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maandag 13 januari 2020 10 49
Brandsen, Cees (WVL)

Splitthoff, Ruud (WVL);

RE: Mogelijke toepass ng g anuliet- Erosie Oude Maas Ku persveer

Cees,

Uiteraard respecteren wij de geeigende p ocessen van RWS.

onderstaande mail is opbouwend bedoeld, wij willen graag weer vooruit kiiken.

Wij hebben op dit moment geen loket binnen RWS waar granuliat een eerlijke kans krijgt, gezien de nagat eve beeldvorming.
Voorbeelden hiervan zijn het Twente kanaal, Ma kerwadden etc.

Graag horen wil waar we terecht kunnen.

s,nl)Vani Brandsen, Cees (WVL) I

Verzonden : zaterdag 11 i a nu sri 2020 11 22
Aan: Cabontru com&; Splitthoff, Ruud (WVL)

CC: peter Bontrup ~Cabontiup.com&
Onderwerp; RE: Mogelijke toepassing granullet- Erosie Oude Maas Ku persveer

ws nl

~ Peter,

Ik heb e We hebben werkwjjms m RWS en aanspreekpuuten. Als het daar wringt dan kunnen Ruud ofmijzelfhelpen.

Project voorstellen en proposzns moeten vn de ges rgcnde kanakn. Op deze voorstegen gaan wg en kunnen wj rust op reageren.

Groeten,
Cees Brandsen

Vezmnden met BlackBeny Work
(www.hlackberrg,com)

V ni ~tgbontrup com&

D I : vrgdsg iojsn. 2020 732 PM
A : Spktth ff, R d (WVC) a b

fd. ~ t,P i ~ 0 t p~t
0 4 «rpi Mogebiltetoepassmggr n li t-ErosieOudeMaasK ip rs u

Beste Ruud,

Op verzoek van Peter bij deze een typisch protect waarbii granuhet op korte termiin zou kunnen worden toegepast

Het bet eft de opvulling van een fo se eros ekuil in de zuidoe er van de oude Maas nabij K ipe s eer (onder Barendrecht). Bijgaand een rappon, hieronder een same vamng.

5ignifi cents ontgrondmg door stroming over een lengte van 500m, waardoor het talud zeer steil is geworden (gemiddeld van 1 2 5 naar 1 1 5, maar op plekken vriiwel verticaal) en waardoor alle
bestortmg is verdwenen, de ontgronding gaat dus enge hmderd en versneld door. Plaatje hieronder
Er ziin 3 alternatieve oplossingen bekeken:

1. Terugplaatsen bestort ng + dit is e kei ee tijdelijke maatregel en zal op ter iin tot erdere erosie leiden. Daarnaast is niet zeker op het huidige 1 1 5 talud stab el is
2. Plaatsen damwand + re buste maar zeer dure oplossing
3. Terugbrengen oorspronkehik 1 2 5 profiel en aanbrengen bestortmg inclusief zwaardere te enconstrvctie

Voorkeur is van ent 3, omdat:
De oorspronkelijke situat e wordt hersteld. Er is geen aanvullend geotechnisch onderzoek nodig (bewezen sterkte 1 2 5 talud)
De oorzaak van de erosie ( aarsch jnlijk ondergraving van het talud) wordt tegengegaan dooreen grotere teenconstructie. In dit geval is Widegrade voo gesteld.

Voorstel is om de volumevulhng met Granuhat (Noordse leem) uit te voeren. Voordelen:
Het is stabiel m een 1 2 talud onder water (zelfde phi als zand). Proeven hebben dit aangetoond Hier wordt het in 1 2 5 uitgevoerd, dus ruime marge
De Oude Maas is een getilde rivier, dus hoog/laag water en relatief hoge stroomsnelheden beide kanten op. Noordse leem is zeer goed bestand tegen kortdurende strommgsbelastmg,
we in g erosie en coherent mits in vaste vorm met de bak gelost. Wel advies om tijdens HW of LW te sto ten (dus als er wein g stroming is)
20(PA schoon en beschikbaar

Volumes:
Granuhat 62,DOOm3 = ca 110 Doot

26000t W degrade (als teenco str ctie en ter e angingvangeotext el).
20 Onnt 10/60kg t oplaag
Schetste hieronder.

Wil hebben hier in Juni 2019 al naar gekeken, maar voor zover wil weten is er nog geen beshssmg genomen.

Kruin dijk op
CANAP46.0 I

)
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K nd regarda,

Spemalrat Manna Engrneer
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