.02.02)
In het bedieningsgebouw wordt een besturingskast geplaatst die het gehele object bestuurt,
zowel gemaal als de kering en de randvoorzieningen. De besturingskast wordt prefab
aangeleverd en de bedieningsruimte in gereden en aangesloten.
Het concept Proces & Instrumentatie Diagram (P&ID) van het te besturen object is
weergegeven in Bijlage 4.1.
De pomp wordt zodanig aangestuurd dat deze opstart bij lage toerentallen. Een en ander
zal uit het functionele ontwerp blijken. (VSE-288).
De pomp is door middel van een frequentieomvormer geschikt voor de nominale stroom van
de verbruiker (VSE-308). Zie tevens bijlage 2.1.
De industriële automatisering is op afstand te besturen zijn vanuit de centrale van de OG
(VSE-0120) middels een GPRS verbinding.
De industriële automatisering maakt een GPRS-verbinding mogelijk met de centrale van de
OG (VSE-0119).
Het keermiddel is gesloten bij een waterstand op de Mark hoger dan NAP +0,8 m gemeten
direct voor en na het keermiddel (VSE-0008).
De handmatige bediening van het keermiddel is voorzien door middel van een schakelaar
op de locatie besturingskast in het bedieningsgebouw (AF-0175.01).

2.2.3.3 Instrumentatie – meet/en regeltechniek (deelobject 1.02.01.02.03)
Het gemaal wordt bestuurd op basis van het functioneel ontwerp zoals vastgelegd door de
OG.

De Industriële Automatisering van het keermiddel heeft een automatische peilregistratie aan
beide zijden van het keermiddel (VSE-0032). De peilregistratie vindt plaats middels
hydrostatische drukopnemers. De drukopnemers zijn vermeld op de P&ID.
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2.2.3.4 Signalering (deelobject 1.02.01.02.04)
Het gemaal is per maalgang achter de kroosvoorziening voorzien van een
droogloopbewaking (VSE-0262). De drukopnemers voor droogloopbewaking zijn vermeld
op de P&ID.

Het gemaal is voorzien van twee peilschalen incl. peilschaalhouders (VSE-0198).

De Industriële Automatisering geeft een voorwaarschuwing bij een waterstand van
NAP +0.60 m in de Mark (VSE-0148). De voorwaarschuwing is opgenomen in de
functionele beschrijving.

2.2.3.5 Deuren (deelobject 1.02.01.02.05)

Ontwerpafwegingen keringen Laaksche Vaart
Afwegingen
Voor de keringen is een Trade Off Matrix (TOM) opgesteld. Deze TOM is opgenomen in
Bijlage 1. Hierin zijn op basis van de eisen voor verschillende keermiddelen de
ontwerpafwegingen opgenomen.
Voor de keringen zijn de volgende varianten onderzocht:
· puntdeuren;
· stuwkleppen;
· vizierstuwen;
· schuif/roldeuren;
· valdeuren;
· balgstuwen.

Keuze
Voor de keringen is op basis van het voldoen aan de eisen, inpasbaarheid, landschappelijke
inpassing en betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid gekozen voor puntdeuren.
· Aantal: 2 stel puntdeuren.
· Doorvaartbreedte: 7,5 m.
· Drempelhoogte: NAP -1,40 m.
· Waakhoogte: NAP +2,05 m.
· Hoogte van de deuren: 3,65 m.

Doordat de deuren sporadisch bediend worden (gemiddeld 1 x per maand) is gekozen voor
elektromechanische actuators. De deuren zijn elk voorzien van een halsbeugel en
taatslager.

LCC
De LCC zijn als criterium meegenomen in de TOM. De puntdeuren hebben lage
exploitatiekosten. Het is een eenvoudige constructie waarbij geen specialistisch personeel
nodig is om ze te onderhouden. Het onderhoud is zeer beperkt. Mede door de uitvoering
van de deuren in composiet is tussentijdse vervanging voor einde levensduur object is niet
nodig.

Duurzaamheid
Door de robuuste bouwwijze in composietmateriaal is het onderhoud zeer beperkt. De
onderdelen zijn na einde levensduur volledig recyclebaar. De puntdeuren worden
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aangedreven door elektromechanische actuators die ook bij calamiteiten geen vervuiling
van het oppervlaktewater veroorzaken.

V&G / Arbo
De arbeidsomstandigheden bij werkzaamheden aan de deuraandrijvingen zijn zeer gunstig.
De elektromechanische actuators zijn voorzien van standmelding, momentbegrenzing,
thermische beveiliging. Beide keerdeuren zijn voorzien van looppaden met leuningen aan
beide zijden. Op basis van het sporadische gebruik (minder dan 30 dagen per jaar en
maximaal 2 uur per dag) is de breedte bepaald op 600 mm met leuningen aan beide zijden
(conform NEN-EN-ISO 14122-2:2016).
.
2.2.3.6 Aandrijvingen (deelobject 1.02.01.02.06)
De deuren worden elektromechanisch aangedreven. Doordat de deuren sporadisch bediend
worden (gemiddeld 1 x per maand) is gekozen voor elektromechanische actuators. De
aandrijvingen zijn opgesteld in de bewegingswerkkelders naast de deurkassen en bestaan
uit een horizontaal opgestelde elektromechanische cilinder, zijnde de trek-/duwstang, die
verbonden is met de keerdeur en aangedreven wordt door een tandwielkast en elektromotor
(Auma actuator). De snelheid van openen en sluiten van de puntdeuren bedraagt ca. 120
seconden per richting.
De aandrijving is voorzien van (VSE 0229):
· standmelding middels eindschakelaars (open en dicht);
· momentbeveiliging
· temperatuurbeveiliging;
· handwiel voor handbediening.
De bewegingswerkkelders zijn voorzien van scharnierende vergrendelbare aluminium
afdekluiken (VSE-0278).

2.2.3.7 Gebouwgebonden installatie (deelobject 1.02.01.02.07)
Het bedieningsgebouw is voorzien van ventilatie en verwarmingsvoorzieningen (AF-
0235.01).
Het bedieningsgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan klasse SFP 2
(VSE -0195).

De gebouwgebonden installaties bestaan uit:

Verwarming
De verwarming bestaat uit twee oliegevulde elektrische plaatradiatoren, vermogen nader te
bepalen. De verwarming wordt geplaatst in het besturingsgebouw en dient om het interieur
van het gemaal bij een buitentemperatuur van -20˚C op minimaal 5˚C te houden.

Verlichting
Bij de toegangsdeur van het bedieningsgebouw wordt een lichtpunt geplaatst met
bewegingsmelder.
In het bedieningsgebouw worden energiezuinige lichtarmaturen aangebracht. In het
bedieningsgebouw wordt een oplaadbare zaklamp met oplader aangebracht.
Het keermiddel is verlicht (VSE-0084). Op de kering wordt bij elke deuraandrijving een
lichtmast geplaatst.
Het Watermanagementsysteem is voorzien van een, bij de in- /uitgang van het
gemaal/keermiddel geplaatste, centrale lichtschakelaar (VSE-0238).
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Bliksemafleiding
Het bedieningsgebouw wordt voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie die bij oplevering
wordt voorzien van een certificaat.

2.2.3.8 Ventilatie (deelobject 1.02.01.02.08)
De ventilatie wordt uitgevoerd als een geforceerd ventilatiesysteem, in hoofdzaak
bestaande uit:
a. twee regeninslagvrije gevelroosters
b. een aanzuigkanaal;
c. een uitblaaskanaal;
d. een thermostatisch gestuurde ventilator;
e. een thermostaatregelaar;
f. een jalouzieklep;
g. een suskast (zo nodig).

De afmetingen van de ventilatieroosters bedragen ca.:
Laaksche Vaart:          in- en uitlaat (h x b)  850 mm x 1050 mm

2.3 TI Leursche Haven (deelobject 1.02.02)

Omschrijving van de scope
Functionaliteit: De functie van de beide keringen is het beschermen van het achterland
tegen overstroming van de rivier de Mark.
· Als het waterpeil in de rivier de Mark stijgt tot NAP +0,75m, moeten de keringen sluiten.

In de hydrologische toetsing is het sluitpeil vastgesteld NAP 0,75m. Als het waterpeil in
de rivier de Mark is gedaald tot een aanvaardbaar niveau, openen de keringen.

· Bij sluiten gaan eerst de deuren aan de Leursche Haven zijde dicht en vervolgens de
deuren aan de Markzijde. Bij het openen gaan de deuren aan de Markzijde open bij NAP
+0,8m. Het niveau achter deze deuren moet dan gelijk staan met het peil in de Mark. Als
deze set deuren geheel open is volgt de set aan de Leursche Haven zijn. De kering is
daarmee redundant uitgevoerd.

· Er worden puntdeuren toegepast;
· Het gemaal dient bij gesloten keringen het peil in de Leursche Haven te handhaven op

NAP +0,8 m of lager. Het gemaal is visvriendelijk uitgevoerd en loost op de Mark.
· De geïnstalleerde capaciteit LH bedraagt 3,85 m3/s. Dit is inclusief 10% overcapaciteit.

In Leursche Haven (LH) komt een kering (redundant uitgevoerd) en een pompgemaal
bestaande uit 1 pomp.
Bij een hoge waterstand in de Mark sluiten de keerdeuren en wordt het waterniveau in de
Leursche Haven door middel van de pomp automatisch op peil gehouden.
De besturing van het gemaal en de kering wordt verzorgd door de besturingsinstallatie in de
bedieningsruimte. Deze ruimte wordt geconditioneerd middels verwarming en ventilatie.

Uitgangspunten
Voor de relevante documenten, normen en richtlijnen zie: Uitgangspunten rapport RKDM-
RAP-00069 uitgangspuntenrapport 180502 V3.0.
Peilen
· Minimum zuigpeil: NAP -0,2 m.
· Maximum perspeil: NAP +1,0 m.
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· Max. debiet bij zuigpeil NAP +0,8 m en max. perspeil NAP +0,8 m (bij sluiten
keermiddel) tot NAP +1,0 m (T25).

· De berekende gemaalcapaciteit bedraagt 3,85 m3/min (VSE-0144) en is inclusief 10%
overcapaciteit (VSE-0085).

· Max. pomprendement bij gemiddelde opvoerhoogte = (1,0 –(-0,2))/2 = 0,6 mwk (VSE-
0206). Zie Bijlage 5 voor de pompcurven. Bij de gemiddelde opvoerhoogte Hstat =
0,60 m wordt het maximale pomprendement gerealiseerd door te draaien op het voor die
opvoerhoogte optimale pomptoerental. Het pompselectieprogramma geeft aan dat het
maximale pomprendement bij de gemiddelde opvoerhoogte van 0,60 m wordt bereikt bij
een pomptoerental van 66,3 rpm. Op dat punt bedraagt het pomprendement 80,7%.

Voor alle bovengrondse technische installaties, opbouwconstructies, koppelingen en
leidingwerk wordt gerekend met corrosiebestendige materialen (AF-0052.02).

2.3.1 Pomp Leursche Haven (deelobject 1.02.02.03)
2.3.1.1 Pompinstallatie (deelobject 1.02.02.03.01)

Ontwerpafwegingen opvoerwerktuigen

Afwegingen
Voor het opvoerwerktuig is voor dit object een Trade Off Matrix (TOM) opgesteld. Deze
TOM is toegevoegd bijlage 1 opgenomen stukken. Hierin zijn op basis van de eisen voor
verschillende keermiddelen en opvoerwerktuig de ontwerpafwegingen opgenomen. Voor het
opvoerwerktuig zijn de volgende varianten onderzocht:
· schachtpompen in een betonnen schacht;
· schachtpompen in een stalen schacht;
· schachtpompen in een roldeur;
· horizontale pompen;
· betonnen slakkenhuis pompen ;
· vijzels ;
· dompelpompen aan voetbocht.

Keuze
Voor het opvoerwerktuig is op basis van het berekende benodigde debiet, de diepteligging
en het voldoen aan de eisen gekozen voor een één-pomps opstelling, bestaande uit een
Bosman Vision 125. De specificaties van de pomp zijn weergegeven in Bijlage 2.2. De
pomp is uitgevoerd met betonnen slakkenhuis en opgesteld in een betonnen onderbouw.
De maalgang is voorzien van een krooshek (AF-0247.01), afsluiter en terugslagklep.
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De persleiding is voorzien van een RVS/PE schuifafsluiter met een elektromechanische
aandrijving die tevens handmatig bediend kan worden. Het gemaal heeft een
uitstroomconstructie die te allen tijde onder water ligt (VSE-0226). De terugslagklep met
afmetingen 1,6 x 1 m (bxh) is in de uitstroom onder het laagste waterniveau op de Mark
gesitueerd.
De pomp voorziet in een kleiner dan 5% directe sterfte en uitgestelde sterfte voor alle
voorkomende vissoorten en lengteklassen (VSE-0285) ), zie hiervoor Bijlage 3. De pomp is
visveilig bij alle mogelijke werkpunten (VSE-0207).

Het gemaal is aan de instroomzijde onder elke conditie vrij van 'vortex-vorming' (VSE-0215).
In de UO-fase wordt een CFD-simulatie uitgevoerd.
De pompen functioneren tot een waterstand van max NAP -0,2 m (VSE-0020).
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LCC
De LCC zijn als criterium meegenomen in de TOM. De betonnen slakkenhuispompen
hebben een hoog hydraulisch rendement, ze zijn zeer betrouwbaar en bedrijfszeker en het
onderhoud is zeer beperkt.
De onderdelen van de pompopstelling die zich onder water bevinden worden voorzien van
watergesmeerde lagers en in het droge deel van de pompopstelling worden levensduur-
gesmeerde lagers toegepast (AF-0243.01 ).

Duurzaamheid
Door de robuuste bouwwijze en goed materiaalgebruik (voornamelijk beton en staal) zijn de
pompen zeer duurzaam. Het betonnen slakkenhuis en de overige materialen zijn na einde
levensduur volledig recyclebaar. De pompen zijn door de waaiervorm zeer visvriendelijk.
Het hoge hydraulisch rendement maakt de pompen energiezuinig en daardoor zeer
duurzaam. De ontwerplevensduur van de deelsystemen bedraagt 25 jaar (VSE-0190). De
pomp heeft een ontwerplevensduur van 25 jaar (VSE-0242).
Het conserveringsschema voor de gemaalonderdelen is in bijlage 7 opgenomen.

V&G / Arbo
De arbeidsomstandigheden bij werkzaamheden aan de pomp zijn zeer gunstig. De pompen
(elektromotor, lantaarnstuk en as met waaier) kunnen via een dakluik uit het slakkenhuis
gehesen worden en in de werkplaats onderhouden worden. Het betonnen slakkenhuis is
ingestort in de betonnen onderbouw en behoeft geen specifiek onderhoud.

Raakvlakken
· In- en opbouw op de civiele betonconstructie (onderbouw, object 1.01 - Civiele

constructies)
· Inbouw en plaatsing ten opzichte van bouwkundige constructies (1.04 – Bedienings-

gebouwen)
· De breedte van de toegangsdeuren en mogelijkheid voor inbrengen en later weer

verwijderen van de besturingskast in de bouwkundige constructies (1.04 – Bedienings-
gebouwen)

· Bodemprofiel voor ongestoorde toestroom van water naar de pomp (1.03- Oever-
constructies en bodembescherming)

· Elektrische voeding (Kabels & Leidingen)

2.3.1.2 Inlaatafsluiter (deelobject 1.02.02.03.02)
Het gemaal is voorzien van een geautomatiseerde inlaat. De inlaatleiding is gesitueerd
tussen de kering en het gemaal en heeft een doorlaat van 300 mm. Aan de Markzijde is de
leiding voorzien van een RVS/PE schuifafsluiter met lantaarnstuk en elektromechanische
aandrijving (Auma actuator). In de leiding is ondergronds een handmatig bediende
gietijzeren schuifafsluiter geplaatst, met verlengspindel, grondkering en straatput. Voor de
bediening van de afsluiter is een T-sleutel meegeleverd.
Aan de Markzijde komt tegen de damwand een schuifafsluiter met rooster en elektrische
actuator (AumaNorm).
Materiaal: RVS frame met RVS /HDPE schuif en EDPM afdichtingen.
De (spindel)afsluiters worden aangedreven middels actuators, type AumaNorm van het
fabricaat Auma, met de volgende specificaties:
a. Eén aandrijfmotor;

° vermogen aandrijfmotor: ntb;
° spanning : 400 VAC;
° geschikt voor continu bedrijf;
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b. voorzien van:
° motorstoel en verlengpijp;
° motor voorzien van: (VSE- 0229):
° torsiebeveiliging;

- eindschakelaars (open en dicht);
- stilstandverwarming;
- temperatuurbeveiliging
- handwiel voor handbediening;
- standmelding.

In de inlaatleiding wordt onder de grond een gietijzeren handbediende schuifafsluiter
geplaatst.
Doorlaat: Æ300 mm.
Materiaal: gietijzer, met RVS verlengspindel.

2.3.1.3 Krooshekken (deelobject 1.02.02.03.03)
Het gemaal is aan de instroomzijde voorzien van een kroosvoorziening (VSE-249). Het
gemaal heeft een vispasseerbare kroosvoorziening over de gehele breedte van elke
instroom.
De krooshekken zijn 4,5 m breed en ca. 5,3 m hoog. Het gewicht van het gehele krooshek
per maalgang bedraagt ca. 1.900 kg. De krooshekken worden uit minimaal 4 secties
opgebouwd waarvan de individuele losse secties maximaal 475 kg wegen en derhalve niet
meer dan 500 kg (VSE-0280).

De individuele losse onderdelen wegen niet meer wegen dan 500 kg (VSE-0280).
Om drijfvuil tegen te gaan is gekozen voor een drijflaagschot voor de instroom die het
drijfvuil extra zal tegenhouden, waardoor het krooshek minder vervuild raakt (AF-0082.01).

Minimale afmetingen krooshek
De stroomsnelheid voor het krooshek is lager dan 30 cm/s (VSE-0289).

Leursche Haven 3,85 m3/s
aantal pompen 1 st.
debiet / pomp 3,85 m3/s
Min. doorstroom opp. voor krooshek 4,5x3,3 14,85 m2

Doorlaat krooshek 87,5  %
Stroomsnelheid vóór krooshek 0,26  m/s

De krooshekken voldoen aan de volgende specificaties:
· materiaal : thermisch verzinkt C-staal, platstaf 80x10 mm; (AF-0052.02).
· spijlafstand : 100 mm h.o.h.

Uit de literatuur blijkt dat een spijlafstand van  8 cm géén tot nauwelijks een barrière
vormt voor vis (Stowa 2012-04). Deze conclusie wordt onderschreven door het rapport
´Monitoring vismigratie - najaar 2013/voorjaar 2014 (A&W rapport 2030)´ (VSE 0287).
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Figuur 2-3 Vispassage krooshekken

· Krooshekken zijn voorzien van boven- en onderaanslagen, in te storten in het beton.
· De krooshekken zijn opgebouwd uit kroosheksecties;
· De kroosvoorziening is non-destructief demontabel.
· De bevestiging van de kroosheksecties aan de bovenaanslag is met RVS AISI316

onderlegringen en bouten uitgevoerd. (AF-0051.02).
· De kroosbak van het gemaal is voorzien van een vrijvervalafvoer voor de afvoer van

percolatiewater naar het oppervlaktewater (VSE-0250).

2.3.2 Persleiding Leursche Haven (deelobject 1.02.02.04)
De persleiding bestaat uit de omsloten betonnen ruimte tussen de pompblok van de
gemaalpompen en de uitstroom met terugslagklep. De ruimte is zo nodig bereikbaar voor
onderhoudswerkzaamheden via een in het betonnen dek aanwezig toegangsluik. De
persleiding is zodanig gedimensioneerd dat volledig luchtbeltransport is gegarandeerd
(VSE-0223).

2.3.2.1 Persafsluiters (deelobject 1.02.02.04.01)
De persleiding van de pomp wordt voorzien van een schuifafsluiter met een elektrische
actuator (AumaNorm).
De perslafsluiter dicht de perskoker af met inwendige maten breed 1.250mm en hoog
1.230 mm.
Materiaal: RVS frame met RVS /HDPE schuif en EDPM afdichtingen.
De (spindel)afsluiters worden aangedreven middels actuators, type AumaNorm van het
fabricaat Auma, met de volgende specificaties:
· Eén aandrijfmotor;

° vermogen aandrijfmotor: ntb;
° spanning : 400 VAC;
° geschikt voor continu bedrijf;

· voorzien van:
° motorstoel en verlengpijp;
° motor voorzien van: (VSE-0229)

- torsiebeveiliging;
- eindschakelaars (open en dicht);
- stilstandverwarming;
- temperatuurbeveiliging
- handwiel voor handbediening;
- standmelding.
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· De actuators zijn voorzien van een omkasting die bestaat uit een vast en een
scharnierend gedeelte. Het vaste gedeelte dient aan bovengenoemde fundatie te
worden bevestigd. Het scharnierende gedeelte dient aan de onderzijde met een
scharnier te worden bevestigd aan het vaste gedeelte. De twee gedeelten moeten aan
de bovenzijde met een hangslot aan elkaar kunnen worden bevestigd.

· De omkasting met de aandrijving dient op een peil boven de leuning te worden
geplaatst. Hiervoor dient een RVS verlengpijp te worden toegepast.



24 (27)

2.3.2.2 Terugslagklep (deelobject 1.02.02.04.02)
De persleiding is vrij van ongewenst inlaten van water (VSE-0246).Tegen de betonnen
uitstroom van elke persleiding wordt een terugslagklep bevestigd. De doorlaat van de
terugslagklep bedraagt 1.000 mm x 1.600 mm (hxb).
De maximale uitstroomsnelheid is 2,5 m/sec.

2.3.3 Industriële automatisering keermiddel Leursche Haven (deelobject 1.02.02.01) &
Industriële automatisering gemaal Leursche Haven (deelobject 1.02.02.02)

Industriële automatisering is voorzien van een geïntegreerd besturingssysteem van het
gemaal en de automatische inlaat (VSE-0231).
Het gemaal bevat installaties die beveiligd zijn tegen overspanning (VSE-0253).
De industriële automatisering is voorzien van PID-regeling (VSE-0259). De bij WSBD toe te
passen PLC is standaard voorzien van PID-regelingen.
De procesautomatisering (hardware) heeft een ontwerplevensduur van 10 jaar en de
besturing (software) een ontwerplevensduur van 5 jaar (VSE-0275 en VSE-0191).
De elektronische deelsystemen van het watermanagementsysteem hebben een
ontwerplevensduur van 20 jaar (VSE-0189).
Het keermiddel bevat installaties die beveiligd zijn tegen overspanning (VSE—279).
Het Watermanagementsysteem is beschermd tegen blikseminslag (VSE-0322).
De industriële automatisering maakt lokale bediening zonder tussenkomst van telemetrie
mogelijk (VSE-0180).

Bovenstaande eisen worden in de UO-fase nader gespecificeerd en geverifieerd.

2.3.3.1 Energievoorziening (deelobject 1.02.02.02.01)
Het watermanagementsysteem is via een trafo-installatie aangesloten op het openbare
elektriciteitsnet (VSE-0254). Nabij het gemaal wordt een transformator aangelegd die
specifiek tot doel heeft het gemaal en de kering te voorzien van elektrische voeding.
Het watermanagementsysteem is aangesloten op het energienetwerk zodat alle energie-
vragende onderdelen en processen functioneren (VSE-194).

De Industriële Automatisering heeft een aansluiting voor een externe
noodstroomvoorziening (VSE-0068). In de besturingskast wordt een aansluiting voor een
noodstroomaggregaat opgenomen.

2.3.3.2 Besturingsinstallatie (deelobject 1.02.02.02.02)
In het bedieningsgebouw wordt een besturingskast geplaatst die het gehele object bestuurt,
zowel gemaal als de kering en de randvoorzieningen. De besturingskast wordt pre/ab
aangeleverd en de bedieningsruimte ingereden en aangesloten.
Het concept Proces & Instrumentatie Diagram (P&ID) van het te besturen object is
weergegeven in Bijlage 4.2.
De pomp wordt zodanig aangestuurd dat deze opstart bij lage toerentallen. Een en ander
zal uit het functionele ontwerp blijken. (VSE-288).
De pomp is door middel van een frequentieomvormer geschikt voor de nominale stroom van
de verbruiker (VSE-308). Zie tevens bijlage 2.2.
De Industriële Automatisering is op afstand te besturen vanuit de centrale van de OG (VSE-
0120) via een GPRS-verbinding.

De industriële automatisering maakt een GPRS-verbinding mogelijk met de centrale van de
OG (VSE-0119).
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Het keermiddel is gesloten bij een waterstand op de Mark hoger dan NAP +0,8 m gemeten
direct voor en na het keermiddel (VSE-0008).

De handmatige bediening van het keermiddel is voorzien door middel van een schakelaar
op de locatie besturingskast in het bedieningsgebouw (AF-0175.01).

2.3.3.3 Instrumentatie / meet-en regeltechniek (deelobject 1.02.02.02.03)
Het gemaal wordt bestuurd op basis van het functioneel ontwerp zoals vastgelegd door de
OG. De Industriële Automatisering van het keermiddel heeft een automatische
peilregistratie aan beide zijden van het keermiddel (VSE-0032). De peilregistratie vindt
plaats met hydrostatische drukopnemers. De drukopnemers zijn vermeld op de P&ID.

2.3.3.4 Signalering (deelobject 1.02.02.02.04)
Het gemaal is per maalgang achter de kroosvoorziening voorzien van een
droogloopbewaking (VSE-0262). De drukopnemers voor droogloopbewaking zijn vermeld
op de P&ID.

Het gemaal is voorzien van twee peilschalen incl. peilschaalhouders (VSE-0198).

De Industriële Automatisering geeft een voorwaarschuwing bij een waterstand van
NAP +0,6 m in de Mark (VSE-0148). De voorwaarschuwing is opgenomen in de functionele
beschrijving.

2.3.3.5 Deuren (deelobject 1.02.02.02. 05)
Ontwerpafwegingen keringen Leursche Haven
Afwegingen
Voor de keringen is een Trade Off Matrix (TOM) opgesteld. Deze TOM is opgenomen in
Bijlage 1. Hierin zijn op basis van de eisen voor verschillende keermiddelen de
ontwerpafwegingen opgenomen.
Voor de keringen zijn de volgende varianten onderzocht:
· puntdeuren;
· stuwkleppen;
· vizierstuwen;
· schuif/roldeuren;
· valdeuren;
· balgstuwen.

Keuze
Voor de keringen is op basis van het voldoen aan de eisen, inpasbaarheid, landschappelijke
inpassing en betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid gekozen voor puntdeuren.
· Aantal: 2 stel puntdeuren.
· Doorvaartbreedte: 7,5 m.
· Drempelhoogte: NAP -1,80 m.
· Waakhoogte: NAP +2,10 m.
· Hoogte van de deuren: 4,10 m.

Doordat de deuren sporadisch bediend worden (gemiddeld 1 x per maand) is gekozen voor
elektromechanische actuators. De deuren zijn elk voorzien van een halsbeugel en
taatslager.
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LCC
De LCC zijn als criterium meegenomen in de TOM. De puntdeuren hebben lage
exploitatiekosten. Het is een eenvoudige constructie waarbij geen specialistisch personeel
nodig is voor onderhoud. Het onderhoud is zeer beperkt. Mede door de uitvoering van de
deuren in composiet is tussentijdse vervanging voor einde levensduur object is niet nodig.

Duurzaamheid
Door de robuuste bouwwijze in composietmateriaal is het onderhoud zeer beperkt. De
onderdelen zijn na einde levensduur volledig recyclebaar. De puntdeuren worden
aangedreven door elektromechanische actuators die ook bij calamiteiten geen vervuiling
van het oppervlaktewater veroorzaken.

V&G / Arbo
De arbeidsomstandigheden bij werkzaamheden aan de deur aandrijvingen zijn zeer gunstig.
De elektromechanische actuators zijn voorzien van standmelding, momentbegrenzing,
thermische beveiliging. Beide keerdeuren zijn voorzien van looppaden met leuningen aan
beide zijden. Op basis van het sporadische gebruik (minder dan 30 dagen per jaar en
maximaal 2 uur per dag) is de breedte bepaald op 600 mm met leuningen aan beide zijden
(conform NEN-EN-ISO 14122-2:2016).s
.
2.3.3.6 Aandrijvingen (deelobject 1.02.02.02.06)
De deuren worden elektromechanisch aangedreven. Doordat de deuren sporadisch bediend
worden (gemiddeld 1 x per maand) is gekozen voor elektromechanische actuators. De
aandrijvingen zijn opgesteld in de bewegingswerkkelders naast de deurkassen en bestaan
uit horizontaal opgestelde elektromechanische cilinder, zijnde de trek-/duwstang, die
verbonden is met de keerdeur en aangedreven wordt door een tandwielkast en elektromotor
(Auma actuator). De snelheid van openen en sluiten van de puntdeuren bedraagt ca. 120
seconden per richting.
De aandrijving is voorzien van (VSE 0229):
· standmelding middels eindschakelaars (open en dicht);
· momentbeveiliging;
· temperatuurbeveiliging;
· handwiel voor handbediening.
De bewegingswerkkelders zijn voorzien van scharnierende vergrendelbare aluminium
afdekluiken (VSE-0278).

Het keermiddel in de Leursche Haven informeert de scheepvaart geautomatiseerd over de
sluiting van het keermiddel (VSE-0323). Voorafgaand aan het sluiten van de deuren treden
vaarverkeersseinen in werking.

2.3.3.7 Gebouwgebonden installatie (deelobject 1.02.02.02.07)
Het bedieningsgebouw is voorzien van ventilatie en verwarmingsvoorzieningen
(AF-0235.01).
Het bedieningsgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan klasse SFP 2
(VSE -0195).

De gebouwgebonden installaties bestaan uit:

Verwarming
De verwarming bestaat uit twee olie-gevulde elektrische plaatradiatoren, vermogen nader te
bepalen. De verwarming wordt geplaatst in het besturingsgebouw en dient om het interieur
van het gemaal bij een buitentemperatuur van -20˚C op minimaal 5˚C te houden.
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Verlichting
Bij de toegangsdeur van het bedieningsgebouw wordt een lichtpunt geplaatst met
bewegingsmelder.
In het bedieningsgebouw worden energiezuinige lichtarmaturen aangebracht (VSE-0168). In
het bedieningsgebouw wordt een oplaadbare zaklamp met oplader aangebracht.
Het keermiddel is verlicht (VSE-0084). Op de kering wordt bij elke deuraandrijving een
lichtmast geplaatst.
Het watermanagementsysteem is voorzien van een, bij de in- /uitgang van het
gemaal/keermiddel geplaatste, centrale lichtschakelaar (VSE-0238).

Bliksemafleiding
Het bedieningsgebouw wordt voorzien van bliksemafleidingsinstallatie die bij oplevering
wordt voorzien van een certificaat.

2.3.3.8 Ventilatie (deelobject 1.02.02.02.08)
De ventilatie wordt uitgevoerd als een geforceerd ventilatiesysteem, in hoofdzaak
bestaande uit:
a. twee regeninslagvrije gevelroosters
b. een aanzuigkanaal;
c. een uitblaaskanaal;
d. een thermostatisch gestuurde ventilator;
e. een thermostaatregelaar;
f. een jalouzieklep;
g. een suskast (zo nodig).

De afmetingen van de ventilatie roosters bedragen ca.:
Leurse haven:         in- en uitlaat (h x b)  650 mm x 700 mm.
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Naam Vijzelgemaal

VSE-0024 4 pomp in gemaal 4 pomp in deur 4 4 4 4

VSE-0047
Bij 50 Hz het max. debiet.
Lagere debieten middels FO of
overstorten over vaste overstort
(altijd zelfde stortpunt)

4

Bij afnemend peil wordt bij
gelijk toerental het debiet
minder. Wat is het benodigde
debiet bij peil 0,2 ? Dit hoeft
niet het max. debiet te zijn

4

Bij afnemend peil wordt
bij gelijk toerental het
debiet minder. Wat is
het benodigde debiet
bij peil 0,2 ? Dit hoeft
niet het max. debiet te
zijn

4 4

Bij afnemend peil wordt bij
gelijk toerental het debiet
minder. Wat is het
benodigde debiet bij peil
0,2 ? Dit hoeft niet het max.
debiet te zijn

4

Bij afnemend peil wordt
bij gelijk toerental het
debiet minder. Wat is het
benodigde debiet bij peil
0,2 ? Dit hoeft niet het
max. debiet te zijn

4

VSE-0138 het benodigde en berekende
afvoerdebiet is aangehouden 4 het benodigde en berekende

afvoerdebiet is aangehouden 4
het benodigde en
berekende afvoerdebiet
is aangehouden

4
het benodigde en
berekende afvoerdebiet is
aangehouden

4
het benodigde en
berekende afvoerdebiet is
aangehouden

4
het benodigde en
berekende afvoerdebiet
is aangehouden

4

VSE-0020 4

Bij afnemend peil wordt bij
gelijk toerental het debiet
minder. Dit hoeft niet het max.
debiet te zijn. Benodigd debiet
bij peil 0,2 is geen eis

4 4
Zuigmond horizontaal te
plaatsen, dan bodemdiepte
gelijk aan variant 2

4 4 4

VSE-0243 in principe vet gesmeerd 1
in principe vet gesmeerd.
Uitsluitsel andere smering
Leverancier volgt

1
in principe vet
gesmeerd. Uitsluitsel
andere smering
Leverancier volgt

1
in principe vet gesmeerd.
Uitsluitsel andere smering
Leverancier volgt

1 4 watergesmeerd mogelijk 4

VSE-0219 betonnen' persleidingen
(schacht) 4 4 4 4 4

Een vijzel bouwt geen
druk op en is theoretisch
niet voorzien van een
persleding

1

VSE-0207 4 4 4 4 4 4

VSE-0285 4 4 4 4 4 4

GEMIDDELDE SCORE CONTRACT EISEN 3,63 3,63 3,63 3,63 4,00 3,63

Separaat gemaal
2 14x17 2 Opstelling in roldeur of

gemaal 4 Opstelling in  gemaal 3 Bediengebouw groot, gemaal
kleiner. 3 32x17 1

Eenvoudige opstelling, zonder
keermiddelen. Overstorthoogte
op max. nivo Mark 4 4

Roldeur aan te passen
aan dompeldiepte pomp.
Aanlegkosten op locatie
laag

4 3 2 4

relatief veel energieverbruik door
altijd  maximale opvoerhoogte

2
Relatief laag energieverbruik
door lozing onder perspeil.
Optredende leidingweerstand

4

Relatief laag
energieverbruik door
lozing onder perspeil.
Optredende
leidingweerstand

4
Laag energieverbruik door
hoog rendement en lozing
onder perspeil

4
Laag energieverbruik door
hoog rendement en lozing
onder perspeil

4
Relatief hoog
energieverbruik door grote
variatie waterpeilen

3

Weinig onderhoud en eenvoudig
verwijderen pomp uit schacht

4  Pomp uithijsen met kraan bij
storing. Deksel verwijderen. 3

Onderhoud aan stalen
schacht in deur. Pomp
uithijsen met kraan bij
storing. Deksel
verwijderen.

2
Bij werkzaamheden aan pomp
kan pomp eenvoudig eruit
gehesen worden.

2

Probleemloze werking. Bij
werkzaamheden aan pomp
moet pomp eruit gehesen
worden. Verwijderbaar
dakdeel t.b.v. uithijsen

4
Probleemloze werking door
grote vrije doorlaat.
Onderhoud aan stalen
vijzel en opleider

3

weinig verschil
2

weinig verschil
2

weinig verschil
2

weinig verschil
2

weinig verschil
2

weinig verschil
2

Alleen pompen

4 Pomp met schacht en afsluiters.
Verschillende leveranciers 2

Pomp met schacht en
afsluiters. Verschillende
leveranciers

2 Eén leverancier voor de
pompen. 3 Eén leverancier voor de

pompen. 3
Vijzel door meerdere
leveranciers te
maken/onderhouden

4

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 1 (LCC) 3,00 2,83 3,00 2,83 3,00 2,83

Aanleg gemaal en installaties op
locatie. Relatief weinig
ruimtebeslag

3
Prefab schacht met pomp en
installaties. Relatief weinig
ruimtebeslag

3
Prefab bouw roldeur met
installaties. Zeer gering
ruimtebeslag

4
Aanleg gemaal en installaties
op locatie. Relatief veel
ruimtebeslag

3
Aanleg gemaal en installaties
op locatie. Relatief lange
bouwtijd

3

Prefab vijzel met
installaties. Relatief veel
ruimtebeslag. Lage
aanlegdiepte

4

weinig 4 weinig 4 weinig 4 weinig 4 weinig 4 Afscherming vijzel voor
geluidsreductie 3

Relatief weinig ruimtebeslag 3 Relatief weinig ruimtebeslag 3 Geen extra  ruimtebeslag
voor gemaal 4 Relatief weinig ruimtebeslag 3 Relatief weinig ruimtebeslag 3 Relatief veel ruimtebeslag 1

?? ?? ?? ?? ?? ??

Goed mogelijk. Alles ondergronds 4 Goed mogelijk. Behuizing met
besturing op of naast gemaal 4

Goed mogelijk. Alles
ondergronds. Behuizing
met besturing naast
roldeur

4 Goed mogelijk. Behuizing met
besturing op of naast gemaal 4 Gebouw noodzakelijk 4 Vijzel met aandrijving deels

bovengronds 4

zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp.

zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp. zie landsch. Inp.

groot, eenvoudige opstelling met
weinig bewegende onderdelen 4 Degelijke pompen-opstelling.

Bewezen betrouwbaar 4
Degelijke pompen-
opstelling. Bewezen
betrouwbaar

4 Degelijke pompen-opstelling.
Bewezen betrouwbaar 4 Degelijke pompen-opstelling.

Bewezen betrouwbaar 4 Bewezen betrouwbaar 4

OK 4 OK 4

Relatief diepe roldeur om
voldoende dompeldiepte
en krooshekoppervlak te
kunnen realiseren.
Daardoor kan op
slibophoping tpv de
deur/pomp.

2 OK 4 OK 4 OK 4

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK) 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,33

relatief weinig beton en staal
beiden recyclebaar 3

relatief weinig beton en staal
;beiden recyclebaar. 4

relatief weinig beton en
staal ;beiden
recyclebaar

4
relatief weinig beton en
staal; beiden recyclebaar 4

relatief veel beton en staal
beiden recyclebaar 3

relatief weinig beton en
veel staal beiden
recyclebaar

3

Gering materiaal gebruik, maar
in betonnen put 3

Gering materiaal gebruik

4
Gering materiaal
gebruik 4

Gering materiaal gebruik

4
relatief groot object
bovenbouw, maar
compactere onderbouw.

4
Korte vijzels, eenvoudige
constructie 4

Eenvoudig uithijsen; kraan
opstelling naast de put

1

Eenvoudig uithijsen; kraan
opstelling naast de put,
deksel en uitstroom
demonteren voordat
uitgehesen wordt.
Demontabele dakluiken in
bovenbouw. Hydr. Rendement
70 tot 80%.

3

Eenvoudig uithijsen;
kraan opstelling naast
de put, deksel en
uitstroom demonteren
voordat uitgehesen
wordt. Demontabele
dakluiken in
bovenbouw. Hydr.
Rendement 70 tot 80%.

3

Pomp aan en voetkoppeling
eenvoudig uit te hijsen via
luik in dek. Hydr.
Rendement 70 tot 80%.

3

Goed rendement. Grotere
bovenbouw nodig. Pomp
uithijsen via luik in dak.
Hydr. Rendement 70 tot
80%. 3

Goed rendement.
Eenvoudig principe.
Vijzel afgedekt met
demontabele
afdekplaten. Hydr.
Rendement 70 tot 80%.

4

2,33 3,67 3,67 3,67 3,33 3,67

3 3 4 3 3 4

 Gebruikelijk opstelling,
toepassing componenten

componenten
4

 Gebruikelijk opstelling,
toepassing standaard

componenten met veel prefab
4

 Gebruikelijk opstelling,
toepassing standaard
componenten geheel

prefab

4
 Eenvoudige opstelling en

toepassen standaard
componenten

4
 Principe opstelling veel
toegepast, betrouwbare

leverancier
4

 Gebruikelijk opstelling,
veel prefab.

Opstelling/locatie
specifieke

details/afmetingen.

4

 realisatie op terrein WSBD /
Bastiaanse (verandert niet per

type gemaal)
3

 realisatie op terrein WSBD /
Bastiaanse (verandert niet per

type gemaal)
3  geen ,pomp in deur

verwerkt 4
 realisatie op terrein WSBD /

Bastiaanse (verandert niet per
type gemaal)

3
 realisatie op terrein WSBD /

Bastiaanse (verandert niet per
type gemaal)

3
 realisatie op terrein WSBD

/ Bastiaanse (verandert
niet per type gemaal)

3

 gering, weinig bovengronds
(voornamelijk besturingskast) 4

 Afh. Van lengte pompen (nog
niet exact bekend)  weinig

bovengronds, voornamelijk
besturingskast

4

 gering, weinig
bovengronds,
voornamelijk

besturingskast

4  gering, weinig bovengronds,
voornamelijk besturingskast 4

 grote invloed bij gebouw,
voor aandrijving en

besturingskast
4

 grote invloed bij gebouw
voor vijzel met aandrijving

en besturingskast
4

 gering, vanwege weinig
bovengronds 4  gering, vanwege weinig

bovengronds 4  gering, vanwege weinig
bovengronds 4  gering, vanwege weinig

bovengronds 4  aanwezig , vanwege
bovenbouw 3  aanwezig , vanwege

bovenbouw 3

 geen verschil 4  geen verschil 4  geen verschil 4  geen verschil 4  geen verschil 4  geen verschil 4

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 4 (OPLEVERING) 3,67 3,67 4,00 3,67 3,50 3,67

Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal
CONTRACT EISEN 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 3,6 3,6
DOELSTELLING 1 (LCC) 3,0 9,0 2,8 8,5 3,0 9,0 2,8 8,5 3,0 9,0 2,8 8,5
DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,3
DOELSTELLING 3 (DUURZAAM) 2,3 2,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,3 3,7 3,7
DOELSTELLING 4 (OPLEVERING) 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,5 3,5 3,7 3,7

VOORKEURS OPTIE

DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK)

CO2 bij exploitatie

De Pomp dient uitgevoerd te zijn met niet
vet-gesmeerde lagers. Cat2

De dijken, keermiddelen en gemalen dienen zo laag mogelijke
levensduurkosten te hebben.

Toelichting: Kostenminimalisatie in de levenscyclus: investeringskosten
(waaronder ook vastgoed) en beheer- en onderhoudskosten voor bouw,
elektra, mechanisch en civiel, waarbij de investeringskosten onder het
budgetplafond moeten blijven.

Vastgoedkosten

Aanlegkosten

Onderhoudskosten

Beheerkosten

Vervangingskosten

 Zowel het ontwerp-, uitvoerings- als het onderhoudsproces dienen zo
veel mogelijk draagvlak bij stakeholders te genereren.

Toelichting: Aantoonbaar maximaal draagvlak bij zowel interne (Waterschap)
als externe stakeholders door actieve betrokkenheid in de vorm van
participatie op het proces en de inhoud, beperking van hinder(beleving) bij
realisatie en exploitatie, vastgoed, verhogen maatschappelijk rendement,
goede landschappelijke inpassing, hoge beeldkwaliteit en een
architectonisch ontwerp.

Hinder tijdens realisatie

De Pomp dient te voorzien in een kleiner
dan 5% directe sterfte en uitgestelde
sterfte voor alle voorkomende vissoorten
en lengteklassen.

De Pomp dient per pomp te zijn voorzien
van een persleiding die het opgevoerde
water geleidt naar de
uitstroomconstructie. Cat 2

Het Gemaal dient visveilig zijn bij alle
mogelijke werkpunten.

Vijzelgemaal

vervallen ivm hogere opvoerhoogte door
overstort, en "persleiding"  is discutabel
>> alternatief uitwerken als variant 2a

Vision pompen (Bosman) in
gemaal

Enige pomp die echt voldoet aan alle
contracteisen.

geen toepassing roldeur, dus
vervalt Voldoet aan contract / kostprijs

Voorkeursvariant echter past
(vooralsnog) niet binnen het
contract (persleiding gevraagd)

evt. aanbieden als kans

CONCLUSIE

Onderbouwing

OVERALL SCORE

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

Schachtpompen in roldeur
(Bedford)

Bedford pompen horizontaal
(gemaal)

1,0
1,0

1,0

Configuratie

2x 1,93 m3/s pompen naast elkaar in
gemaal. Aanstroom diepte ca. -3,1
mNAP. Behuizing met besturing op
of naast gemaal

2x 1,93 m3/s pompen naast elkaar in
gemaal. Aanstroom diepte ca. -3,1
mNAP. Behuizing met besturing op
of naast gemaal.

De Pomp dient als vaste installatie
aanwezig te zijn in het Gemaal.

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

Schachtpompen in roldeur
(Bedford)

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

Variant 1

2  pompen Vision 90 naast elkaar
in gemaal. 1 grote pompkelder
met afsluiters en 1 bovenbouw
boven gehele gemaal

2x 1,93 m3/s vijzels naast
elkaar in gemaal op betonnen
fundatie. Behuizing met
aandrijving en besturing op
gemaal

2x 1,93 m3/s pompen naast
elkaar in roldeur. Roldeur diepte
ca. -3,1 mNAP. Behuizing met
besturing op of naast gemaal.
RISICO: BIJ FALEN (NIET
SLUITEN) VAN DE DEUR IS
DE POMP NIET BESCHIBAAR.

2x 1,93 m3/s pompen naast elkaar
met zuigbocht in gemaal.
Aanstroom diepte ca. -3,5 mNAP.
Behuizing met besturing op of
naast gemaal

Bedford pompen horizontaal
(gemaal)

Vision pompen (Bosman) in
gemaal

TOM-Pompen
Definitief

1.0
15-8-2017
Regionale keringen Deelgebied Midden

Varianten
Variant 4Variant 3Variant 2a Variant 5aVariant 2b

22,823,124,022,3

Vision pompen (Bosman) in
gemaal

23,5

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

23,1

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

Bedford pompen horizontaal
(gemaal) VijzelgemaalSchachtpompen in roldeur

(Bedford)

Exploitatiekosten

DOELSTELLING 1 (LCC)

CONTRACT EISEN

De Pomp dient te functioneren tot een
waterstand van maximaal NAP -
0.20 m. op de Leurse Haven.

Schachtpompen in gemaal
(Bedford)

De Pomp dient een maximum peil van
NAP +0,8 m in de Laakse Vaart te
waarborgen.

Weegfactor

3,0

De Deliverable dient zo duurzaam mogelijk te zijn.

Toelichting: Aantoonbaar duurzame oplossing met zo’n hoog mogelijk
aandeel duurzaam (geproduceerde) materialen en zo weinig mogelijk CO2-
uistoot bij realisatie en exploitatie conform het vastgestelde Ambitie web
[Annex XII, DOC-002].

1,0

De deliverable dient zo snel als mogelijk te worden opgeleverd.

Toelichting: Zo snel als mogelijk opleveren van de nieuwe waterveiligheid
(doch uiterlijk voor einde 31 maart 2020). Over de deadline zijn afspraken
gemaakt met het bestuur van het Waterschap, de provincie (bevoegd
gezag) en de streek.

De Pomp dient zonder
frequentieregelaars het benodigde debiet
te
kunnen realiseren.

DOELSTELLING 4 (OPLEVERING)

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 3 (DUURZAAM)

Voldoet aan contract, Bosman adviseert
horizontaal

Duurzaam materiaalgebruik

CO2 bij realisatie

Betrouwbaarheid (intern draagvlak)

Bedrijfszekerheid (intern draagvlak)

Hinder tijdens exploitatie

Benodigde grondaankoop

Maatschappelijk rendement (?)

Landschappelijke inpassing

Beeldkwaliteit

Architectonisch ontwerp
(landschapsarchitect??)

DOELSTELLING 3 (DUURZAAM)

Conclusie

Robuustheid realisatieplanning

Invloed op grondverwerving

Invloed op vergunningstraject

Verwacht effect op draagvlak >>
bezwaren op vergunning

Effect op conditioneringsonderdelen
(CE / K&L / F&F / arch / etc)

Bouwsnelheid



Titel
Status Score
Document Goed 4
Revisie Redelijk 3
Datum Acceptabel 2
Project Slecht 1
Project nummer

Naam

VSE-0054
Veel ruimtebeslag
(deurbreedte ca 10 mtr, dus
kunstwerk > 20 mtr lang)
(25x28)

2 Matig ruimtebeslag (14x22) 3 Matig ruimtebeslag 3 Minste ruimtebeslag (12x35) 3 Minste ruimtebeslag (12x24) 4 Matig ruimtebeslag 3

VSE-0049 Puntdeuren eenvoudig en
veilig betreedbaar 4 Mogelijke permanente

beperking 'vaarweg' 1
Extra consructie benodigd
voor veilige mogelijkheid
oversteken via vizierboog

4 Roldeur eenvoudig en veilig
betreedbaar 4

Extra trappenhuis benodigd
voor veilige mogelijkheid
oversteken via valdeur
constructie

4
Opgeblazen balg is
theoretisch betreedbaar naar
niet veilig

1

VSE-0034 In geopende toestand niet
aanvaarbaar 4 Middenpijler In geopende

toestand aanvaarbaar 2 Ingeopende toestand
aanvaarbaar 1 In geopende toestand niet

aanvaarbaar 4 Ingeopende toestand
aanvaarbaar 1 In geopende toestand niet

aanvaarbaar 3

VSE-0324 Mechaniche aanpassing 4 Ingrijpende aanpassing 2 Ingrijpende aanpassing 1 Ophoging relatief eenvoudig 4 Mechaniche aanpassing 2 Vervanging noodzakelijk 1

VSE-0042

GEMIDDELDE SCORE CONTRACT EISEN 3,5 2 2,25 3,75 2,75 2

2 2 2 2 3 3

2 3 1 2 1 3

4 4 4 4 4 4

Deuren droog te zetten door
eruit te hijsen. Aandrijvingen
op locatie te onderhouden.
Veel voorkomende situatie

3
Groot stalen object in frame als
geheel uit te hijsen voor
onderhoud

3
Groot stalen object op locatie
boven water te onderhouden. Bij
groot onderhoud afvoeren

2
Groot stalen object in frame als
geheel uit te hijsen voor
onderhoud

2

Groot stalen object deels op
locatie boven water te
onderhouden.  Bij groot
onderhoud afvoeren. Torens op
locatie te onderhouden.

4
Weinig toegepaste keering. Voor
groot onderhoud de gehele prefab
constructie uithijsen. Verder gering
onderhoud op locatie.

1

4 3 1 2 1 2

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 1 (LCC) 3,0 3 2 2,4 2,6 2,6

Relatief veel betonwerk lokaal
geconstrueerd. Deuren 'prefab.
Geringe installatie wkzh op
locatie

4
Gering betonwerk lokaal
geconstrueerd. Klepconstructie
geheel 'prefab. Geringe installatie
wkzh op locatie

4
Relatief veel betonwerk lokaal
geconstrueerd en keermiddel
met veel installatie en afstelwerk

3
Relatief veel betonwerk lokaal
geconstrueerd. Deuren 'prefab.
Geringe installatie wkzh op
locatie

4
Relatief veel betonwerk lokaal
geconstrueerd. Deuren 'prefab.
Geringe installatie wkzh op
locatie

3
Gering betonwerk lokaal
geconstrueerd. Aanbrengen balg
en pompinstallatie geeft geringe
wkzh op locatie

4

op basis van beeld van
oppervlak en hoogte 3 3 minder door grotere

zichtbaarheid 2 3 minder door grotere
zichtbaarheid 2 3

2 3 2 1 3 4

doorvaarbaar 3 doorvaarbaar 3 minder doorvaarbaar 2 doorvaarbaar 3 minder doorvaarbaar 2 doorvaarbaar 3

hoe hoger, hoe negatiever 3 2 1 3 1 4

valt hier samen met
landschappelijke inpassing 3 2 1 3 1 4

natuurlijke veroudering
materialen (houten deuren) 4 alleen aandrijving stuw

boven maaiveld 2 1 3 1 balg en installaties niet
zichtbaar 3

3 4 2 3 3 1

4 3 3 4 4 2

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK) 3,2 2,9 1,9 3,0 2,2 3,1

FSC houten deuren,
betonnen constructie 3

stalen klep en betonnen
constructie recyclebaar 4

stalen viezierboog en
betonnen constructie
recyclebaar

2
stalen deur en betonnen
constructie recyclebaar 3

Alle toe te passen
materialen recyclebaar 2

Alle toe te passen materialen
recyclebaar 3

2
relatief weinig materiaal
(beton/staal) 3

relatief veel materiaal
(beton/staal) 1

relatief weinig materiaal
(beton/staal) 2

relatief veel materiaal
(beton/staal) 1

relatief vweinig materiaal
(beton/staal) 3

Relatief veel energieverbruik
bij sluiten/ openen.
(Werkdrukken water tegen
vlakke deur)

3

Relatief veel energieverbruik
bij sluiten/hijsen. Gering bij
openen/hijsen. 4

Gering energieverbruik voor
sluiten. Veel bij
openen/hijsen 3

Gering energieverbruik voor
sluiten/openen. Deur snijdt
met korte wand door het
water

4

Gering energieverbruik voor
sluiten. Veel bij
openen/hijsen 3

Gering energieverbruik voor
sluiten/openen

2

2,67 3,67 2 3 2 2,67

 veel bewegingswerk 2  weinig constructie /
standaard klep 3  bewegingswerk /

kunstwerk 2  veel constructie 2  veel constructie 2  weinig constrcutie 3

 Veel voorkomend keermiddel 4  Veel voorkomend keermiddel 4
 weinig toegepast keermiddel.
Relatief weinig kennis in de
markt

2
 gemiddeld toegepast
keermiddel. kennis in de
markt aanwezig

3
 gemiddeld toegepast
keermiddel. kennis in de
markt aanwezig

3
 Weinig ervaring in de markt
met balgstuwen. Veel
uitzoeken

1

 Ruimte in oever tbv
bewegingswerk 2  constructie deels in

oever 3  constructie deels in
oever 3

 ruimte in oever tbv
deuren - wel minder

lengte dan puntdeuren
2  constructie deels in

oever 3  bijna geheel in
watergang 3

3 3 2 3 2 2

 weinig zichtbaar, dus
minder kans op

bezwaar
4

 weinig zichtbaar, dus
minder kans op

bezwaar
4

 mogelijk bezwaar
vanuit omgeving -

estetica
2

 weinig zichtbaar, dus
minder kans op

bezwaar
4

 mogelijk bezwaar
vanuit omgeving -

estetica
2

 weinig zichtbaar, dus
minder kans op

bezwaar
4

 groot grondbeslag,
dus grotere kans 3  minimale

constructieoppervlak 4  minimale
constructieoppervlak 4  deels in oever, wel

kleine vloer mogelijk 3  minimale
constructieoppervlak 4  minimale

constructieoppervlak 4

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 4 (OPLEVERING) 3,0 3,5 2,5 2,8 2,7 2,8

Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal Gemiddelde scores Totaal
CONTRACT EISEN 3,5 3,5 2,0 2,0 2,3 2,3 3,8 3,8 2,8 2,8 2,0 2,0
DOELSTELLING 1 (LCC) 3,0 9,0 3,0 9,0 2,0 6,0 2,4 7,2 2,6 7,8 2,6 7,8
DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK) 3,2 3,2 2,9 2,9 1,9 1,9 3,0 3,0 2,2 2,2 3,1 3,1
DOELSTELLING 3 (DUURZAAM) 2,7 2,7 3,7 3,7 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,7 2,7
DOELSTELLING 4 (OPLEVERING) 3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8

VOORKEURS OPTIE

DOELSTELLING 2 (DRAAGVLAK)

Hinder tijdens exploitatie

Benodigde grondaankoop

Maatschappelijk rendement

Landschappelijke inpassing

Beeldkwaliteit

Architectonisch ontwerp
(landschapsarchitect??)

Exploitatiekosten

De dijken, keermiddelen en gemalen dienen zo laag mogelijke
levensduurkosten te hebben.

Toelichting: Kostenminimalisatie in de levenscyclus: investeringskosten
(waaronder ook vastgoed) en beheer- en onderhoudskosten voor bouw,
elektra, mechanisch en civiel, waarbij de investeringskosten onder het
budgetplafond moeten blijven.

Vastgoedkosten

Aanlegkosten (1 keermiddel)

Onderhoudskosten

Tussentijdse vervangingskosten
(gedurende levensduur object)

 Zowel het ontwerp-, uitvoerings- als het onderhoudsproces dienen
zo veel mogelijk draagvlak bij stakeholders te genereren.

Toelichting: Aantoonbaar maximaal draagvlak bij zowel interne
(Waterschap) als externe stakeholders door actieve betrokkenheid in de
vorm van participatie op het proces en de inhoud, beperking van
hinder(beleving) bij realisatie en exploitatie, vastgoed, verhogen
maatschappelijk rendement, goede landschappelijke inpassing, hoge
beeldkwaliteit en een architectonisch ontwerp.

Het Keermiddel in de Leursche Haven dient
beschermd te zijn tegen
aanvaringen door vaarwegverkeer.

Het Keermiddel dient toekomstvast te zijn in
de vorm van een voorziening
om het Keermiddel te verhogen.

Het Keermiddel dient te zijn voorzien van
een vloeistofdichte vloer die
30cm tegen de wand is opgezet.

Betrouwbaarheid (intern draagvlak)
(functioneel)
Bedrijfszekerheid (intern draagvlak)
(werking)

Het Keermiddel dient een veilige
voorziening te hebben, zodat
onderhoudspersoneel de vaart kan
oversteken.

Hinder tijdens realisatie

TOM-Keermiddelen
DEFINITIEF

20-6-2017
Regionale keringen Deelgebied Midden

Varianten

18,417,414,621,121,4

Schuifdeur

19,8

GEMIDDELDE SCORE DOELSTELLING 3 (DUURZAAM)

DOELSTELLING 1 (LCC)

DOELSTELLING 3 (DUURZAAM)

Duurzaam materiaalgebruik

CO2 bij realisatie

CO2 bij exploitatie

KlepPuntdeuren Vizier

Puntdeuren Vizier BalgWeegfactor

3,0

1,0
1,0

De Deliverable dient zo duurzaam mogelijk te zijn.

Toelichting: Aantoonbaar duurzame oplossing met zo’n hoog mogelijk
aandeel duurzaam (geproduceerde) materialen en zo weinig mogelijk CO2-
uistoot bij realisatie en exploitatie conform het vastgestelde Ambitie web
[Annex XII, DOC-002].

1,0

CONTRACT EISEN

Het Keermiddel dient redundant uitgevoerd
te zijn waarbij beide sets
deuren onafhankelijk van elkaar te
bedienen zijn.

Variant 6Variant 5Variant 2

Valdeur

Variant 1

Balg

Variant 3 Variant 4

Schuifdeur

BalgPuntdeuren Klep Vizier Valdeur

Ivm geringe verschil tussen
puntdeuren en klep, is 20-juni
gestemd door de aanwezige.
Resultaat: Puntdeuren (6 tegen 2)

Schuifdeur

Ivm geringe verschil tussen
puntdeuren en klep, is 20-juni
gestemd door de aanwezige.
Resultaat: Puntdeuren (6 tegen 2)

ValdeurKlep

In prestatiedossier kan worden
aangegeven om deuren uit te voeren
in composiet. Bouwkosten (aanschaf)

stijgen hierdoor maar
onderhoudskosten worden beduidend

lager.

De deliverable dient zo snel als mogelijk te worden opgeleverd.

Toelichting: Zo snel als mogelijk opleveren van de nieuwe waterveiligheid
(doch uiterlijk voor einde 31 maart 2020). Over de deadline zijn afspraken
gemaakt met het bestuur van het Waterschap, de provincie (bevoegd
gezag) en de streek.

Bouwsnelheid

Robuustheid realisatieplanning

Invloed op grondverwerving

Invloed op vergunningstraject

Verwacht effect op draagvlak >>
bezwaren op vergunning

Effect op conditioneringsonderdelen
(CE / K&L / F&F / arch / etc)

Conclusie

CONCLUSIE

Onderbouwing

OVERALL SCORE

DOELSTELLING 4 (OPLEVERING)

1,0



Bijlage 2. Specificaties pompen

Bijlage 2.1 : Specificaties pompen Laaksche Vaart





Bijlage 2.2 : Specificaties pompen Leursche Haven





Bijlage 3. Vision Visvriendelijke pomp





Bijlage 4. P&ID’s

Bijlage 4.1 P&ID Leursche Haven (concept)





Bijlage 4.2 P&ID Laaksche Vaart (concept)





Bijlage 5. Pompcurven Bosman Vision 125

Bijlage 5.1 Pompcurve Leursche Haven



Bijlage 5.2 Pompcurve Laaksche Vaart



Bijlage 5.3 Pompcurve; Maximale rendement bij gemiddelde opvoerhoogte



Bijlage 6. Risico-inventarisatie Machinerichtlijn VO (Concept)
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1 Inleiding

Waterschap Brabantse Delta heeft opdracht voor het verbeteren van de regionale keringen
Deelgebied Midden. Het betreft de bescherming tegen overstroming van het achterland van
de rivier de Mark als de waterstand in deze rivier teveel stijgt.
Er dienen hiervoor op 2 locaties een regionale kering te worden gerealiseerd en een gemaal
te weten locaties Leursche Haven en Laaksche Vaart. In Leursche Haven (LH) komt een
kering met een pompgemaal bestaande uit 1 pomp.
In Laaksche Vaart (LV) komt een kering met een pompgemaal bestaande uit 3 pompen.

Deze rapportage beschrijft de kering met een pompgemaal in de Leursche Haven (LH).
Daar waar in dit document Leursche Haven staat genoemd kan worden gelezen Leursche
Haven en Laaksche Vaart. De locaties zijn wat machineveiligheid betreft in deze fase
identiek.

Functionaliteit: De functie van de het gemaal en keringen is het beschermen van het
achterland tegen overstroming van de rivier de Mark.

Voordat het gemaal met kering in bedrijf gesteld mag worden, dient door de fabrikant
verklaard te worden dat het gemaal overeenkomstig de essentiële  gezondheids- en
veiligheidseisen is uitgevoerd.

In deze risico inventarisatie is onderzocht welke essentiële  gezondheids- en
veiligheidseisen van op deze machine van toepassing zijn en welke maatregelen
worden/zijn genomen om binnen de te stellen grenzen een zo laag mogelijk risiconiveau te
bereiken.
Hierbij zijn de risico’s in kaart gebracht en voorstellen voor verbetermaatregelen
aangedragen, om veilig met het gemaal te kunnen werken en te onderhouden.

1.1 Werkwijze
De RI&E voor gemaal en kering Leursche Haven bestaat uit deze rapportage en de bijlagen
RI&E en CE scan.
Voor de RI&E zijn de uitgangspunten en werkwijze in deze rapportage vastgelegd. In
hoofdstuk 2 zijn de termen en definities vastgelegd. In hoofdstuk 3 is de risico methodiek
beschreven met risico analyse en evaluatie, inschatting en reductie. De toegepaste normen
en richtlijnen zijn in hoofdstuk 4 vermeld. Voor het vaststellen van de richtlijnen is de CE-
scan gebruikt welke als bijlage is toegevoegd. In hoofdstuk 5 zijn de grenzen aan de
machine beschreven.
De conformiteitsverificatie met het richtlijn is in hoofdstuk 6 weergegeven.
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2 Termen en definities

In het kader van de Machinerichtlijn en de afgeleide normen gelden een aantal definities.
Hieronder zullen een aantal worden beschreven die met name voor deze risicoanalyse een
belangrijke rol zullen spelen.

2.1 Fabrikant
Het gemaal Leursche Haven met de kering wordt in het kader van de Machinerichtlijn
(06/42/EG) aangemerkt als een ‘machine’. De fabrikant van de machine is Boskalis te
Rotterdam.

2.2 Gemaal
Voor de definitie van een Gemaal geldt:
Een gemaal is een inrichting om oppervlaktewater van een lagergelegen waterpeil naar een
hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil
binnen vastgestelde grenzen.
Het begrip gemaal omvat het totale systeem van in samenhang opererende machines en
machinedelen binnen de omheining of vastgestelde grenzen van de machine. Hieronder
worden ook begrepen: instroombak, krooshek, pomp(en) met aandrijving(en),
afsluitmiddelen, inlaatleiding, behuizing (bedieningsruimte) en uitstroombak.

2.3 Kering
Voor de definitie van een kering geldt:
De beweegbare waterkering Leursche Haven is een systeem om het achterland te
beschermen tegen extreem hoge waterstanden in de Mark.
De kering bestaat uit 2 stel puntdeuren, 2 aan elke zijde van de sluis. Ze zijn ontworpen om
altijd aan dezelfde kant het hoogste waterniveau te hebben. Wanneer deze gesloten zijn
staan de deuren onder een bepaalde hoek waardoor de druk van het water de deuren helpt
dicht te duwen. De punt wijst dus naar de zijde met het hoogste niveau.

2.4 Bediener
Voor de definitie van een bediener geldt:
“Persoon of personen, die is/zijn aangesteld door de beheerder van het object, om het
gemaal en de kering te bedienen”.
(Volgens de Machinerichtlijn: persoon die een machine installeert, laat werken, afstelt,
onderhoudt, reinigt, en/of herstelt).

2.5 Bediening
Voor de definitie van bediening geldt:
“Het (doen) in bedrijf stellen van het gemaal en/of de kering, met als bedoeling het
waterpeil, de pompen of een van de andere bij het gemaal behorende onderdelen in een
bepaalde positie te brengen, dan wel het beproeven van (delen van) de installatie”.

2.6 Bezoeker/Passant
Voor de definitie van bezoeker of passant geldt:
“Persoon, niet zijnde bediener, die zich binnen de grenzen of invloedsfeer van het gemaal
bevindt, bijvoorbeeld de chauffeur bij afvoeren kroosvuil of tijdens excursies”.
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3 Risicoanalyse en risicobeperking

3.1 Risicomethodiek
Het doel van een risicobeoordeling is te bepalen aan welke veiligheidsaspecten aandacht
moet worden geschonken met het oogmerk ongevallen te voorkomen. Het verrichten van
een risicoanalyse omvat de volgende fasen:
· identificatie van significante gevaren;
· risico inschatting;
· risico evaluatie en reductie.
Bij het identificeren van significante gevaren is gebruik gemaakt van de lijst met significante
gevaren uit de norm NEN-EN-ISO 12100:2010.

3.2 Identificatie van significante gevaren
De eerste fase van de risicobeoordeling is het identificeren van gevaren waardoor mogelijk
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In de bijgaande risicobeoordeling wordt met
verwijzing naar de NEN-EN-ISO 12100:2010 vermeld:
· het potentiële risico;
· de gevaarlijke gebeurtenissen die daarbij op kunnen treden;
· wie het betreft;
· de beoordeling van het voorlopig risiconiveau conform NPR-ISO/TR 14121-2.
In de kolom 'oorzaak gevaar' wordt een beschrijving gegeven van het geïdentificeerd latent
gevaar, terwijl in de kolom 'Omschrijving risico' een mogelijk gevolg/letsel wordt beschreven.

3.3 Risico-inschatting
Bij de risico-inschatting worden de gevaren nader onderzocht en wordt bekeken in welke
mate de risico’s een gevaar vormen. Risico-inschatting is een tamelijk subjectief proces
waarbij per geïdentificeerd gevaar wordt nagegaan wat het Effect van het mogelijke letsel is,
in welke mate een persoon aan het gevaar wordt Blootgesteld (frequentie en tijdsduur), wat
de Waarschijnlijkheid is dat de gevaarlijke situatie zich voordoet en of er mogelijkheden zijn
om het gevaar te kunnen Afwenden.
Het vastleggen vindt plaats in de kolom ‘risico bepaling’. In de kolommen Se, Fr, Pr en Av
worden resp. de ernst van het letsel (Severity), de blootstelling (Frequency), de
waarschijnlijkheid (Probability) en de mogelijk tot gevaarsafwending (Avert) ingevuld. De
ingevulde waarden worden ontleend aan de ‘Gehanteerde factoren’ voor de risicoanalyse
uit de norm NPR-ISO/TR 14121-2.

3.4 Risico-evaluatie en reductie
In de laatste fase wordt op basis van het voorlopig risico niveau beoordeeld welke risico’s
aanvaardbaar zijn en welke risico’s maatregelen behoeven.
Het risiconiveau wordt bepaald vanuit de NPR-ISO/TR 14121-2. Uit het risiconiveau volgt
een risicoklasse Hoog, Middel of Laag. Na het bepalen van de reducerende maatregelen
wordt de risicoklasse na reductie opnieuw bepaald.

In de bijgaande risico-inventarisatie (Bijlage 2) zijn de geïnventariseerde risico’s
geïnventariseerd en de risico reducerende maatregelen vastgesteld, met als doel een
aanvaardbaar de risiconiveau te bereiken.

In de gegeven volgorde van belangrijkheid zijn de volgende stappen ondernomen om de
risico’s te reduceren (conform NEN-EN-ISO 12100:2010):
1. ontwerpmaatregelen nemen;
2. afschermingen of constructieve maatregelen nemen;
3. waarschuwen / informatieverschaffing via bijvoorbeeld een gebruikershandleiding;
In bijgaande RI&E zijn maatregelen en het voorlopig risiconiveau benoemd met betreffende
risico reductie waar in het uitvoeringsontwerp rekening gehouden is.
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4 Toegepaste normen en richtlijnen

4.1 Richtlijnen
Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC Richtlijn 2014/30 EG
Laagspanningsrichtlijn 2014/35 EG
NPR-ISO/TR 14121-2 Safety of machines, risk assesment

4.2 Geharmoniseerde Europese normen t.b.v. Machinerichtlijn en- veiligheid
Conform de volgende normen is de risicoanalyse uitgevoerd:
NEN-EN-ISO 12100:2010 Veiligheid van machines - risicobeoordeling en risicoreductie;

De ON dient aan te tonen dat de installatie ten minste overeenkomstig de onderstaande en
meest recente normen is uitgevoerd:
NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NEN-EN 1090 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies
NEN-EN-IEC 60204 Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines
NEN-EN-ISO 14122 reeks Veiligheid van machines, permanente toegangsmiddelen
NEN 3140

4.3 Afgifte certificaten
Boskalis II.1.A conformiteitsverklaring
Toegangsluiken CE markering (EN 1090)

Bosman Watermanagement II.1.A conformiteitsverklaring
Gemaalpompen
Ventilatie / verwarming
Terugslagkleppen
Afsluitmiddelen

Vlaar Techniek Fabrikantenverklaring
Elektrische besturingsinstallatie
Aarding certificaat
Bliksemafleiding certificaat

FibreCore II.1.B verklaring
Keerdeuren
Bevestigingspunten
Taatslagers
Halsbeugels

Jansen Venneboer / Spie II.1.B verklaring
Aandrijvingen

Leverancier ntb Fabrikantenverklaring
Schotbalken
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5 Grenzen aan de machine

Een risicobeoordeling begint met het vaststellen van de grenzen van de machine. Dit houdt
in dat de kenmerken / prestaties van de machine, de betrokken personen, de omgeving en
de materialen behoren te worden vastgesteld.

Het gemaal bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
· één gemaalpomp (Laaksche Vaart: 3 pompen);
· een krooshek;
· een persleiding met afsluiter;
· een uitstroomconstructie met terugslagklep;
· een inlaatleiding met afsluiters;
· een ventilatiesysteem;
· een verlichtingsinstallatie.

De kering bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
· 2 stel puntdeuren met halsbeugels en taatslagers;
· een elektromechanische aandrijving per deur;
· een verlichtingsinstallatie;
· toegangsluiken.

Het gemaal en de kering worden bestuurd vanuit een gezamenlijke besturingsinstallatie.

De besturingsinstallatie dient vergezeld te gaan met een fabrikantenverklaring waarop deze
verklaart aan welke normen en richtlijn de besturing voldoet.

5.1 Gebruiksgrenzen
Bedrijfstoestanden van de machine:
Gemaal
· Gemaal buiten bedrijf.
· Gemaal in bedrijf:

° bediening op afstand;
° bediening ter plaatse.

· Gemaal automatisch in bedrijf:
° capaciteit variërend van min. tot max. afhankelijk van waterpeil benedenstrooms.

Kering
· Kering buiten bedrijf (vrije doorvaart).
· Deuren in bedrijf (openen of sluiten per stel):

° bediening op afstand (met lokaal toezicht);
° bediening ter plaatse (drukknoppen);
° bediening handmatig in de kelders (onderhoud of bij stroomuitval).

Gebruik van de machine:
Het gemaal wordt automatisch bediend/opgestart :
· nadat de kering gesloten is of
· ten behoeve van periodiek beproeven (ca. 1x per maand).

De kering wordt periodiek beproefd (ca. 1x per maand).
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De kering is gesloten bij een peil van NAP +0,8m in de Mark. Bij een waterstand in de Mark
van NAP +0,6m wordt een voorwaarschuwing gegeven. De waterstand voor het signaal
sluiten wordt gemeten nabij de instroomzijde van het gemaal binnen de systeemgrens.

Bij gesloten kering wordt het waterpeil in de Leursche Haven gehandhaafd tussen de peilen
NAP -0,05m en NAP +0,8m. De pompcapaciteit is afhankelijk van het peil in de Leursche
Haven en het peil in de Mark.

Het opstarten geschiedt volgens de procedure (met de verschillende controlefuncties) zoals
bij de opdrachtgever gebruikelijk wordt toegepast en bij in bedrijf stelling wordt getest.

De verschillende onderdelen van de machine kunnen ter plaatse separaat of handmatig
bediend worden. De noodbediening staat in de gebruikershandleiding nader omschreven en
gedocumenteerd.

De bediening wordt door voldoende geschoold en geïnstrueerd personeel door of namens
de opdrachtgever uitgevoerd.

Opleidingsniveau:
Bedieningspersoneel: opleiding bediening gemaal en instructie;
Onderhoudspersoneel: conform eisen/competenties opdrachtgever.

Draagvermogen dakluiken:
De toegangsluiken zijn bestemd voor het maximale draagvermogen zoals vermeld in de
gebruikershandleiding en dit mag niet overschreden worden.

5.2 Ruimtelijke grenzen
5.2.1 Fysiek
De ruimtelijke grenzen in het kader van de RI&E worden bepaald door de op de
ontwerptekeningen (tek.nr. ‘RKDM-TEK-00102 VO Leursche Haven’ en ‘RKDM-TEK-00103
VO Laaksche Vaart’) aangegeven werkgrenzen, in principe bepaald door het hekwerk van
het gemaal en de kering en de bouwkuip.

Beschikbare ruimte voor bediening:
De bediener mag tijdens het elektrisch bedienen van het gemaal ter plaatse in de behuizing
voor bedieningspaneel staan.

De bediening van de kering geschiedt handmatig middels drukknoppen (kabelgebonden
afstandsbesturing). De bedienaar heeft zicht op de gehele watergang en de kering bij het
bedienen van de kering.

De elektrisch bediende actuators voor de aandrijving van de keerdeuren normaliter
elektrische bediend en kunnen op locatie handmatig bediend worden (drukknoppen) of met
de hand middels een handwiel.

Elektrisch bediende afsluiters in de persleidingen worden normaliter elektrische bediend en
kunnen op locatie handmatig bediend worden (drukknoppen) of met de hand middels een
handwiel.

5.3 Onderhoud
De volgende onderhoudswerkzaamheden is rekening mee gehouden:
Handmatig of met een mobiele kraan met speciale grijper het verwijderen van kroosvuil
(frequentie ca. < 2x per jaar) voor het krooshek. Het kroosvuil wordt naast de instroom
gedeponeerd op een daarvoor ingerichte plaats.
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Het gedeponeerde kroosvuil wordt met een grijper wagen op ene vrachtwagen opgenomen
en afgevoerd.

Bij het droogzetten van de kering of gemaal (frequentie < 1 x per 15 jaar) worden
droogzetschotten toegepast. De droogzetschotten en sponningen dienen berekend te zijn
op de maximaal optredende waterpeilen in resp. polder en boezem. De droogzetschotten
worden met een mobiele kraan vanaf de kraanopstelplaats op de plaats gehesen of
verwijderd.
Onderhoud wordt uitgevoerd bij normaal waterpeil van gemiddeld NAP +0,10 m.

De pompen kunnen voor groot onderhoud (ca. 1 x per 15 jaar) uit het gemaal gehesen
worden via de dakluiken. De dakluiken zijn voorzien van schroefgaten voor hijsogen. Aan de
dakrand is een laddersteun opgenomen voor het plaatsen van een ladder. Nabij de
dakluiken zijn aanlijnvoorzieningen aangebracht voor het zekeren.

Voor de pompen worden watergesmeerde en levensduur gesmeerde lagers toegepast.
Deze lagers behoeven geen onderhoud en zijn in overeenstemming met het antwoord uit
Nota van Inlichtingen vraag 63.

Menselijke interactie met de machine:
Alleen de bediener heeft in voorkomende gevallen interactie met het gemaal of kering ter
plaatse van het besturingskast of op afstand.

5.4 Tijdsgrenzen
5.4.1 Bedrijfstijd
Het gemaal en kering zijn behoudens onderhoudsperioden gedurende 24 uur per dag en
7 dagen per week bedrijfsgereed. Het gemaal komt afhankelijk van het optredende
waterpeil in de Mark automatisch in bedrijf.

5.4.2 Levensduur
Civieltechnisch bedraagt de technische levensduur 100 jaar (VSE-0188).
Voor de verschillende (vervangbare) onderdelen van het gemaal en kering zijn de minimale
levensduren als volgt:
Werktuigbouwkundig: 25 jaar (VSE-0242);
Elektrotechnisch: 15 jaar;
Proces automatisering: 10 jaar (VSE-0275, VSE-0191).

5.4.3 Capaciteit en peilen
Waterstanden en bodemligging
De volgende peilen worden voor de Leursche Haven aangehouden:
Minimale waterstand NAP -0,20 m
Maximale waterstand NAP +1,40 m in de Mark
Maximale waterstand NAP +0,80 m in Leursche Haven, na realisatie keermiddel
Aanleghoogte kunstwerk NAP +2,10 m, zowel gemaal als keermiddel
Maaiveld NAP +2,20 m, dit is aanleghoogte aansluitende dijk
GWS, hoog NAP +1,40 m, als max. waterstand Mark
GWS, laag NAP -0,20 m, als min. Waterstand
Drempel keermiddel NAP -1,80 m
Waterbodem keermiddel NAP -2,30 m, uitgaande van hoogte deuraanslag 0,5 m
Waterbodem gemaal NAP -3,50 m
Waterbodem Leursche Haven  aanname NAP -2,70 m

Voor de Laaksche Vaart worden de volgende peilen aangehouden:
Minimale waterstand NAP -0,20 m
Maximale waterstand NAP +1,40 m in de Mark
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Maximale waterstand NAP +0,80 m in Laaksche Vaart, na realisatie keermiddel
Aanleghoogte kunstwerk NAP +2,05 m, zowel gemaal als keermiddel
Maaiveld NAP +2,15 m, dit is aanleghoogte aansluitende dijk
GWS, hoog NAP +1,40 m, als max. waterstand Mark
GWS, laag NAP -0,20 m, als min. Waterstand
Drempel keermiddel NAP -1,40 m
Waterbodem keermiddel NAP -1,90 m, uitgaande van hoogte deuraanslag 0,5 m
Waterbodem gemaal NAP -3,50 m
Waterbodem Laaksche Vaart aanname NAP -1,40 m

Capaciteiten
Leursche Haven
· Aantal pompen: 1 stuks.
· Max. gemaal capaciteit: 3,85 m3/s.
· Minimum zuigpeil: NAP -0,2 m (eis VSE-0020).
· Max. perspeil: NAP +1,0 m.

Laaksche Vaart
· Aantal pompen: 3 stuks.
· Max. Gemaal capaciteit: 11m3/s.
· Minimum zuigpeil: NAP -0,2 m (eis VSE-0020).
· Max Perspeil: NAP +1,0 m.

Max. debiet bij zuigpeil NAP +0,8 m en max. perspeil NAP +0,8 m (bij sluiten keermiddel) tot
NAP +1,0 m.



13 (13)

6 Conformiteitsverificatie met de richtlijn

Nadat de risico reducerende maatregelen /veiligheidsmaatregelen in het ontwerp en de
toegepaste beveiligingen zijn verwerkt, moet worden geverifieerd of voldaan wordt aan de
gestelde eisen. Hierbij moet het ontwerp worden getoetst op onbedoeld gebruik en misbruik,
waaronder ook wordt begrepen het omzeilen van aangebrachte veiligheidsvoorzieningen. In
een latere fase dient aangetoond te worden dat het uitvoeringsontwerp voldoet aan de
gestelde eisen.

6.1 Controle van het uitvoeringsontwerp
De volgende onderdelen zijn in de uitvoeringsfase bij oplevering aanwezig en
gecontroleerd:

Onderdeel Aanwezig Gecontroleerd

a Tekeningen met de hoofdafmetingen en
detailtekeningen

Ja Ja

b Berekeningen waarin sterkte en stabiliteit van
het gemaal, de krooshekken, luiken, keringen
e.d. wordt aangetoond

Nee

c Functionele beschrijving van het gemaal  en kering
(uitgangspunten notitie)

Ja Ja

d Risicobeoordeling van uitvoeringsontwerp (VO) Dit document

e Uitwerking risico reducerende maatregelen ja

f Documentatie en controle van de besturing /
programmastappen

Nee

g Informatie over toegepaste materialen en onderdelen
(documentatie gebruikershandleidingen)

Nee

h Schematische tekeningen elektrische circuits (as-built) Nee

j Gebruikershandleiding Nee
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Risicobeoordeling van het ontwerp

Gemaal en kering Leursche Haven

NEN-EN-ISO 12100:2010

Tabel B.1

No Soort

Oorzaak (a) Mogelijke gevolg (b) Ja Nee N.v.t.

- versnellen / vertragen X

- puntige delen X

- bewegend deel nadert stilstaand deel X

- snijdende delen X

- elastische delen X

vallende voorwerpen X

- zwaartekracht X

- hoogte boven grondvlak X

- hoge druk X

- instabiliteit X

- kinetische energie X

- mobiliteit van de machine X

- bewegende delen X

- roterende delen X

- ruw, glad oppervlak X

- scherpe randen X

- opgeslagen energie X

- vacuüm X

- vlamboog X

- elektromagnetische verschijnselen X

- elektrostatische verschijnselen X

- onder spanning staande delen X

-
onvoldoende afstand tot onder hoogspanning
staande delen

X

- overbelasting X

-
delen die door een defect onder spanning zijn
komen te staan

X

- kortsluiting X

- thermische straling X

- explosie X

- vlammen X

-
voorwerpen of materialen met hoge  of lage
temperatuur

X

- straling van warmtebronnen X

- cavitatie verschijnselen X

- uitlaatsysteem X

- gaslekkage met hoge snelheid X

- fabricageproces (stansen, snijden enz.) X

- bewegende delen X

- schrapende oppervlakken X

- in onbalans roterende delen X

- sissende pneumatiek X

- versleten delen X

6.2.9
6.3.2
6.3.3.2
6.3.5.4
6.4.4
6.4.5

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3.a)
6.2.3.b)
6.2.6
6.2.10
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.5.2
6.3.5.4
6.3.5.5
6.3.5.6
6.4.1
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.2.4 b)
6.2.8 c)
6.3.2.7
6.3.3.2.1
6.3.4.5

6.2.2.2
6.2.3 c)
6.2.4 c)
6.3.8 c)
6.3.1
6.3.2.1 b)
6.3.2.5.1
6.3.3.2.1
6.3.4.2
6.4.3
6.4.5.1 b) en c)

bewusteloosheid
evenwichtsstoornis
blijvend gehoorverlies
psychische spanningen
oorsuizing
vermoeidheid
alle andere gevolgen
  (bijv. mechanische, elektrische)
   door storing in mondelinge
   communicatie of waarneming
   van akoestische signalen

Aanwezig

verbranding
chemische reacties
gevolgen voor medische implantaten
elektrocutie
vallen, weggeworpen worden
brand
wegvliegen van gesmolten deeltjes
elektrische schok

overreden worden
weggeworpen worden
bekneld worden
snijden of afsnijden
naar binnen getrokken worden of opsluiting
vastraken
zich wrijven en schaven
stoten
injectie
scharen
uitglijden, struikelen en vallen
dooorsteken of doorboren
verstikking

verbranding
uitdrogen
onbehagen
bevriezing
letsel door de straling van warmtebronnen
blaarvorming

1 Mechanische gevaren

2 Elektrische gevaren

Voorbeelden van gevaren sub
clausules

3 Thermische gevaren

Gevaren door lawaai4

Dit is geen goedgekeurde vertaling van de norm en alleen te gebruiken t.b.v.  CE markering binnen projecten van de unit Projecten.
Bij twijfel altijd de originele norm hanteren NEN-EN-ISO 12100:2010



Risicobeoordeling van het ontwerp

NEN-EN-ISO 12100:2010

Tabel B.1

No Soort

Oorzaak (a) Mogelijke gevolg (b) Ja Nee N.v.t.

AanwezigVoorbeelden van gevaren sub
clausules

- cavitatie verschijnselen X

- foutieve uitlijning van bewegende delen X

- mobiele uitrusting X

- schrapende oppervlakken X

- in onbalans roterende delen X

- trillende uitrusting X

- versleten delen X

- ioniserende straling X

- laagfrequente elektromagnetische straling X

-
optische straling (infrarood, zichtbaar en
ultraviolet), inclusief laserstralen

X

- hoogfrequente elektromagnetische straling X

- aërosol X

-
biologische en microbiologische (virale of
bacteriële) stoffen

X

- brandbare stoffen X

- stof X

- ontplofbare stoffen X

- vezels X

- ontvlambare stoffen/materialen/vloeistof X

- rook X

- gas X

- damp X

- oxiderende stoffen X

- toegang X

-
ontwerp of plaatsing van
aanwijsinstrumenten en beeldschermen

X

-
ontwerp, plaatsing of aanduiding  van
bedieningsorganen

X

- inspanning X

-
flikkering, verblinding, schaduwwerking,
stroboscopische effecten

X

- plaatselijke verlichting X

- mentale over-/onderbelasting X

- lichaamshouding X

- zich herhalende activiteiten X

- zichtbaarheid X

- stof en nevel/damp X

- elektromagnetische storingen X

- blikseminslag X

- vocht X

- verontreiniging X

- sneeuw X

- temperatuur X

- water X

- wind X

- zuurstofgebrek X

10 Combinatie van
gevaren -

bijv. zich herhalende activiteiten+
inspanning+hoge omgevingstemperatuur

bijv. uitdroging, onoplettendheid,
hitteberoerte

X

verbranding
lichte aandoeningen zoals
verkoudheid
uitglijden, vallen
verstikking
alle andere gevolgen van inwerking van
gevaren op de machine of delen daarvan

6.2.2.1
6.2.7
6.2.8
6.2.11.8
6.3.2.1
6.3.3.2.1

branden
schade aan ogen en huid
effecten op voortplantingsvermogen
mutaties
hoofdpijn, slapeloosheid

ademhalingsproblemen/verstikking
kanker
corrosie
gevolgen voor het
      voortplantingsvermogen
explosie
brand
infecties
mutaties
vergiftiging
overgevoeligheid

6.2.2.2
6.2.3 c)
6.3.3.2.1
6.3.4.5
6.4.5.1 c)

6.2.2.2
6.2.3 b)
6.2.3 c)
6.2.4 a)
6.2.4 b)
6.3.1
6.3.3.2.1
6.3.4.4
6.4.5.1 c)
6.4.5.1 g)

onbehagen
lage rugklachten
neurologische aandoeningen
Gewrichtsaandoeningen
aandoeningen aan de wervelkolom
vaatziekten

6.2.2.2
6.2.3 c)
6.2.8 c)
6.3.3.2.1
6.3.4.3
6.4.5.1 c)

onbehagen
vermoeidheid
aandoeningen aan het
    bewegingsapparaat
psychische spanningen
alle andere gevolgen van
    menselijke fouten
    (bijv. mechanische,
       elektrische)

6

Gevaren uit de
omgeving van de
machine

9

7

8

Gevaren door trillingen5

Ergonomische gevaren

Gevaren door
materialen en stoffen

Gevaren door  straling

Dit is geen goedgekeurde vertaling van de norm en alleen te gebruiken t.b.v.  CE markering binnen projecten van de unit Projecten.
Bij twijfel altijd de originele norm hanteren NEN-EN-ISO 12100:2010



Risicobeoordeling van het ontwerp

NEN-EN-ISO 12100:2010

Tabel B.1

No Soort

Oorzaak (a) Mogelijke gevolg (b) Ja Nee N.v.t.

AanwezigVoorbeelden van gevaren sub
clausules

(a) Een oorzaak van gevaren kan meer mogelijke gevolgen hebben.

(b) Voor elke soort gevaar of groep van gevaren kunnen sommige mogelijke gevolgen verbonden zijn aan meer dan een oorzaak

Dit is geen goedgekeurde vertaling van de norm en alleen te gebruiken t.b.v.  CE markering binnen projecten van de unit Projecten.
Bij twijfel altijd de originele norm hanteren NEN-EN-ISO 12100:2010
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Bepaling van het risiconiveau volgens NEN-EN-ISO 12100:2010 Hybride methode

Object : Gemaal en kering Leursche Haven
Datum : 6-7-2018
Versie: 1.0

Gevaarlijke situatie →             Aflopende rangorde van risicoreductie →

1

1.1 versnellen / vertragen P
bekneld raken bij beweging schuifafsluiter
persleiding

2 3 2 1 6 LAAG
afsluiter geheel afschermen/
werkschakelaar bij actuator

2 3 1 1 5 LAAG

P
bekneld raken bij beweging aandrijving
keerdeur

2 3 2 1 6 LAAG
toegangsluiken vergrendelen/
werkschakelaar bij actuator

Waarschuwingsbord in
bewegingswerkkelder
plaatsen

2 3 1 1 5 LAAG

1.2 bewegend deel nadert stilstaand deel P
bekneld raken bij beweging schuifafsluiter
persleiding

2 3 2 1 6 LAAG
Waarschuwingsbord op
reiniger plaatsen

2 3 1 1 5 LAAG

1.3 hoogte boven grondvlak P/B
Geraakt worden door onderdelen die vallen
van hogere verdieping

2 3 3 3 9 MIDDEL
leuningwerk conform NEN-EN-
ISO 14122-3

2 2 2 1 5 LAAG

P/B
struikelen over opstaande rand luik, boven
dek uitstekend onderdeel, drempels, e.d.

2 3 4 3 10 MIDDEL
opstaande randen voorkomen,
Uitvoering conform ARBO
richtijnen

2 2 2 3 7 LAAG

P/B Vallen in bewegingswerkkelder 2 3 4 3 10 MIDDEL

Met slot vergrendelbare
afdekluiken boven kelder.
Uitvoering conform ARBO
richtijnen

valrooster bij inspectieluik
Bij groot onderhoud
aanvullende voorzieningen

sparing afzetten met
pionnen/lint/verplaatsbaar
hekwerk

2 2 2 3 7 LAAG

P/B
Vallen van ladder naar
bewegingswerkkelder

2 3 4 3 10 MIDDEL
Trap met instaphulp en leuning.
Uitvoering conform NEN 14122-
3

1 2 2 3 7 LAAG

P/B Vallen van trap naar terrein 2 3 4 3 10 MIDDEL
Trap met leuning. Uitvoering
conform NEN-EN-ISO 14122

1 2 2 3 7 LAAG

P/B Vallen door dakluik bij verwijderd dakluik 2 3 4 3 10 MIDDEL
trapsteun tegen gevel; zeker
punt nabij dakluiken.

Beschrijving PBM in
gebruikershandleiding

1 2 2 3 7 LAAG

1.4 bewegende delen P Bekneld raken bij beweging afsluiter 2 3 3 1 7 LAAG Afschermen spindelas/aan-slag 1 2 2 1 5 LAAG

P Bekneld raken bij tussen keerdeur en kolk 2 3 4 3 10 MIDDEL Zicht bedienaar op deuren 2 2 2 3 7 LAAG

1.5 roterende delen P/B
verlies ledematen door naar binnen
getrokken worden bij as gemaalpomp

3 3 3 1 7 MIDDEL Afschermen assen 1 3 1 1 5 LAAG

1.6 ruw, glad oppervlak P
breuk ledematen of hersenschudding door
uitglijden struikelen of vallen door

2 3 3 3 9 MIDDEL
Anti slip oppervlakken
aanbrengen

Strooien bij vorst 2 2 2 1 5 LAAG

Mechanische gevaren

Risicobepaling
Risicobepaling na

reductie

Input is de risico inventarisatie volgens NEN-EN-
ISO 12100:2010 tabellen B1 t/m B4 en de
Interpretatie van de machine richtlijn

P=Personeel
B=Bezoeker

Type gebruiker Av Cl
Risiconiveau na

reductie
Voorlopig

risico-niveau
Geïndentificeerd potentieel risicoNr Aanvullende MaatregelenVeilig Ontwerp Beveiligingen Se Fr PrSe Fr Pr Av Cl

Informeren gebruiker /
waarschuwingen



1.7 scherpe randen P/B Snijwonden door scherpe randen 1 3 3 5 11 MIDDEL
Scherpe randen  leuningen,
afdekkingen, e.d. afronden

1 2 1 5 8 LAAG

2

2.1 elektromagnetische verschijnselen P lichamelijke gevolgen bij implantaten 4 2 3 1 6 HOOG Afgeschermde voedingskabels
EMC apparatuur
(Frequentieregelaars)

NEN 1010 keuring en
periodieke NEN 3140
keuring

3 2 2 1 5 LAAG

2.2 onder spanning staande delen P brand door oververhitting 3 2 1 1 4 LAAG
Juiste instelling  thermische
beveiliging en afzekeringwaarde

2 2 1 1 4 LAAG

P Brand door slecht contact in bestruingskast 2 2 3 1 6 LAAG
Hoge weerstand door slecht
contact

Thermografie
besturingskast bij
oplevering

2 2 1 1 4 LAAG

2.3 overbelasting P elektrische schok of electrocutie 4 2 2 1 5 HOOG Potentiaal vereffenen 1 2 2 1 5 LAAG

2.4
delen die door een defect onder spanning zijn
komen te staan

P elektrische schok of electrocutie 3 2 3 3 8 HOOG
Ontwerp en uitvoering volgens
de normen

NEN 1010 keuring en
periodieke NEN 3140
keuring

1 2 2 3 7 LAAG

3

3.1
voorwerpen of materialen met hoge  of lage
temperatuur

P Elektromotoren lopen warm 2 2 2 5 9 MIDDEL
Motoren op juiste vermogen
geselecteerd. Temperatur niet
boven 60 gr.

2 2 1 1 4 LAAG

3.2 straling van warmtebronnen P Aanraking ribbenbuiskachel 1 2 1 3 6 LAAG Temperatur niet boven 60 gr. 1 2 2 1 5 LAAG

4

4.1 cavitatie verschijnselen P storing mondelinge comm. 1 2 1 1 4 LAAG
Toets hydraulisch ontwerp
cavitatie / vortex (CFD)

1 2 1 1 4 LAAG

4.2 bewegende delen P
Aanwezigheid in de bedieningsruimte bij
draaiende motoren. Emissie E-motoren (85
dBA)

1 2 2 1 5 LAAG PBM gebruiken
Pictogram
gehoorbescherming op
toegangsdeur

1 2 1 1 4 LAAG

5
0 Bepaal Risico 0 Bepaal Risico

6
0 Bepaal Risico 0 Bepaal Risico

7

7.1
biologische en microbiologische (virale of
bacteriële) stoffen

P/B
Aanraking met kroosvuil bij kroosvuil
verwijderen

2 2 2 3 7 LAAG Toepassen PBMs
PBM benoemen in
Gebruikershandleiding

2 2 1 1 4 LAAG

8

8.1
ontwerp, plaatsing of aanduiding  van
bedieningsorganen

P
Lichamelijk letsel door bedieningsfouten
vanwege slecht overzicht of onduidelijke
aanduiding  bij onderhoud

3 2 2 3 7 MIDDEL
Inrichten bedieningsorganenen
i.o. beheerder

Vergrendelingen
besturing/aandrijving bij
onderhoud

2 2 2 1 5 LAAG

8.2 inspanning P
Spierverrekking door te hoge kracht
inspanning, bij onderhoud

1 3 3 5 11 MIDDEL
Handbediening volgens eisen
ARBO

Zo nodig
hulpgereedschappen
aanleveren

1 3 2 1 6 LAAG

8.3 plaatselijke verlichting P
Lichamelijk letsel als gevolg van slecht zicht
bij onderhouds werkzaamheden

3 3 2 1 6 MIDDEL
Voldoende verlichting of WCD
voor looplampen aanbrengen

1 3 2 1 6 LAAG
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9.1 blikseminslag P/B Brand en lichamelijk letsel/ elektrocutie 4 2 3 5 10 HOOG Bliksemafleiders aanbrengen
Periodieke NEN 3140-
keuring

1 2 2 1 5 LAAG

9.2 sneeuw P/B Breken ledematen door uitglijden 2 2 2 1 5 LAAG
Anti slip oppervlakken
aanbrengen

Strooien na
sneeuwval/vorst

2 2 2 1 5 LAAG

9.3 water P/B Verdrinking door vallen in het water 4 4 3 3 10 HOOG
hekwerken bij instroom en
uitstroom en langs
loopbordessen deuren

Reddingsboei aanbrengen 2 2 2 1 5 LAAG

9.4  wind P Door windvlaag te water raken 4 3 2 1 6 HOOG Leuningen langs de waterzijde reddingsboei aanbrengen 1 2 2 1 5 LAAG

Elektrische gevaren

Ergonomische gevaren

Gevaren uit de omgeving van de machine

Gevaren door materialen en stoffen

Gevaren door  straling

Gevaren door trillingen

Gevaren door lawaai

Thermische gevaren
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Combinatie van gevaren



Bijlage 7. Conserveringsschema gemalen


	Bijlage 2
	Bijlage 1

