
Van: Brandsen, Cees (WVL) & grws.nl&
Verzonden: zaterdag 11 januari 2020 11:22
Aan: gbontrup.com&; Splitthoff, Ruud (WVL) &

CC: @bontrup.com&
Onderwerp: RE: Mogelijke toepassing granuliet- Erosie Oude Maas Kuipersveer

5 rws. nl &

Ik heb er behoorlijk moeite mee als jullie deze voorstellen zo aan ons mailen. We hebben
werkwijzes in RWS en aanspreekpunten. Als het daar wringt dan kunnen Ruud of mijzelf
helpen.

Project voorstellen en proposities moeten via de geeigende kanalen. Op deze voorstellen gaan
wij en kunnen wij niet op reageren.

Groeten,
Cees Brandsen

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: rabontru .com&
Datum: vrijdag 10 jan. 2020 7:32 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) & Qrws.nl&
Kopie: Brandsen, Cees (WVL) & Rrws.nt&,
Onderwerp: Mogelijke toepassing granuliet - Erosie Oude Maas Kuipersveer

bontru .com&

Beste Ruud,

Op verzoek van~ bij deze een typisch project waarbij granuliet op korte termijn zou kunnen
worden toegepast.

Het betreft de opvulling van een forse erosiekuil in de zuidoever van de Oude Maas nabij Kuipersveer
(onder Barendrecht). Bijgaand een rapport, hieronder een samenvatting.

~ Significante ontgronding 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 vrijwel verticaal) en
waardoor alle bestorting is verdwenen, de ontgronding gaat dus ongehinderd en versneld
door. Plaatje hieronder.

~ Er zijn 3 alternatieve oplossingen bekeken:
o 1. Terugplaatsen bestorting + dit is enkel een tijdelijke maatregel en zal op termijn

tot verdere erosie leiden. Daarnaast is niet zeker op het huidige 1:1.5 talud stabiel is

o 2. Plaatsen damwand + robuste maar zeer dure oplossing
o 3. Terugbrengen oorspronkelijk 1:2.5 profiel en aanbrengen bestorting inclusief

zwaardere teenconstructie
~ Voorkeur is variant 3, omdat:

o De oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Er is geen aanvullend geotechnisch
onderzoek nodig (bewezen sterkte 1:2.5 talud)



o De oorzaak van de erosie (waarschijnlijk ondergraving van het talud) wordt
tegengegaan door een grotere teenconstructie. In dit geval is Widegrade
voorgesteld.

~ Voorstel is om de volumevulling met Granuliet (Noordse leem) uit te voeren. Voordelen:
o Het is stabiel in 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
o De Oude Maas is een getijderivier, dus hoog/laag water en relatief hoge

stroomsnelheden beide kanten op. Noordse leem is zeer goed bestand tegen
kortdurende stromingsbelasting, weinig erosie en coherent mits in vaste vorm met
de bak gelost. Wel advies om tijdens HW of LW te storten (dus als er weinig stroming
is)

o 100% schoon en beschikbaar
~ Volumes:

o Granuliet: 62,000m3 = ca 110.000t
o 26.000t Widegrade (als teenconstructie en ter vervanging van geotextiel).
o 20.000t 10/60kg toplaag
o Schetsje hieronder.

Wij hebben hier in Juni 2019 al naar gekeken, maar voor zover wij weten is er nog geen beslissing
genomen.
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Figuur 5 Schets oplossing herstel oorspronkelijke oever

Kind regards,

BONTRUP
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