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INLEIDING EN BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE

Het talud van de zuidelijke oever van de Oude Maas nabij Kuipersveer vertoont over een lengte van circa 500m
tekenen van significante ontgronding. Tijdens een veldbezoek op 22 mei 2019 is vastgesteld dat de oever rondom
de waterlijn vrijwel verticaal staat en onder water steil afloopt. De oorspronkelijke bekleding (geotextiel en

breuksteen) is over circa 500m verdwenen. Zie Figuur 1.

Figuur 1 Het betreffende talud (links) en de locatie op de zuidelijke oever van de Oude Maas (rechts)

Op 22 mei zijn tevens landmetingen en lodingen uitgevoerd om het dwarsprofiel zowel boven als onder water vast
te leggen. Het maaiveld achter de oever is opgehoogd en ligt op ca. 4 — 6 m+NAP. Het oorspronkelijke maaiveld op
ca. 140 m achter de terreinophoging, ligt op ongeveer 0.0 — - 0.5 m +NAP. De resultaten van de lodingen zijn

opgenomen in Bijlage 1. Twee kenmerkende profielen zijn weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 2 Twee representatieve dwarsprofieien van de Oude Maas oever nabij Kuipersveer

Het volgende wordt opgemerkt:
~ Het huidige talud is gemiddeld ca 1:1.33 - 1:1.5 (v:h). Vergeleken met het oorspronkelijke talud van 1:2.5

(informatie beheerder) betekend dit dat er ongeveer 50.000 — 70.000ms materiaal is verdwenen over de
aangetaste lengte.

~ De erosie lijkt samen te hangen met een verdieping van de stroomgeul direct bij de teen van het talud.
Vergeleken met een 'gemiddeld'ivierbodemniveau van -13.0m zijn er erosiegaten tot 4.5m diepte te zien

(zie profiel 41 in Figuur 2).

~ De dwarsprofielen in Figuur 2 laten niet het verticale deel nabij de waterlijn zien vanwege de interpolatie
tussen de land- en watermeting die resulteerd in een schuine lijn tussen de meetreeksen. De situatie is dus
lokaal kritischer dan de doorsnede suggereert.

~ Het huidige talud is onbeschermd en bestaat uit het kernmateriaal (fijn zand) van de rivierdijk. De

oorspronkelijke bestorting van 2 lagen 10/60kg (informatie beheerder) is verdwenen. Het is niet de
verwachting dat er een evenwichtssituatie is bereikt en er zal daarom sprake zijn van doorgaande en

mogelijk versnelde ontgronding en daarmee samenhangende taludinstabiliteit.

Tevens wordt opgemerkt dat de ontgronding ter hoogte van een versmalling van de Oude Maas is opgetreden.

Het is duidelijk dat deze situatie niet wenselijk is en kan leiden tot afschuiven van het talud. Deze memo beschrijft
een aantal mogelijke oplossingen voor een herstel van de oever.

UITGANGSPUNTEN ONTWERP

Het ontwerp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames:
~ De maximale dieptegemiddelde stroomsnelheid op deze locatie in de Oude Maas bedraagt 12km/u

(3.3m/s). Deze informatie is afkomstig van de beheerder.
~ De oorspronkelijke oever, alsmede de oevers ten oosten en westen van het beschouwde deel, zijn als volgt

opgebouwd:
o Een talud van 1:2.5 opgebouwd uit bestaande grond (klei- zandige klei- en zandlagen en plaatselijk

een veenlaag) en de opgehoogde grond (voornamelijk zand)
o Een filterconstructie tussen de kern en de bestorting. In het verleden is op deze locatie geotextiel

toegepast (te oordelen naar de losse stukken die her en der nog zichtbaar zijn).

o Een bestorting van breuksteen. Volgens informatie van de beheerder is in het verleden een
sortering gelijkend op 5/40kg — 10/60kg toegepast.

Drie basisoplossingen worden besproken:
1. Het aanbrengen van een steenbestorting, met minimaal herstel van het oeverprofiel
2. Het aanbrengen van een verticale oever
3. Het herstel van het oorspronkelijke oeverprofiel in combinatie met een teenbescherming
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ALTERNATIEF 1 — AANBRENGEN STEENBESTORTING HUIDIG TALUD

Ter voorkoming van verdergaande erosie zou tenminste het huidige talud bekleed moeten worden met een
erosiebestendige laag. Dit kan gezien worden als de minimaal benodigde maatregel om verdere schade op korte
termijn te voorkomen. Het ligt voor de hand hiervoor uit te gaan van breuksteen. In Bijlage 2 is een berekening
opgenomen op basis van de methodiek van Pilarczyk (Rock Manual). Hierin is uitgegaan van het volgende:

~ Een dieptegemiddelde stroomsnelheid van 3.3m/s.
~ Brak water met een dichtheid van 1.015kg/m'

Een doorgaande steenbestorting (geen abrupte obstakels etc)
~ Het criterium 'begin van bewegen'oor ontwerpomstandigheden (kg„a 0.035)
~ Een verhoogd turbulentieniveau vanwege de bochten, versmalling en stroomgeulen in de rivier

Uitgaande van de huidige taludsteilheid van 1:1.33 is tenminste een bestorting van 60/300kg benodigd. Deze

bestorting dient een dikte van circa 0.8m te hebben. In Figuur 3 wordt deze oplossing geschetst.
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Figuur 3 Schets oplossing minimale variant

Deze oplossing brengt echter de volgende risico's met zich mee:
~ Doorgaande erosie van de rivierbodem direct voor de teen. Dit kan tot ondermijnen van de bestorting

leiden. Dit zou tenminste tijdelijk kunnen worden opgelost door de teenconstructie circa 10m te verlengen
(+7.000t materiaal).

~ Instabiliteit van het huidige talud. Door de erosie van een groot deel van het oorspronkelijke talud is het
mogelijk dat er onvoldoende materiaal aanwezig is aan de onderzijde van het talud om afschuiving van het
talud te voorkomen (onvoldoende tegengewicht) . Dit kan leiden tot lokale afschuiving maar ook tot volledig
afschuiven van het talud. De stabiliteit van het talud kan geborgd worden door de oorspronkelijke steilheid
te herstellen, of door het talud te versterken (grondankers, etc).

Vanwege deze risico's wordt deze variant afgeraden.

Pagina 3 van 11



Advies herstel talud Oude Maas - Kuipersveer

ALTERNATIEF 2 — VERTICALE OEVER

Een damwandconstructie zou een robuuste oplossing kunnen zijn ter voorkoming van verdergaande erosie van de
oever. Een dergelijke oplossing biedt ook andere mogelijkheden (afmeerfunctie bijvoorbeeld).

Een indicatieve schets is weergegeven in Figuur 4.
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Figuur 4 Schets oplossing met dom wond

Aangezien erosie bij de teen de oorzaak lijkt te zijn van de huidige oeverinstabiliteit, dient hier een oplossing voor
gevonden te worden. Een mogelijkheid is om de damwand diep genoeg te funderen zodat ook bij verdere erosie aan
de rivierzijde de constructie stabiel blijft. Met de huidige erosiedieptes van 17.5m onder NAP, betekent dit echter
een enorme kerende hoogte en navenant kostbare constructie.

In de schets in Figuur 4 is daarom uitgegaan van het behoud van een steunberm / talud aan de rivierzijde van de
damwand. Om de geotechnische stabiliteit van dit talud te borgen is er voorshands uitgegaan van een steilheid van
1:2.5, gelijk aan het oorspronkelijke talud. Met dit flauwere talud is er ook een kleinere steenbestorting nodig. In

bijlage 3 is de berekening weergegeven op basis van een 1:2.5 talud en een 10/60kg bestorting welke voldoet.

Alternatief voor aeotextiel filter
Als alternatief voor een geotextiel filter kan een granulair filter geplaatst worden tussen de kern en de 10/60kg
toplaag. Indien uitgevoerd als een breedgegradeerd materiaal kan in een laagdikte een filter worden gerealiseerd
tussen de fijnkorrelige kern en de 10/60kg bekleding. Dit geeft een robuste oplossing, zowel in de aanleg- als de
beheerfase. In bijlage 3 is een technische onderbouwing van dit granualir filter opgenomen op basis van een
1/180mm materiaal.

Het wordt aanbevolen om tenminste een laagdikte van 500mm aan te houden voor de 1/180mm tussenlaag tussen
de 10/60kg toplaag en het kernmateriaal.

Ter voorkoming van onderspoeling van de teen wordt aanbevolen om een zogenaamde 'falling apron'eenbeschermingte plaatsen voor het talud. Deze kan ook worden uitgevoerd als een 1/180mm gradering
(dynamisch stabiel).

Gebaseerd op een granulair filter zijn voor deze variant globaal de volgende hoeveelheden materiaal nodig:
~ 500m damwand met een kerende hoogte van ca Bm.

~ 14.000m'anvulling achter de damwand
~ 27.000m'aanvulling kernmateriaal
~ Ca 14.000t granulair filtermateriaal + falling apron
~ Ca 12.000t 10/60kg breuksteen

Deze volumes zijn inclusief 10% marge voor onzekerheden in de bulk dichtheid, verliezen en zettingen. Zie Bijlage 5

voor het gedetailleerde 3D model en de volumeberekening.
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ALTERNATIEF 3 — HERSTEL OORSPRONKELIJKE OEVER INCLUSIEF TEENBESCHERMING

Het derde alternatief is gebaseerd op een herstel van de oorspronkelijke situatie inclusief een extra
teenbescherming ter voorkoming van toekomstige onderspoeling van het talud.

Dit alternatief is vergelijkbaar aan alternatief 2, alleen wordt de oplossing doorgezet voor het deel rond de waterlijn.
Een doorsnede is getoond in . Voor de berekeningen wordt verwezen naar bijlage 3 en bijlage 3.
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Figuur 5 Schets oplossing herstel oorspronkelijke oever

Gebaseerd op een granulair filter zijn voor deze variant globaal de volgende hoeveelheden materiaal nodig:
~ 62.000m'aanvulling kernmateriaal
~ Ca 26.000t granulair filtermateriaal + falling apron
~ Ca 20.000t 10/60kg breuksteen

Deze volumes zijn inclusief 10% marge voor onzekerheden in de bulk dichtheid, verliezen en zettingen. Zie Bijlage 6

voor het gedetailleerde 3D model en de volumeberekening.

CONCLUSIE

Het wordt aanbevolen om uit te gaan van variant 3, het herstel van de oorspronkelijke oever, maar met een
zwaardere teenconstructie. Dit om de volgende redenen:

1. Er zijn geen aanvullende checks of maatregelen nodig om de stabiliteit van een steiler talud te garanderen.
Het talud in het oorspronkelijke materiaal van 1:2.5 is geotechnisch stabiel en met een geotechnisch
equivalent materiaal is dat ook het geval

2. Deze oplossing (stortsteen talud) sluit aan bij de naastgelegen taludpanden; hiermee ontstaat weer visuele
eenheid / strakke oeverlijn

3. De erosie van het huidige talud is waarschijnlijk geinitieerd door het ontstaan van een diepe stroomgeul
direct voor het talud, waardoor deze is ondergraven. Door een zwaardere teenconstructie aan te brengen,
op een dieper niveau (-15/-16m NAP) en met een grotere laagdikte, wordt een buffer gecreeerd om nieuwe
erosiegaten te kunnen opvangen. De zogeheten 'falling apron'een zorgt ervoor dat een erosiekuil wordt
bedekt met steenslag, waardoor sneller een evenwichtsdiepte wordt bereikt. Wel wordt geadviseerd
periodiek te peilen en te controleren op het ontstaan van ontgrondingen.
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BIJLAGE 1 — SAMENGEVOOEGDE LANDMETING EN LODING 0UDE MAAS KUIPERSVEE
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BIJLAGE 2 — STEENSTABILITEIT ONDER STROMING (1:1.33 TALUD)

STABILITY UNDER CURRENT ATTACK - PILARCZYK
For armours/one and a/temative pro/eclion e/ements (ie gabionsl
Project: Oever Oude Maas nabij Kuipersveer
Standard: The Rock Manual 2007- C683- section 5.2.3.1

Date:
By:

Boundarv conditions
U 3.3
h 10

Stone density p, 2650
Water densay p 1015

[m/sl Depth averaged flow ve/oc/ty
Imj Water depth
[kg/m'[

[kg/m [

Correction factors in Pilarczvk - formule

Type of protection / transition? : continuous rock protectmn
Recommended stabilay correction parameter 0.?5

Chosen value 0.75 (supersedes recommended value //filled inl

Type of protection system? : np-rap and armourstone
Recommended mobility correction parameter 0.035

Chosen value 'y„ 0.035 (supersedes recommended vs/ue if fi//ed inl

Type of flow/ turbulence level?: non-uniform flow, increased turbulence m outer bands
Recommended turbulence correction parameter k, /.5

Chosen value k,'.5 (supersedes recommended va/ue if fi//ed inl

Type of velocity profile? :

For determinabon of k„

not fufly developed velocity profile
eq. 2 is used

k 2 *O„(iypica//y I lo 3D„/
ks 0.52

gi(1+1?h/k )

(eB 2) «„=(i+h/o„)'elativedensity d
Wxh np-rap and armourslone the re/a/we densily is P,/P — 1

With box gabions and gabion mattresses, lhs re/ative density is (I — n )(p /p
d 1 61

— 1) with n„s 0.4

Flat bed or sloping bed'l
Armourstone on slope
Current engte
Intemal fricaon

sloping
~6 = 368

00 Pl
45 (I

cos v sin 8+ /cos' tan* 4 — sin' sin'!
Stops factor x„-

tan 4

Determination of reouired stone size

d v 2g

Nota
For np-rap and armoursione D=D „m
For box ga/vaas, etc D= thicknsss of element

REQUIRED SIZE I CHOICE (EN13383 grsdings)
Oca iml I W„ ikgl I aass I W„ ikgl I d„so

0 39 I 156.1 I 60-300I(il I 180 I 0 41

Sensitivity (with design velocity)

i,RRRRRRRRRRR
I ',RRRRRRRR RR
! ,'RRRRRRRRF
i : RRRR PRRRR
!, RRR ARRRRRR RR
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BIJLAGE 3 — STEENSTABILITEIT ONDER STROMING (1:2.5 TALUD)

STABILITY UNDER CURRENT ATTACK - PILARCZYK
For annoursione and a/lama/ive pro/eclxin e/amen/s (ie gab/ons)
Project: Oever Oude Maas nabij Kuipersveer
Standard: The Rock Manual 2007- C683- section 5.2.3.1

Date: 01/06/2019
By:

Boundarv conditions
U 3.3
It 10

Stone density p, 2650
Water density p 1015

[m/sj Depth averaged llow ve/ocity
[m[ Water depth
[kg/m'[

[kg/m'[

Correction factors in Pilarczvk - formule

Type of protection / transition? : conbnuous rock protecbon
Recommended stabilay correcten parameter 4 0. 75

Chosen value 0.75 (superssdes recommended va(ac dfilledin)

Type of protecbon system? : rip-rap and armourstone
Recommended mobility correction parameter 'y 0 035

Chosen value 8 0.035 (supersedes recommended va/ue if filled in)

Type of flow/ turbulence level?: non-uniform flow, increased turbulence in outer bende
Recommended turbulence correcbon parameter k,'5

Chosen value k,'.5 (supersedes recommended va/ue if fi//ed in)

Type of velocity profile? :

For determinaiion of k „

not fufly developed velocity profile
eq. 2 is used

k, 2 *Ds (fyprca((y I lo 3D,)
ks 046

Relative density 8
Wiih np-rap and armourstone lhe re/a/rve denaly e p,/p — 1

Wilh box gaeions and gab/on mat/rasses, the re/a/ive densay is (1

/c 1 61

gs(let?h/k )

(eq. 2) k„= (i+ h/O„)-"

— n )(p /p — 1) with n„0.4

Flat bed or sloping bed?
/Vmourstone on stops 1 :

Current anale v
Internet fncbon

sloping
25 —&8 = 21.8
00 y)

Pl

cos V sin 8 /coc* 8 ten* 4 — en* V sin* 8slaps factor k„=
ien 4

Determination of reouired stone size

UD- — k ks k, — = 0215 [m[
4 v 2g

Nota
For np-rap end ermourstone D=D ~
For box gab/ons, eic. D= thickness of e/emenl

REQUIRED SIZE I CHOICE IEN13383 gredings)
I D„wim) I vvwlkgi I Oase I vvwikgi I

021 I 262 I 10-60kg
I 35 I 024

S t tv i thd I ty)

J
i i RRRRRRRR R

!

i[RRRRRRRR RRRRRRRRPRRRKi RRRRRRP&RRRRRR OIRRRR
) I RRR RR R4[
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BIJLAGE 4 — ONDERBOUWING GRANULAIR FILTER

De berekening is uitgevoerd op basis van een continue gegradeerde 1/180mm groeve materiaal (gebroken, hoekig)
met de volgende gemiddelde zeefmaten:

~ D85 ca 95mm
~ D50 ca 50mm
~ D15 ca 12mm

De interface stabiliteit tussen de 10/60kg toplaag (filter) en de breedgegradeerde onderlaag kan op diverse manieren
worden beschouwd:

1. Voor stromingssituaties wordt meestal het criterium van Terzaghi gehanteerd: D55f / D550 & 4-5. Voor een
10/60kg bestorting (met Dff5 van ca 220mm) voldoet de 1/180mm hier ruimschoots aan (D55f/D550 — 2.3).

2. Voor golfbelaste taluds geeft recent onderzoek (Van der Meer et al, 2017)'en aantal ontwerpregels:

Dusoa/Dasu & 2 5 (236/95 = 2.48; OK)

Dusoa/Dsou & 6 (236/50 = 4.72; OK)

~ D„so /Dfsu & 14 (236/12 = 19.7; te hoog). Met Dfsu = 17mm voldoet dit wel.
Dit betekent dat voor het golfbelaste deel (ca +/- 2m rond de waterlijn) een iets grovere 1/180mm moet
worden toegepast. Als alternatief kan worden geaccepteerd dat een kleine hoeveelheid fijnere delen
uitspoelen.

De interface stabiliteit tussen de breedgegradeerde 0/180 en de fijnkorrelige kern kan worden beschouwd als een
hydraulisch dicht, geometrisch open filter (Van de Sande et al, 2014)'. Het ontwerpprincipe is dat de belasting in de
filterlaag dusdanig gedempt wordt dat er geen beweging mogelijk is van de onderlaag. De formule luidt als volgt:

D (d/50 fk/ 'V,/ ( — yV,/e =fz„)nd/„doso zko V,A ) — yV,A

waarin:
Dr

dl50

do50

Qu

ztr

llo

fP&r

fyoo

7
Vo

Thickness of the filter layer of a single filter structure
Particle diameter of the filter material (sieve diameter) of which 50% of the particles is smaller
Particle diameter of the base material (sieve diameter) of which 50% of the particles is smaller
Coefficient; au = 0 82 (van de Sande) as safe u pper limit

relative underwater density of the filter material
Relative underwater density of the base material
Critical stability parameter (Shields parameter) for the filter material
Critical stability parameter (Shields parameter) for the base material
Transport parameter (y= 0.625)
Variation coefficient representing the non-uniformity of filter and base material, (Vo = 1 — dfs/dso)

Uitgaande van een kern van zeer fijn materiaal (d & 63mu) is een minimale laagdikte nodig van 300mm voor de
1/180mm. Zelfs als wordt aangenomen dat het fijne materiaal uitgespoeld is, volstaat een laagdikte van 300mm (D„
van 17mm).

'an der Meer, Van Gent, Wolters, Heineke. New Design Guidancefor Underlayers and Filter Layersfor Rock Armaur
under Wave Attack. ICE Liverpool 201 7.
z Van de Sande, Uijttewaal, Verbeij. Validation and optimization of a design formule for stable geometrically open
filter structures. 2014
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BIJLAGE 5 — 3D MODEL VARIANT 2

Variant 2 hoeveelheden (kern, 1/180mm, 10/60kg

(m3/m)

3D model

Ontgraving Kern 1/180 10/60kg

37,434 7,212 6,569

Totaal (m3)
Bruto bulk dichtheid
Verliezen
Netto hoeveelheid

1.0

m3

37,434
1.0

10%
41,177

m3

7,212
1.755
10%

13,922
ton

6,569
1.643
10%

11,872
ton
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BIJLAGE 6 — 3D MODEL VARIANT 3

Variant 3 hoeveelhe
Dan (m3/m)
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Totaal x 25m (m3)
Bruto bulk dichtheid
Verliezen
Netto hoeveelheid

den
Ontgraving

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
5.4
1.0
0.0
1.3
1.1

0.0
270
1.0

270
m3

Kern
0.0

49.8
68. 3

122.0
132.5
117.5
106.2
111.7
133.1
118.0
155.0
139.0
145.9
154.9
156.9
153.4
62.9
114.6
88. 5

64.4
49.2
0.0

56,095
1.0

10%
61,705

m3

1/180
0.0

23.6
26.3
25.9
25.1
27.2
27.3
26.7
26.3
29.8
27.0
27.8
28.5
28.5
27.3
26.9
27.5
26.5
27.2
27.9
30.8
0.0

13,603
1.755
10%

26,260
ton

10/60kg
0.0
17.5
20.1
19.4
20.2
21.3
22.1
21.3
23.9
22.9
22.9
22.9
23.5
24.7
23.7
23.6
22.0
22.0
23.0
23.7
20.1
0.0

11,020
1.643
10%

19,916
ton
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