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1.Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 augustus 2017 een aanvraag
ontvangen van Conso*ium Grensmaas BV, Verloren van Themaatweg 11, 6121
RG te Bom om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de
Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te
wijzigen.

Datum
5 september 2017

Nummer
RW5.2017/35399
RW522017-00012359

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk, de rivier de Maas en de daartoe
behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de
functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te
verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of
liggen:

het wijzigen van de uitvoering van de ontmanteling van de verwerkingshaven te
Itteren.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2017-00012359.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
-Aanvraagformulier watervergunning;
-Begeleidende brief van 7 augustus 2017, met kenmerk

MvdZ/md/cons20172277;
- Notitie "Ontmanteling veiwerkingshaven Itteren en aanleg Passeervak Zuid",

met nummer DO-BHIT-TGV-0043-2, d.d. 19 juli 2017.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

aan Consortium Grensmaas BV verleende vergunning van 31 oktober 2006,
met kenmerk DLB2006/12799, laatstelijk gewijzigd op 1 mei 2014 met
nummer RWS-2014/19840, als volgt te wijzigen:

- de in artikel 2 sub a genoemde tabel 2 te vervangen door onderstaande
tabel:

tabel 2 Dermanente werken
PERMANENTE WERKEN

Borgharen
5 I Dekgrondberging
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11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Inkorten (verplaatsen) riool/overstort
Aanleggen rioolleiding
Aanleggen waterleiding
Aanleggen nutsleidingen
Natuurinrichting eindplan

Afrastering

Wildroosters (4)
Klaphekjes (14)
V-tjes (2)
Hoofdingang (1)
Infoborden (3)
Infoborden klein (&= 15)
Inrichting informatiepunt (1)
Houten toegangspoorten (5)
Groene snoer fietspad
Groene snoer wandelpad

Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eindsituatie
5 gladde draden onbewerkt
rondhout 10/12, 3 meter uit
elkaar 1,40 meter + maaiveld
TE-BH-OVE-0052-1
TE-BH-OVE-0052-1
TE-BH-OVE-0052-1
TE-BH-OVE-0052-1
TE-BH-OVE-0052-1
TE-BH-OVE-0052-1
Goedkeuring
Goedkeuring
3 m breed. Dikte deklaag 5 cm
1 m breed. Dikte deklaag 5 cm

oatum
5 september 2017

Nummer
RWS-2017/35399
RWSZ2017-00012359

Itteren
4
5

6

11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21
22
23
24

Dekgrondberging
Verhogen kades Voulwames
Aanleg faunavoorziening (groot
wildbrug)
Inkorten (verplaatsen) riool/overstort
Aanleggen waterleiding
Aanleggen nutsleidingen
Natuurinrichting eindplan

Afrastering

Wildroosters (8)
Klaphekjes (21)
Hoofdingang (1)
Infoborden (2)

Infoborden klein (&= 15 stuks)

Inrichting informatiepunt (1)
Houten toegangspoorten (2)
Fiets/voetgangersbruggen (2)
Groene snoer fietspad

TE-IT-OVE-0072-3
TE-IT-DWA-027-2
TE-IT-DWA-024-1
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeuring
Goedkeunng
Kaartblad 1 van Rapport
Waterstandseffecten
eind situatie
5 gladde draden, onbewerkt
rondhout 10/12, 3 meter uit
elkaar 1.40 meter + maaiveld
4,10 meter breed
TE-IT-OVE-0053-2
Goedkeuring
Houten behuizing, plexiglas in

grensmaasstijl
A4 formaat In "busbordje" In

grensmaasstijl
Goedkeuring
Goedkeuring
TE-GM-DWA-0092-1
3 m breed. Dikte deklaag 5 cm
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25 Groene snoer wandelpad
26 Omlegging Geul
27 Ontsluitingsweg Haertelstein

1 m breed. Dikte deklaag 5 cm
Goedkeuring
&= het toekomstige maaiveld
(conform de profielen bij de
aanvraag)

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS.2017/35359
RWSZ2017-00012350

- "artikel 4. Verwerkingsbekken" te vervangen door een nieuw artikel 4:

Artikel 4. Ontmanteling verwerkingsbekken

De ontmanteling van het verwerkingsbekken dient plaats te vinden
conform, de bij deze vergunning behorende ontwerpnotitie "Ontmanteling
Itteren en aanleg Passeervak Zuid", met nummer DO-BHIT-TGV-0043-2,
d.d. 19 juli 2017.

3. Aanvraag

3.1 Vigerende vergunningen

Consortium Grensmaas BV (verder CG) heeft bij besluit van 31 oktober 2006
vergunning gekregen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
(kenmerk DL82006/12799) voor het maken en behouden van werken ten behoeve
van en voor het uitvoeren van het Grensmaasplan, cluster Borgharen-Itteren.
Deze vergunning is laatstelijk gewijzigd op 1 mei 2014 met nummer RWS-
2014/19840, voor het tijdelijk behouden van een depot, een geluidwal van
zeecontainers en een persleiding, ten behoeve van het project Grensmaas.

CG heeft in 2007 t.b.v. de aanleg en verwijdering van de verwerkingshaven
Itteren wijzigingsvergunningen aangevraagd voor de uitvoering van het
Grensmaascluster Borgharen-ltteren, waaronder de Wbr-vergunning (thans
watervergunning). In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen waaraan CG
dient te voldoen. In de vigerende Grensmaas-vergunning is er van uitgegaan dat
ter plaatse van de invaart van het verwerkingsbekken, na afronding van de
grensmaaswerkzaamheden, de oorspronkelijke situatie zal worden hersteld.

Op 11 december,2009 is het Tracebesluit 'Zandmaas/Maasroute — AanvullingIII'astgesteldmet als doel het )ulianakanaal geschikt te maken voor passage van
klasse Vb schepen. Onderdeel van dit Tracitbesluit is (onder andere) de aanleg van
een passeervak in het )ulianakanaal ter hoogte van de Grensmaaslocatie Itteren,
hierna: 'Passeervak Zuid'. Passeervak Zuid is (tevens) geprojecteerd ter hoogte
van de huidige (invaart van de) verwerkingshaven van CG.

Rijkswaterstaat heeft het werk Passeervak Zuid middels een UAV-GC contract
(nummer 31108167) gegund aan CG, met als grote voordeel dat nu werk met
werk kan worden gemaakt, inhoudende dat niet eerst de oorspronkelijke situatie
moet worden hersteld maar direct Passeervak Zuid kan worden aangelegd.

Zowel het afronden van de Grensmaaslocatie Itteren als de aanleg van Passeervak
Zuid worden nu beide integraal door CG uitgevoerd. Als gevolg van het niet
herstellen van de oorspronkelijke situatie ontstaat een afwijking ten opzichte van
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de (documenten behorende bij) de vigerende watervergunning. Het herstel van de
kanaaldijk zal niet op de oorspronkelijke locatie gerealiseerd worden maar, als
onderdeel van het Passeervak Zuid, ca. 40m in westelijke richting.

CG verzoekt daarom om de voorschriften in de vigerende watervergunning, die
betrekking hebben op het herstellen van de kanaaldijk, te laten vervallen en de
voorschriften ten behoeve van de ontmanteling van het verwerkingsbekken aan te
passen aan de nieuwe situatie.

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS-2017/35399
RWSZ2017-00012359

3.2 Handelingen waarvoor (wijziging van de) vergunning wordt
aangevraagd

De aanvraag betreft:

het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn
beschermingszone door, daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te
maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten:

het wijzigen van de herstelwerkzaamheden ten behoeve van de ontmanteling van
de verwerkingshaven te Itteren.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktelichaam waarin de handelingen
plaatsvinden

De activiteit (herstellen kanaaldijk) vindt plaats in het winterbed langs de
rechteroever van de Maas, ter hoogte van kilometer 20, 0. Het betreft het
oppervlaktewaterllchaam Grensmaas. Binnen dit oppervlaktewaterlichaam zijn de
navolgende beschermde gebied aangewezen.

zwemwater: in het gebied van het Grensmaascluster Borgharen-Itteren liggen
geen zwemlocaties.
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) : in de Grensmaas zijn op grond van de
Nbw gebieden aangewezen die bijzondere berscherming nodig hebben om hun
oppervlaktewater of grondwater beschermen, of voor het behoud van habitats
en rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Het Natura-2000-gebied
Grensmaas omvat het Nederlandse deel van de bedding van de Grensmaas en
delen van de natuurgebieden Koningssteen en De Brandt. Het gebied is in

september 2008 aangewezen als speciale beschermingszone onder de
Habitatrichtlijn conform de procedure in de Nbw (ontwerp-aanwijzingsbesluit
van LNV). Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zijn bevoegd voor
de vergunning op grond van de Nbw; deze beoordeling wordt op grond van de
Waterwet buiten beschouwing gelaten.
Kaderrichtlijn Water (KRW) : de Grensmaas is een KRW-lichaam. Het behoort
tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd
waterlichaam en valt onder type R16 (snelstromende rivier op zandbodem of
grind).
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4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2,1 het toetsingskader
voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen, en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS-20 17/35399
RWSZ2017-00012399

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen
van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet
mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van
voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4
van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met
de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de
volgende paragrafen de toetsing van de aanvragen aan de doelstellingen van het
waterbeheer.

4.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een
rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

4.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het
doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal
Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021.
De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is
beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de
Beleidslijn Grote Rivieren (BGR). Doelstelling van de beleidslijn is de beschikbare
afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen
tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en
verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleldsregels zijn
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van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande
activiteiten), onder andere in het winterbed (stroomvoerend regime) van de Maas.
De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

4.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de beoordeling van de aanvragen is getoetst aan de doelstellingen uit artikel
2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan
voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De
invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch)
gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste.

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS-2017/35399
RWS22017.00012359

Om overstromingen in het rivierbed te voorkomen, is behalve een netwerk van
functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de
rivieren naar de zee nodig. Het beleid met betrekking tot de bescherming van deze
waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de BGR. Voldoende water, niet te veel
en niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote
rivieren en het Ijsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht
om wateroverlast, wate*ekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige
gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van
mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Vastgesteld dient te worden of de activiteiten in strijd zijn met het toetsingskader
van de Waterwet als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en met name de BGR.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de
afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in

het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van
activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie
afwegingskaders, te weten :

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten, activiteiten ten behoeve van
rivierbeheer of rivierverruiming of overige activiteiten van rivierkundig
ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime
(artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;

3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend
regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Het wijzigen van de uitvoering van de ontmanteling van het verwerkingsbekken
merk ik aan als een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder b van de BGR,
activiteiten ten behoeve van rivierbeheer en rivierverruiming. De activiteiten
kunnen vergund worden, mits zij niet strijdig zijn met artikel 7, lid 1 van de BGR.
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De activiteit moet tenminste voldoen aan de voorwaarden dat:
1. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het

veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft,
2. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteit, en
3. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering
mogelijk is.

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS-2017/35399
RWSZ2017-00012359

Conclusie:
Met het wijzigen van de werkzaamheden ten behoeve van het ontmantelen van
het verwerkingsbekken is er sprake van een blijvend veilig functioneren van het
rijkswaterstaatswerk, Is geen sprake van feitelijke belemmering en is geen sprake
van verandering in waterstandsverhoging of de afname van het bergend
vermogen.

4.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de
chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
(waterkwaliteit)

Het wijzigen van de voorschriften ten behoeve van de ontmanteling van het
verwerkingsbekken levert geen verslechtering op, voor de chemische - alsmede
de ecologische kwaliteit, ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

4.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties
toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende
tijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het BPRW. Uitgangspunt van het
BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan
wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water
op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden echter
aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het
gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.
De ontmanteling van het verwerkingsbekken heeft geen invloed op de
maatschappelijke functievervulling.

5. Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het
gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
plaatsgevonden.
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6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de
overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de
gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS-2017/35399
nwsz2017.00012359

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
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8. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde
contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit.
De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en
aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u
betekent?
Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeR u
behoefte aan een toelichting?
Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Datum
5 september 2017

Nummer
Rws-2017/35399
RW522017-00012359

Ook wanneer u andere vragen heeR over het besluit of de procedure, of wanneer
u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de
besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet
hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van
bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u
van Rijkswaterstaat?
Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u
met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een
bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact
opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan
met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere
mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te
komen.

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken'moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 'ekendgemaakt,een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Rijkswaterstaat
Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 25, 6200 MA Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in leder geval het volgende staan :

uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of
door een kopie mee te sturen);
de reden waarom u bezwaar maakt;
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de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent
dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of
organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de
organisatie is ingeschreven.
De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Datum
5 september 2017

Nummer
RWS.2017/35399
RWSZ2017-00012359
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Bijlage I, Notitie

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van
heden, nr. RWS-2017/35399:

Datum
5 september 2017

Notitie "Ontmanteling verwerkingshaven Itteren en aanleg Passeervak Zuid",
met nummer DO-BHIT-TGV-0043-2, d.d. 19 juli 2017.

Nunlular
RWS-2017/35399
RWS22017-00012359

Verzendlijst

Een afschrift van deze beschikking is gezonden naar:

~ Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Handhaving;
~ Gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.
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1 Inleiding

Consortium Grensmaas heeft in 2007 t.b.v. de aanleg en verwijdering van de verwerkingshaven
Itteren wijzigingsvergunningen aangevraagd voor de uitvoering van het Grensmaascluster
Borgharen-ltteren, waaronder de Wbr-vergunning (thans watervergunning) en de
ontgrondingsvergunning. In de vergunningen zijn voorschriften opgenomen waaraan Consortium
Grensmaas dient te voldoen. In de vigerende Grensmaas-vergunningen is er van uitgegaan dat
ter plaatse van de invaart van het verwerkingsbekken, na afronding van de
grensmaaswerkzaamheden, de oorspronkelijke situatie zal worden hersteld.

Op 11 december 2009 is het Tractsbesluit 'Zandmaas/Maasroute — Aanvulling III'astgesteld met
als doel het Julianakanaal geschikt te maken voor passage van klasse Vb schepen. Onderdeel
van dit Tractsbesluit is (onder andere) de aanleg van een passeervak in het Julianakanaal ter
hoogte van de Grensmaaslocatie Itteren, hierna: 'Passeervak Zuid'. Passeervak Zuid is (tevens)
geprojecteerd ter hoogte van de huidige (invaart van de) verwerkingshaven van Consortium
Grensmaas.

Rijkswaterstaat heeft het werk Passeervak Zuid middels
een UAV-GC contract (nummer 31108167) gegund aan
Consortium Grensmaas, met als grote voordeel dat nu
werk met werk kan worden gemaakt, inhoudende dat
niet eerst de oorspronkelijke situatie moet worden
hersteld maar direct Passeervak Zuid kan worden
aangelegd.

Zowel het afronden van de Grensmaaslocatie Itteren als
de aanleg van Passeervak Zuid worden nu beide
integraal door Consortium Grensmaas uitgevoerd.

Als gevolg van het niet herstellen van de oorspronkelijke
situatie ontstaat een afwijking ten opzichte van de
(documenten behorende bij) de vigerende ontgrondings-
en watervergunning. Voorliggende notitie gaat in op de
wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie.

Het doel van deze notitie is om duidelijkheid te geven hoe (delen van) vergunningsvoonvaarden
VerVallen en/Of WijZigen. In tabelVOrm WOrdt aangegeuerl arbssldlna 4 Trace daal kanaalpand Ummsl.gom

op welke wijze de eisen wijzigen en/of vervallen.

1.2 Leeswijzer.
Hoofdstuk 2 gaat in op de situatie in 2007 (vergunde situatie). Hoofdstuk 3 gaat in op de situatie
in 2017 (nieuwe situatie). In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de ontmanteling van het
bekken en in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vergunningseisen vanuit de Wbr-vergunning
(thans watervergunning) en de ontgrondingsvergunning.

doc no DO-BHIT-TGV-0043-2 blad 4 van 14

versie 2 Consortium Grensmaas 8 V 19 lult 2017



protect
betreft

Grensmaasprolect, cluster Sorgharen-Itteren
Ontmanteling van de venverkingshaven llteren en raakvlak Passeervak Zuid

2 Situatie 2007 verwerkingshaven Itteren (vergunde situatie)

Voor het realiseren van de verwerkingshaven Itteren zijn in 2007 documenten opgesteld ten
behoeve van de aanleg, het gebruik en het verwijderen van de verwerkingshaven Itteren.

Het hoofdrapport met kenmerk: DO-IT-ENG-0041-1 beschrijft het werk t.b.v. de
verwerkingshaven in 5 fasen: r—

Fase 1 voorbereidingsfase;
Fase 2 aanleggen
verwerking s bekken;
Fase 3 aanleggen invaart;
Fase 4 gebruik verwerkingsbekken;
Fase 5 herstel kanaaldijk en
ontmanteling bekken.

Verwerkingshaven

Itte ren

Fase 1 tot en met 3 zijn reeds uitgevoerd.
Fase 4 is momenteel in de afrondende fase
(tot begin september 2017). Fase 5 bestaat
uit twee onderdelen: het herstellen van de
kanaaldijk naar de oorspronkelijke situatie
en de ontmanteling van het bekken.

Bunde

De verwerkingshaven is gerealiseerd in 2008-2009 en is niet meer benodigd omdat de
grindwinning in het Grensmaascluster Borgharen-Itteren is afgerond. De verwerkings-I
veredelingsinstallaties zijn inmiddels verplaatst naar Trierveld (Grensmaascluster Nattenhoven-
G revenbicht-Koeweide-Visserweert).
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3 Situatie 2017 Nieuwe situatie i.c.m. Passeervak Zuid

Zoals in vorig hoofdstuk aangegeven zijn de werkzaamheden van het verwerkingsbekken Itteren
verdeeld in vijf fasen. De eerste drie fasen zijn reeds afgerond en fase 4 (gebruiksfase) wordt
momenteel afgerond. Volgens de oude ontwerpnotities bestaat fase 5 uit twee onderdelen: het
herstellen van de kanaaldijk naar de oorspronkelijke situatie en de ontmanteling van het bekken.
De verschillende deelfasen van fase 5 worden hieronder toegelicht;

Fase 5 — onderdeel herstellen van de kanaaldijk

Als gevolg van de aanleg van het Passeervak Zuid zal de oorspronkelijke situatie niet conform de
oude plannen worden hersteld maar wordt direct Passeervak Zuid aangelegd. De aanleg van
Passeervak Zuid is onderdeel van het Maasroute-programma (contractnummer 31108167) en
geschiedt door of namens de waterbeheerder (Rijkswaterstaat). De aanleg van het Passeervak
Zuid valt dan ook volledig buiten de reikwijdte van de watervergunning voor het
Grensmaasproject.

Onderdelen van het aanleggen van het Passeervak zijn onder andere: het dichtzetten van de
ingang van het verwerkingsbekken (als onderdeel van de nieuwe dijk van het Julianakanaal) en
het aanleggen van het nieuwe dijklichaam.

Het Passeervak Zuid (paarse lijn in onderstaande afbeelding) dient tevens gerealiseerd te
worden ter plaatste van de huidige invaart van de verwerkingshaven Itteren (rode lijn in
onderstaande afbeelding). Door het werk Passeervak Zuid is er een raakvlak met de
werkzaamheden van Consortium Grensmaas. Het raakvlak met Consortium Grensmaas t.o.v. de
vergunde situatie uit 2007 is dat het herstel van de kanaaldijk niet op de oorspronkelijke locatie
gerealiseerd dient te worden maar, als onderdeel van het Passeervak Zuid, ca. 40m in westelijke
richting. Zie onderstaande afbeelding.

Het onderdeel herstellen van de oorspronkelijke situatie, voor zover genoemd in de
ontwerpnotities van Witteveen+Bos uit 2007, komt dan ook volledig te vervallen.
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Velwerkingshaven Itteren

(rood omkaderd)
+~ ir

r

Passeervak Zuid
~ s

'.]
KM 3,6

Bunde

As nieuwe
dijk

Afbeelding 4 Sstsglstfoto vsrwsrklngshsvsn Ittsrsn Incl. beoogde Invaart sn Passesrvsk Zuid Googlamsps)

Het ontwerp van de dijk ter plaatse van de huidige invaart en het ontwerp van het Passeervak
Zuid zijn geintegreerd in een uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp wordt door het
uitvoeringsteam van Rijkswaterstaat getoetst aan de contractuele eisen van het Passeervak Zuid

en valt daarmee ook volledig onder de reikwijdte van het Passeervak. Dit document
'Ontwerpnotitie Afsluiting invaart Itteren's, uitsluitend ter informatie, in bijlage 1 van deze notitie
opgenomen.

doc no DO.BHIT-TGV.0043-2 blad 2 van 14

versie 2 Consortium Grensmaas B V 19 Iuli 2017



prolecl
betreft

Grensmaasproject, clusler Borgharen-ltteren
Ontmanteling van de venvertungshaven llteren en raakvlak Passeervak Zuid

Fase 5 — ontmanteling van het verwerkingsbekken

Het tweede onderdeel van fase 5 betreft de ontmanteling van het verwerkingsbekken. De
ontmanteling van het bekken valt nog steeds onder de reikwijdte van de werkzaamheden van het
Grensmaasproject en blijven daarmee onderdeel uitmaken van de water- en
ontgrondingsvergunning voor het Grensmaasproject. Wel zijn de oude notities tegen het licht
gehouden en is, ter vervanging van de oude notities, een nieuwe (voorliggende) notitie opgesteld.

4. Ontmanteling van het bekken

De ontmanteling van het bekken kan worden onderverdeeld in de volgende stappen:

L Het dichtzetten van de haven als onderdeel aanleg Passeervak Zuid (geen onderdeel
werkzaamheden Grensmaasproject, zie vorig hoofdstuk voor een toelichting)
Het leegpompen van de haven

3. Het aanvullen (dempen) van de haven en het afwerken van de dekgrondberging
Aanleggen overig deel Passeervak Zuid (geen onderdeel werkzaamheden
Grensmaasproject, zie vorig hoofdstuk voor een toelichting)

5. Het verwijderen van de resterende kistdamconstructie (damwandconstructie)

De stappen 2, 3 en 5 worden hieronder toegelicht. De andere twee stappen (gdijs gedrukt) zijn
onderdeel van het aanleggen van Passeervak Zuid en blijven voor deze notitie verder buiten
beschouwing.

Toelichting stap 2: het leegpompen van de haven

Alvorens de haven kan worden gedempt moet deze worden leeggepompt. De lozing heeft zowel
een kwaliteits- als een stabiliteitsaspect.

Kwaliteitsaspect

Het kwaliteitsaspect is reeds geregeld in de (Wvo-)watervergunning voor het Grensmaascluster
Borgharen-Itteren (besluit DLB 2006/1 2804 en wijzigingsbesluit DLB 2008/2376). Ingevolge
voorschrift 6 van deze vergunning dient Consortium Grensmaas, voorafgaand aan het lozen van
het water vrijkomend bij het legen van het verwerkingsbekken, gedetailleerde gegevens van de
lozing ter goedkeuring aan de waterkwaliteitsbeheerder te overleggen. De lozing is
voorbesproken met Rijkswaterstaat en de betreffende gegevens zijn op 3 juli 2017 (kenmerk brief

:ons20171978) ter goedkeuring aan Rijkswaterstaat toegestuurd.
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Stabiliteitsaspect

Op het moment van leegpompen van het bekken is de kistdam (damwandconstructie) van het
velwerkingsbekken nog steeds onderdeel van de waterkering, dit omdat de tijdelijke dam in deze
fase nog geen volwaardige waterkering is.

Er heeft een toetsing plaatsgevonden of de kistdam nog steeds stabiel is wanneer het bekken is

leeggepompt. De betreffende memo met nummer 2017/0030 is opgenomen in bijlage 2. Uit de
memo blijkt dat de kistdam, ook wanneer deze is leeggepompt, nog steeds sterk en stabiel
genoeg is.

Om de integriteit van de kistdamconstructie tijdens het leegpompen van de haven te waarborgen
zal een monitoring plaatsvinden. Het monitoringsplan met kenmerk DO-IT-ENG-0337 is

opgenomen in bijlage 3.

Toelichting stap 3: het aanvullen (dempen) van de haven

De locatie van de verwerkiogshaven maakt onderdeel uit van de dekgrondberging Itteren (GBT).
Conform de vigerende vergunningen zal de haven worden gevuld met dekgrond (vrijkomend uit

de nog aanwezige dekgronddepots). De toepassing van de dekgrond vindt plaats onder het
regime van het Besluit bodemkwaliteit (nuttige toepassing).

Toelichting stap 5: het verwijderen van de resterende kistdamconstructie

Stabiliteitsaspect

De in stap 1 aangelegde dam (onderdeel Passeervak Zuid) betreft een tussenfase en beschermt
alleen het verwerkingsbekken zelf en niet het gebied rond het verwerkingsbekken. De
permanente waterkering rond het verwerkingsbekken moet haar functie behouden totdat de
dekgrondaanvulling is gerealiseerd tot een hoogte van NAP + 43,5 meter en met een minimale
breedte van 17,0 meter (steunberm). Tijdens de uitvoering van de gewichtsconstructie fungeert
een tijdelijke kleidijk op de dekgrondaanvulling als de waterkering (zie ter informatie ook
hoofdstuk 4 van bijlage 1).

Zodra het passeervak / tijdelijke kleidijk de fungeert als waterkering kan het resterend deel van
de kistdamconstructie worden verwijderd. Het verwijderen van de kistdam heeft dan geen invloed
meer op de stabiliteit van de dijk van het Julianakanaal of op andere onderdelen van het
waterstaatswerk.

doc no OO-SHIT-TGV-0043-2 blad 9 van 14

versie 2 Consortium Grensmaas S V 19iuli 2017



project
betreft

Grensmaasproiecb duster Borgharen-Itteren
Ontmanleling van de verwerkingshaven llteren en raakvlak Passeervak Zuid

,
cc

Kwaliteitsaspect

Voor het uitvoeren van onderhouds- en sloopwerkzaamheden aan de kistdamconstructie is in
2012 een melding Activiteitenbesluit ingediend (lozen ten gevolge van het uitvoeren van
werkzaamheden aan vaste objecten op grond van artikel 3.6b van het Activiteitenbesluit) De
melding heeft een looptijd tot 31 december 2017. Indien nodig zal de melding tijdig worden
verlengd.

5. Analyse Wbr- en ontgrondlngsvergunning

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven wordt in de Wbr-vergunning en de ontgrondingsvergunning
verwezen naar de ontwerp-notities en tekeningen van het verwerkingsbekken uit 2007. Als
gevolg van de aanleg van Passeervak Zuid en samen met voorliggende notitie kunnen de in
2007 opgestelde notities en rapporten komen te vervallen. De in de in 2007 opgestelde notities
beschreven zaken zijn inmiddels reeds uitgevoerd (fase 1 t/m 4), gedeeltelijk vervallen of herzien
(fase 5).

In onderstaande paragrafen is zowel voor de Wbr-(water-)vergunning als voor de
ontgrondingsvergunning gecontroleerd welke voorschriften komen te vervallen of moeten worden
gewijzigd.

5.1 Wbr-vergunning (thans watervergunning)

Tabel 1 Eisen Wbr-vergunning (thans watervergunning)

Artlkeh Omschrijving: Actie: Toelichting actie:

Artikel 02.
Tabel 2, nr
8.

artikel 04.a

artikel 04.b

artikel 04.
c

Permanente werken Itleren;
8. Herstellen bestorting tijdelijke invaart Julianakanaal — TE-IT-
DWA-028-2

Het verwerkingsbekken moet worden uitgevoerd conform de
aanvraag en daarbij gevoegde rapporten, specifiek conform de
in de aanvulling van 12 november 2007 opgenomen
rapportage over de detailengineering van het
verwerkingsbekken
De maatregelen genoemd in de risicoanalyse, kenmerk DO-IT-
ENG-0060-1 van 12 november 2007 dienen in acht te worden
oenomen

Monitoring dient plaats te vinden conform het monitoringsplan
met kenmerk DO-IT-ENG-0050-1 van 12 november 2007.

De monitoringsgegevens dienen ter beschikking te worden
gesteld aan hel distrldshoofd met een analyse omtrent de te
treffen maatregelen.

De maatregelen moeten terstond getroffen worden na
schriftelijke goedkeuring van het Waterdislrict.

Vervalt

Vervalt

Vervalt

Wijzigt

Niet meer van toepassing (thans
onderdeel Passeervak Zuid,

zaaknummer 311081 67)

Reeds uitgevoerd

Niet meer van toepassing

Nieuw monitoringsplan voor
controleren stabiliteit kistdam

opgesteld, zie bijlage 3 van deze
notitie.

Ter Informatie: monitorlng van het
Passeervak veil onder Passeervak

Zuid
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artikel 04.f Na afronding van de werkzaamheden dient de dijk van het
Julianakanaal weer in de oorspronkelijke staat worden
hersteld, zoals aangegeven in de aanvulling van 12 november
2007 opgenomen rapportage over de detailengineering van
het verwerkingsbekken

Vervalt
Niet meer van toepassing (thans

Passeervak Zuid)

artikel 04.h Minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke
uitvoering van nader door RWS aan te geven fasen in czk
onderdelen van de uitvoering van het verwerklngsbekken dient
het distrlclshoofd te worden getnformeerd. Tot de momenten,
waarvoor de informalieplicht geldt, behoren in leder geval de
definitieve doorsteek van de huidige dijk van het
Julianakanaal, het uitvoeren van de bekleding in het
verwerkingsbekken, hel laten vollopen en testen van (de
walerdichtheid van) het verwerklngsbekken en het dichten van
de dijk van het Julianakanaal (herstel beslaande situatie)

Vervalt

Niet meer van toepassing
(overgebleven Informatiepticht geldt

alleen voor het dichten van de dijk, wat
nu onderdeel is van Passeervak Zuid)

5.2 Ontgrondingsvergunning

Voorschrifl
9.3.3.4

Tabel 2 Eisen ontgrondjngsvergunnjng
Voorschrift: Omschrijving:

De vervangende dijken van hel Julianakanaal en de
monitorlng van de risico's daarvan dienen te worden
uitgevoerd conform en te voldoen aan de eisen uit de
volgende bij deze aanvrage Ingediende en bij dil besluit
goedgekeurde rapporten:
- verwerking s bekken Ittaren DO-IT-ENG-0016-4,
- venverkingsbekkwi Itteren. Geologische beschrijving DO-IT.ENG-
0033-1;
-Vwwerklngsbekken Itleren, Geotechnisch ontwerp — hootdrapport,
Oo-IT-ENG-0041-1;
-Verwerkingsbekken ltterwi, Geolachnisch ontwerp — datailontwerp,
0047-ENGKI067-t;
-Verwerkrngsbekkan Ittaren, invaart bekken, DO-IT-ENGO040-1,
-Verwerkingsbekken Itteren, Ks,o ontwerp van hel verwerkingsbekken,
Oo-IT-ENG-0037-2;
-Verwerklngsbekken Itteren, dsicoanalyse; 0047-ENGO060-I
- Vwwerklngsbekken Itteren, Monnoringsplan, Do-OT-EN G41060-1.
- De tekeningen:TE-IT-OVE-0622-1. DWG TE-IT-DWA-0186-1.OWG
TE-IT-OVE-0623-1 OWG TE-IT-DWAOI66-I DWG

Actie: Toelichting actie:

In overleg met Rijkswaterstaat
Goedkeuring voorliggende notitie

goedkeuren.

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kan rekening
gehouden worden met de geplande verbreding van het
Jullanakanaal. In dat geval dienen de hiernaast
(hierboven) genoemde gegevens daarop te worden
aangepast en In overleg met Rijkswaterstaat te zijn
goedgekeurd door ons College.
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Bijlage 1 Ontwerpnotitie Afsluiting invaart Itteren (ter
informatie bijgevoegd)

Kenmerk: DO-ITT-ENG-0330-1 versie 1 d.d. 26-4-2017
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1 INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat de aanleiding, het doel en samenhang met de vorige memo's en
de leeswijzer.

1.1 Aanleiding
Ter sluiting van het verwerkingsbekken van het Consortium Grensmaas (CG) in Itteren
zal de invaart bij het Julianakanaal worden afgesloten met een dam. Deze dam dient
waterkerend te zijn, zodat het achterliggende bekken leeg kan worden gepompt. Op
deze manier kunnen de werkzaamheden in het verwerkingsbekken in den droge wor-
den afgerond. In de definitieve fase zal deze dam worden uitgebreid tot waterkerende
grondconstructie, welke onderdeel uitmaakt van het te realiseren Passeervak-Zuid (zie
Figuur 1-1).

'/
Verwerkingsbekken

Itteren g/.
«

iel «ge

h
I

&3$Cl ~

« Iee

g ' Ineree /
nl

Figuur 1-1 Verwerkingsbekken Itteren met toekomstige Passeervak. Invaart in rode om-
kadering.

1.2 Doel van dit document en samenhang met voorgaande documenten
Voor het ontwerp van de dam zijn drie alternatieven opgesteld. In [ref. 2.] zijn de drie
opties beoordeeld op waterdichtheid en stabiliteit. Hieruit bleek dat alle opties geschikt
zijn om als dam te kunnen fungeren.
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Onder andere vanwege het minimale ruimtebeslag (zodat de werkruimte achter de
dam in het verwerkingsbekken zo groot mogelijk is) is de keuze gemaakt om optie 3
verder uit te werken, zie [ref. 2.].

De dam zal worden uitgebreid tot de toekomstige waterkerende grondconstructie van
de dijkverlegging van Passeervak-Zuid. Het minimale ruimtebeslag van optie 3 is hier
relevant vanwege de inpassing in de toekomstige waterkerende grondconstructie. De
uitbreiding van de dam tot het ontwerp van de toekomstige waterkering is toegelicht in
de ontwerpnotitie van Passeervak-Zuid [ref. 3.].

Het doel van deze notitie is om aan te tonen dat de afsluiting in de vorm van een dam
voldoende waterkerend vermogen biedt.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 betreft de inleiding van deze notitie. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten
behandeld. Hoofdstuk 3 laat vervolgens de berekeningsresultaten zien. Tot slot volgen
in hoofdstuk 4 de conclusies en afgeleide eisen voor de uitvoering. De referenties zijn
opgenomen in hoofdstuk 5.
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2 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

Dit hoofdstuk behandelt de uitgangspunten en randvoorwaarden.

2.1 Geometrische uitgangspunten
In Figuur 2-1 is schetsmatig de dwarsdoorsnede van de dam getoond'. Het uitgangs-
punt van het ontwerp is een waterdichte dam met een beperkt ruimtebeslag (steile ta-
luds) en hergebruik van breuksteen uit de huidige bodembescherming van de invaart.
De kenmerken zijn:

Kruinhoogte NAP + 45 m;
Kruinbreedte 4,5 m;
Buitentalud breuksteen gradering 90/250 mm;
Taludhelling kanaalzijde 1:2;
Laagdikte minimaal 0,5 m;
Breuksteen op geotextiel
Teenconstructie 2 m breed, laagdikte minimaal 0,5 m op geotextiel
Onderlaag buitentalud van toutvenant op klei;
Kleikern;
Binnentalud;
Taludhelling Maaszijde1:2
De binnenteen ligt op de rand van de invaart richting het verwerkingsbekken.
Hierdoor wordt niet op het aanwezige fijne materiaal gebouwd en kan direct op
de ondergrond worden aangesloten.

45+ NAP
eeeloroea oo

aeoteeeel

CB Wond

Figuur 2-1 Schetsmatige inpassing dam ter plaatse van de invaart

In hoofdstuk 3 is toegelicht dat met bovenstaande dimensies voldoende stabiliteit wordt
behaald.

2.2 Geometrische inpassing op de locatie
In Figuur 2-1 is de dwarsdoorsnede van de dam getoond op de locatie van de invaart
van het verwerkingsbekken. Het dwarsprofiel is schematisch weergegeven. Op deze
manier ligt het profiel grotendeels binnen de contouren van de permanente waterke-
rende grondconstructie.

'it betrett optie 3 uit de voorgaande notntea.
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Richting het noorden verloopt de dam richting de huidige waterkering (zie bovenaan-
zicht in Figuur 1-1). Hierdoor komt de dam verder van de aanwezige CB-wand en
daarmee ook verder op de onderliggende kleilaag te liggen.

Figuur 2-1 toont tevens de reeds aanwezige elementen bij de invaart. Dit betreft onder
andere de verticale CB-wand welke binnen de projectgrenzen van de dam niet wordt
verwijderd. Ten westen van de invaart (links op de tekening) is een laag breukstenen
aanwezig. Deze kan blijven liggen.

Ten oosten van de CB-wand bevindt zich een afsluitende kleilaag van 0,80 m dikte met
daarop een laagje toutvenant (0,20 m) op een geotextiel met wiepen. Daarboven zijn
breukstenen neergelegd. In Figuur 2-2 is een foto toegevoegd van de opbouw van de
invaart tijdens de aanleg. Op de foto is het geotextiel met daarachter de breuksteen
goed te zien. Links op de foto is de bovenkaot van de CB-wand te zien.

Figuur 2-2 Opbouw van de invaart tijdens de aanleg

De breuksteen, het geotextiel met wiepen en het dunne laagje toutvenant worden ver-
wijderd zodat de kleikern van de dam aangesloten kan worden op de onderliggende
kleilaag. De kleilaag en de CB-wand blijven gehandhaafd, deze dragen positief bij aan
de waterdichtheid van de dam.

2.3 Veiligheidsfitosofie dam
De dam in deze notitie dient om het verwerkingsbekken Itteren af te sluiten en is een
tussenfase, hier benoemd als 'dam'. De permanente waterkering is berekend in de
ontwerpnotitie van Passeervak-Zuid [ref. 3.], benoemd als de permanente 'waterkeren-
de grondconstructie'. De veiligheidsfilosofiesn zijn verschillend. De veiligheidsfilosofie
voor de dam is hieronder weergegeven.

2.3.1 Fasering van de dam
Doel van de dam voor CG is om de invaart dicht te zetten en het bekken leeg te pom-
pen om in den droge werkzaamheden in het verwerkingsbekken te kunnen uitvoeren.
De dijken rond het verwerkingsbekken blijven de mogelijkheid hebben om het water uit
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het Julianakanaal te keren en vormen daarmee de permanente waterkering. Deze wa-
terkerende grondconstructies worden pas weggehaald nadat de dekgrondberging is
aangevuld tot een hoogte van NAP+43,5 m met een minimale breedte van 17,0 meter.
Tevens dient dan de tijdelijke kleidijk gereed te zijn om de functie van de permanente
waterkering over te nemen.

2.3.2 Betrouwbaarheidsklasse conform Eurocode
Vanwege de tussenfase kan voor de stabiliteit gerekend worden met betrouwbaar-
heidsklasse RC2 conform de Eurocode voor waterkerende grondconstructies in plaats
van de strengere RC3-klasse, welke benodigd is voor de permanente kering. Rekenen
conform de Eurocode betekent geen schematiseringsfactor, modelfactor of schadefac-
tor zoals gebruikelijk bij het ontwerp of toetsing van dijken. De benodigde stabiliteitsfac-
toris) 1,00.

2.3.3 Bekleding
Vanwege de tussenfase van de dam is nog geen kleibekleding of constructie benodigd
om de kering te beschermen tegen golfaanval of overslag bij normcondities maar al-
leen bij dagelijkse omstandigheden. De bekleding aan de Julianakanaal-zijde dient
beschermd te worden tegen belastingen zoals benoemd in li2.7. Om de onzekerheden
in de uitgangspunten op te vangen is een robuuste laagdikte toegepast in het ontwerp.

2.3.4 Verkeersbelasting
De dam moet tijdens de werkzaamheden bouwverkeer kunnen dragen. In de bereke-
ningen is rekening gehouden met een (tijdelijke) bovenbelasting van 13,3 kPa over een
breedte van 2,5 meter. Dit betekent grofweg dat de dam wel een rupskraan kan dragen
(maximaal 20 ton), maar een dumper niet.

2.4 Geotechnische uitgangspunten
Deze paragraaf beschrijft de schematisatie van de grondopbouw en de uitgangspunten
van de sterkteparameters van de grond.

2.4.1 Grondopbouw
De bodemopbouw onder de dam is niet weergegeven in Figuur 2-1. Op basis van zo-
wel oud als recent grondonderzoek is in de ontwerpnotitie [ref. 3.] de volgende sche-
matisatie bepaald:

~ De grondopbouw tussen NAP +32,0 m en NAP + 38,7 m bestaat uit toutvenant;
o Ten westen van de CB-wand sluit deze aan tot de bodem van de invaart

(niveau NAP + 39,5 m);
o Ten oosten van de CB-wand is een kleilaag aanwezig van NAP +38,7 m

tot NAP+ 39,5 m;
~ Onder de toutvenantlaag, onder NAP +32,0 m, bevindt zich een substraatlaag

(klei).

In [ref. 4.] is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenstelling van de ondergrond
van de invaart en het verwerkingsbekken. Op basis van verschillende boringen en in-
metingen is uitgegaan van:

~ Een bodemniveau van NAP + 32,6 m (grofweg gelijk aan de substraatlaag) ;

~ Een laag grind op de bodem, van NAP + 32,6 rn tot NAP + 35,1 m;
~ Op het grind een laag van fijn materiaal tot een hoogte van NAP+ 38,5 m.

Veel van de boringen laten een grotere laag grind/zand zien dan in bovenstaande
schematisatie. Hierbij is vervolgens wel de hoeveelheid fijn materiaal minder. Boven-
staande schematisatie is daarmee conservatief ingeschat.
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2.4.2 Sterkteparameters
De sterkteparameters zijn bepaald op basis van onderzoek van CG en Passeervak-
Zuid [ref. 3.] [ref. 4.]. De representatieve waarden van de sterkte-parameters zijn weer-
geven in Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Representatieve waarden
9/ondsooit

toutvenant (arlnd) In-stiu
substraat
stortsteen
klei
zand
fijn materiaal (slib)
toutvenant Clrind) los /lastert

parameters stabiliteitsbereksningen [ref. 3.]

Y Ysat o'kN/m) [kN/m'l [kN/m'l

18,0 21,0 0
18,0 18,0 2
18,0 21,0 0
19,0 19,4 5
17,0 19,0 0
16,4 16,4 0

17 19 0

rp
[')
35
25
35

22,5
30,0
17,9
32,5

In combinatie met de materiaalfactoren (RC2) levert dit de rekenwaarden zoals weer-
geven in Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Rekenwaarden
grondsoort

loulvenant (arind) in-situ
substraat
storlsteen
klei
zand
fiin materiaal (slib)
loulvenant (arlnd) los aestort

parameters stabiliteitsberekeningsn (RC2)

Y Ysat
[kN/m) [kN/m l

18.0 21,0
18,0 18,0
18,0 21,0
19,0 19,4
17,0 19,0
16,4 16.4

17 19

[ref. 3.]

o
[kN/m'l

0
1,38

0
3,45

0
0
0

ip
[')

29,26
20,46
29,26
18,33
24,79
14,49
27,0

2.4.3 Consolidatiegraad
Voor de goed doorlatende lagen (grind, zand, breuksteen en toutvenant) is aangeno-
men dat er geen wateroverspanningen ontstaan bij wisselingen in de waterstand. Voor
de slecht doorlatende lagen (klei, dekgrond, substraat) is een consolidatiegraad van
10% aangehouden. Dit is relatief laag, maar is realistisch aangezien het waterpeil in de
ondergrond relatief snel zal zakken tijdens het leegpompen van het verwerkingsbek-
ken.

2.5 Hydraulische uitgangspunten
De gemiddelde waterstand in het kanaal ter plaatse van de invaart is gelijk aan NAP +

44,05 m. Om schommelingen in deze waterstand op te vangen (overloop) wordt de
dam aangelegd met een hoogte van NAP + 45,0 m. Voor de stabiliteit is de waterstand
conservatief aangehouden op NAP + 44,89 m. Dit peil is gelijk aan de waterstand die is
gebruikt voor de stabiliteitsberekeningen voor de permanente waterkerende grondcon-
structie. In het verwerkingsbekken verloopt de waterstand gedurende het leegpompen
naar de bodem van het bekken.

Vanwege de tussenfase van de dam is geen rekening gehouden met een val van het
peil in het Julianakanaal tot aan de bodem. Hier is wel rekening mee gehouden in het
ontwerp van de permanente waterkerende grondconstructie.

Vanwege het gebruik van het toutvenant en geen afdekkende kleilaag op het talud zal
een snelle val van het water aan de Maaszijde (in dit geval leegpompen van de invaart)
niet leiden tot een hoge freatische waterstand in de dam. De freatische lijn verloopt
lineair over kleikern van de dam.

De stijghoogte in de ondergrond is gelijk gehouden aan de waterstand in het verwer-
kingsbekken. Dit is realistisch gezien de hoge doorlatendheid van het toutvenant.
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2.6 Breuksteen
Voor breuksteen is een dichtheid van p, = 2.600 kg/m'ehanteerd.

De bestaande bestorting van de drempel (standaardgradering 90/250 mm) wordt op-
genomen en hergebruikt voor de dam. Uitgangspunt voor het ontwerp van de construc-
tie is het gebruik van deze gradering.

De karakteristieke waarde van een 90/250 mm gradering is weergegeven in Tabel 2-3.
De D„» mis gehanteerd voor het bepalen van de benodigde gradering en de D~o„ is
gehanteerd voor het bepalen van de laagdikte.

Tabel 2-3 Eigenschappen 90/250 mm standaardgradering

steengradering Dnso,min

[m]
0,11SO/250 mm

Dnso,sem
[m]

0,14

Verder wordt gehanteerd: D„so = 0,84 Dso.

2.7 Nautische uitgangspunten en hydraulische belastingen

2.7.1 Dntwerpschip en inpassing in kanaal
Voor de bepaling van de scheepsge/nduceerde belastingen is het maximaal toegesta-
ne schip op het kanaalpand gehanteerd. Voor de schroefvermogens is de 90% onder-
schrijdingswaarde van een Groot-Rijnschip / CEMT-klasse Va uit [ref. 5.]:

lengte 137,5 m;
breedte 14 m;
diepgang 3 m (geladen) of 1,8 m (ongeladen);
vermogen hoofdschroef 1766 kW;
vermogen boegschroef 544 kW.

Voor de werkzaamheden bij het Passeervak-Zuid is een ruimtebeslag aangeduid
waarbinnen de werkzaamheden verricht kunnen worden. Dit gebied zal gedurende de
uitvoeringswerkzaamheden van de dam middels een boeienlijn worden afgesloten voor
de doorgaande scheepvaart. Wanneer de dam bij de invaart gereed is, wordt deze
boeienlijn verwijderd en kunnen de schepen dichterbij de dam varen, wat de maatge-
vende situatie is. De gehanteerde afstand tussen het schip en de teen van de dam
bedraagt op dat moment 24 m.

Daarnaast zal er een snelheidsbeperking gelden nabij de werklocatie. In het voorlig-
gende ontwerp is een maximale vaarsnelheid van 7,5 km/u gehanteerd bij een afstand
van 24 m van de dam.

In Figuur 2-3 is de inpassing van het ontwerpschip in het kanaalprofiel schematisch
weergegeven. Deze schematisering is gehanteerd voor de berekeningen van de be-
kleding op de dam, waarbij alleen de diepgang van het schip is gevarieerd (1,8 m en
3m).
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Figuur 2-3 Schematische weergave kanaatprofjel ter plaatse van de invaart met inpassing
van de afsluitende dam.

2.7.2 Scheepsgolven
Golfbelasting aan de zijde van het Julianakanaal is gedomineerd door scheepsgolven
en komt voort uit:

scheepsgo/ven conform tJ4.3.4.1 en t]4.3.4.2 van The Rock Manual [ref. 6.].

Bovenstaande golfbelasting is bepaald bij de maatgevende omstandigheden:
waterstand in het Julianakanaal NAP + 44 m;
de geometrie uit Figuur 2-3;
de scheepskarakteristieken uit tJ2.7.1.

Onderstaande golfbelastingen zijn niet meegenomen:
windgolven wegens beperkte strijklengtes op de projectlocatie.

2.7.3 Stromingsbelasting
De stromingsbelasting aan de zijde van het Julianakanaal volgt uit:

retourstroming scheepvaart conform tJ4.3.4.1 van The Rock Manual [ref. 6.];
(boeg) schroefstraalstroming scheepvaart:

stroomsnelheid op het talud conform t]4.3.10 van DIPRO handleiding [ref.
7.].

Bovenstaande stromingsbelasting is bepaald bij:
waterstand in het Julianakanaal NAP + 44 m;
de geometrie uit Figuur 2-3;
de scheepskarakteristieken uit []2.7.1.

Voor de stroomsnelheid veroorzaakt door boegschroeven op het talud is gerekend met:
75% van de snelheid van het schip v,(zoals bepaald middels tJ4.3.4.1 van [ref.
6 ]);
toegepast boegschroefvermogen van 50%'.

Stroming in het kanaal (door lekken of schutten) is verwaarloosbaar geacht.

'chepen varen hier met beperkte snelheid en hoeven geen manoeuvres te maken. Hierdoor is het niet aannemelijk
dat volledige boegschroefvermogens worden aangewend.
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3 BEREKENINGSRESULTATEN

In dit hoofdstuk zijn de waterdichtheid en stabiliteit van de dam aangetoond. Hieruit
volgen tevens enkele randvoorwaarden voor de uitvoering.

3.1 Waterdichtheid
Doorlatendheid van de dam wordt voorkomen door de kern van de dam op te bouwen
uit klei. Deze kleilaag is overal minstens 1 meter dik en sluit op de bodem aan op de
onderliggende kleilaag (circa 0,80 m dik). Voor deze aansluiting worden de op dit mo-
ment aanwezige laag stortsteen, toutvenant en geotextiel aan de oostzijde van de CB-
wand verwijderd. Aan de westzijde kan de huidige opbouw blijven liggen.

3.2 Verticale stabiliteit
Op het moment dat het bekken achter de invaart leeg is gepompt, kan de verticale sta-
biliteit in gevaar zijn. Bij het aanbrengen van de gewichtsconstructie aan de Julianaka-
naalzijde kan de stijghoogte onder de dam oplopen tot maximaal de waterstand in het
Julianakanaal, zie Figuur 3-1. Bij een lage waterstand in het bekken is het verschil in
waterdruk groot en kan verticale instabiliteit ontstaan omdat water onder/door de dam
heen het verwerkingsbekken in wil stromen en hier een opwaartse druk veroorzaakt.
Hieronder wordt dit gekwantificeerd en is beschreven door welke maatregelen dit voor-
komen wordt.

45+ NAP
+44

kekeepkee

1 B . id

Figuur 3-1 Opbarsten vanwege een hoge onderdruk

Voor de toetsing van de grenstoestand van evenwichtsverlies moet, conform de Euro-
code, voor de ongunstige belasting (de waterdruk) een partittle veiligheidsfactor van
1,1 worden aangehouden. Voor de gunstige belasting (de dam zelf) geldt een veilig-
heidsfactor van 0,9.

In de berekening, zie Tabel 3-1, is de benodigde hoeveelheid toutvenant aangegeven
als variabele x.
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Tabel 3-1 Opwaartse en neerwaartse druk

Opwaartse druk

Neetwaanse
druk

Waterdruk
[m[

ut0,0-38,5 =
5,5 m

Gronddruk
[ml

Klei = 0.8

Soortelijk
gewicht
[kolm'l
1000

1900

Totale
druk
[kPa]
55,0

152

Velgghelds-
factor [-I

0,9

Rekenwaarde
totale druk [kPal

60,5

13,7

Touiuenant x 1800 x 18,0 0.9 x*16,2

Er is voldoende evenwicht als de volgende vergelijking geldt;
60,6 kPa = 13,7 kPa + (x 0 16,2) kpa

Bij een minimale toutvenantdikte van (x m) 3,0 meter boven de CB-wand is er voldoen-
de evenwicht. In het ontwerp zoals aangegeven in Figuur 2-1 is deze toutvenantlaag
aanwezig.

In het dwarsprofiel in Figuur 2-1 wordt deze hoogte niet overal gehaald. In het noorde-
lijk deel loopt namelijk de teen van de dam weg van de CB-wand, zie bovenaanzicht in

Figuur 1-1. Op deze locatie wordt dit opgelost door een berm met een hoogte van 3,0
meter aan te brengen (tot NAP + 42,5 m). De hoogte van de dekgrondberging van NAP
+ 43,5 m is hiervoor ruim voldoende.

In de werkvolgorde wordt op dit moment voorzien dat de gewichtsconstructie in het
talud van de permanente waterkering aan de zijde van het Julianakanaal pas wordt
aangelegd als de dekgrondberging op een hoogte van NAP + 43,5 m en een breedte
van minimaal 17,0 meter gereed is. Voordat de dekgrondberging gereed is, wordt de
stijghoogte beinvloed door de Maaswaterstand. In Figuur 3.2 zijn de metingen van een
nabij geplaatste peilbuis weergeven. Sinds 2008 is de stijghoogte eenmaal opgelopen
tot NAP + 42,0 m. Bij deze waterstand is een toutvenantdikte van 1,5 meter benodigd.
Aangezien niet te voorspellen is wat de waterstand gaat doen tijdens de uitvoering is
een berm van 3,0 m hoogte zoals hierboven berekend voldoende. Deze hoogte van de
berm draagt ook bij aan de macrostabiliteit van de dam ([I3.4.4).
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Figuur 3-2 Peilbuismetingen verwerkingsbekken Itteren

DO-ITT-ENG-0330-1 pagina 10 van 21



In Figuur 3.3 is het principe van de opvulling van de taludhellingen en locatie van de
berm weergegeven. De berm is hier ingetekend in grijs. Het stortsteen en de verschil-
iende ophoogslagen zijn ook in verschillende kleuren weergegeven.

Figuur 3-3 30 impressie van de dam (kijkrichting is naar het noorden/noordoosten)

3.3 Micro-instabiliteit
Bij het verlagen van de waterstand in het verwerkingsbekken kan bij een hogere freati-
sche waterstand in de dam kernmateriaal (fijne korrels uit het toutvenant) uit het talud
spoelen. Aangezien de freatische lijn in de dam slechts tijdelijk (ordegrootte minuten tot
uren) hoger kan zijn dan de waterstand in het bekken, is het risico op optreden van
micro-instabiliteit verwaarloosbaar.

Tijdens en na aanbrengen dient het onderwatertalud te worden ingemeten om aan te
tonen dat het talud niet steiler dan 1:2 ligt.

3.4 Macrostabiliteit
In deze paragraaf is de macrostabiliteit van de dam beschouwd. Macrostabiliteit betreft
een grootschalige afschuiving van het binnen- of buitentalud. In de berekeningen is
aangetoond dat het ontwerp voldoende stabiel is.

3.4.1 Macrostabiliteit Maaszijde bij een lage Maaswaterstand
Dit betreft een eventuele afschuiving aan de Maaszijde vanwege de reguliere water-
stand in het Julianakanaal en waterstand op de bodem van het verwerkingsbekken. In
deze fase is waterstandsverschil tussen beide zijden het grootst.
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Figuur 3-4 Stabiliteitsberekening Maaszijde bij een leeg verwerkingsbekken. Uitvoering in
toutvenant met talud 1 :2.

De vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Figuur 3-4 laat de berekening zien. Een stabiliteits-
factor van 1,03 is behaald en is daarmee voldoende. Hiervoor is een 1:2 talud beno-
digd.

In de figuur is tevens te zien dat de plaats van de glijcirkel geen invloed heeft op het
fijne materiaal in het bekken (links in de figuur). In tj3.5.2 is de invloed van het fijne
materiaal op de dam nader beschouwd.

3.4.2 Macrostabiliteit Maaszijde bij een hoge Maaswaterstand
Dit betreft een eventuele afschuiving aan de Maaszijde direct na oplevering van de
dam voordat het water uit het bekken wordt weggepompt. In deze fase is er geen wa-
terstandsverschil, maar is de dam wel volledig verzadigd en kan daardoor weinig
schuifweerstand bieden.
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Figuur 3-5 Stabiliteitsberekening Maaszijde bij een vol verwerkingsbekken. Uitvoering in
toutvenant met talud 1:2.

De vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Figuur 3-5 laat de berekening zien. Een stabiliteits-
factor van 1,03 is behaald en is daarmee voldoende. Hiervoor is een talud van 1:2 be-
nodigd.

Ook hier heeft het fijne materiaal geen invloed op de stabiliteit.

3.4.3 Macrostabiliteit Julianakanaalzijde bij een hoge waterstand
Dit betreft een eventuele afschuiving aan de Julianakanaalzijde direct na oplevering
van de dam voordat het water uit het bekken wordt verwijderd. In deze fase is er geen
waterstandsverschil, maar is de dam wel volledig verzadigd en kan daardoor weinig
schuifweerstand bieden.
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Figuur 3-6 Stabiliteitsberekening Julianakanaalzijde bij een vol verwerkingsbekken. Uit-
voering in toutvenant met talud 1:2.

De vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Figuur 3-6 laat de berekening zien. Een stabiliteits-
factor van 1,02 is behaald en is daarmee voldoende. Hiervoor is een talud van 1:2 be-
nodigd.

3.4.4 Aanwezigheid van klei
Het noordelijkste deel van de dam ligt verder van het verwerkingsbekken af. Hier is het
bekken niet van invloed, maar is de kleilaag onder de gehele dam aanwezig.
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Figuur 3-7 Stabiliteitsberekening bij een kleilaag ten westen van de CB-wand. Uitvoering
in toutvenant met talud 1:2.
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De vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Figuur 3-7 laat de berekening zien indien de dam
volledig op de kleilaag wordt aangebracht. Vanwege het vasthouden van waterover-
spanningen in de kleilaag is er minder weerstand tegen macroinstabiliteit aan deze
zijde.

Bij het gebruik van toutvenant is een stabiliteitsfactor van 1,07 behaald en is daarmee
voldoende.

3.4.5 Conclusie macrostabiliteit
Door het gebruik van toutvenant (en klei) in de kern van de dam kan het talud tot een
helling van 1:2 worden opgezet. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitenzijde.
Vanwege de benodigde berm aan de Maaszijde is een 1:2 helling over de gehele in-
vaart voldoende voor de macrostabiliteit.

3.5 Gevoeligheden macrostabiliteit
In deze paragraaf is de gevoeligheid van de berekeningen beschouwd.

3.5.1 Gevoeligheid van een tussenwaterstand
In de voorgaande paragraaf is de stabiliteit van de dam beschouwd bij de hoogste en
de laagste waterstand. Deze kunnen beiden maatgevend zijn. Echter is een waterstand
tussen de hoogste en de laagste waterstand natuurlijk ook mogelijk. Op deze manier
functioneert het water niet als tegenwerkend gewicht, maar zorgt het wel voor een lage
effectieve korrelspanning.

Deze belastingsituatie heeft een negatief effect op de berekeningen uit 133.4. Echter na
controle door middel van berekening blijft de stabiliteit hoger dan 1,0 en is daarmee
nog steeds voldoende.

Het leegpompen is het meest kritieke moment voor de stabiliteit. Het bekken dient ge-
leidelijk leeg te worden gepompt (maximaal 1 m/dag) en er dient in deze fase geen
materieel op de kering te staan.

3.5.2 Gevoeligheid van het aanwezige fijne materiaal in het bekken
In de berekeningen voor de dam in de tussenfase in voorliggende notitie is rekening
gehouden met het fijne materiaal in het verwerkingsbekken. De hoeveelheid aanwezig
fijn materiaal is onzeker. Vanwege het relatief hoge volumiek gewicht van het fijne ma-
teriaal heeft de aanwezigheid van het fijne materiaal mogelijk een positief effect op de
kering. In onderstaande berekening is het fijne materiaal uit de berekening weggelaten.
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3-8 Stabiliteitsberekening bij afwezigheid van het fijne materiaal. Uitvoering in

toutvenant met talud 1 :2.

De vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Figuur 3-8 laat de berekening zien na het weghalen
van het fijne materiaal in het verwerkingsbekken.

Dezelfde stabiliteitsfactoren worden gehaald als in 53.4. De stabiliteit van de dam is
daarmee niet gevoelig voor de aan- of afwezigheid van het fijne materiaal.

3.6 Monitoring
Na aanleg van de dam zal deze moeten worden gemonitord ten aanzien van vervor-
mingen, zowel horizontaal als verticaal. Hiertoe worden meetpunten in raaien op langs
de dam aangebracht. Voor de raaien kan 50m h.o.h, worden aangehouden met meet-
punten op de kruin, op het talud aan kanaalzijde, op het talud aan bekkenzijde en bij de
teen aan bekkenzijde. Monitoring start voor het leegpompen van het verwerkingsbek-
ken en loopt door tot 1 jaar na oplevering van de definitieve dijk. Voor de meeffrequen-
ties kan aangehouden worden:

Tijdens het leegpompen is een intensieve monitoring benodigd van 2 keer per
week;
Na het leegpompen kan gedurende de eerste 6 maanden overgegaan worden
naar 1 keer per maand;
daarna kan eventueel de frequentie verlaagd worden afhankelijk van de meet-
resultaten.

Naast meten dient de dam ook dagelijks visueel geinspecteerd te worden gedurende
het leegpompen van het verwerkingsbekken.

Indien de deformaties onverwacht en onacceptabel groot zijn, zullen de vermoedelijke
oorzaken moeten worden aangegeven en afhankelijk van de oorzaak een oplossing
worden gezocht. Als grenswaarde voor de deformaties wordt 0,05m aangehouden.

'n de werkplannen zullen in ieder geval bovenstaande frequenties en grenswaarde
moeten worden opgenomen met welke grenswaarden een alarm moet worden afgege-
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ven en wie vervolgacties in gang moeten worden gezet bij overschrijding van de
grenswaarden.

3.7 Bekleding buitentalud

3.7.1 Methodiek
De benodigde steengrootte om de golf- en stromingsbelasting te weerstaan voor de
dam is bepaald middels de methoden zoals opgenomen in The Rock Manual [ref. 6.].

Boeggo/ven
Voor de bepaling van de nominale steengrootte D„„ ten gevolge van golfbelasting van
schepen is voor de boeggolven gebruik gemaakt van formule 5.143 uit The Rock Ma-
nual [ref. 6.]. Hierbij is een schadegetal S van 2 gehanteerd, wat overeenkomt met het
label "geen schade" voor een 1:2 talud.

Hekgo/ven
Voor de bepaling van de nominale steengrootte D„„ ten gevolge van golfbelasting van
schepen is voor de hekgo/ven gebruik gemaakt van formule 5.147 uit The Rock Manual
[ref. 6.].

Secundaire golven
Voor de bepaling van de nominale steengrootte D,a, ten gevolge van golfbelasting van
schepen is voor de secundaire golven gebruik gemaakt van formule 5.143 uit The Rock
Manual [ref. 6.]. Hierbij is een schadegetal S van 2 gehanteerd, wat overeenkomt met
het label "geen schade" voor een 1:2 talud.

S/romingsbe/as/ing
Voor de bepaling van de nominale steengrootte D„„ ten gevolge van stromingsbelas-
ting van schepen is gebruik gemaakt van formule 5.226 uit The Rock Manual [ref. 6.].

3.7.2 Resultaten
In Tabel 3-2 en Tabel 3-3 zijn de uitkomsten van de berekeningen getoond. Hieruit is
op te maken dat de boeggolf van een geladen schip maatgevend is met D„» = 0,10 m.
De 90/250 mm gradering (D„a, ;„= 0,11 m) voldoet hiermee.

Tabel 3-2 benodigde steengrootte per belastingtype

ongeladen schip u [m/s] H [m]

(ongeladen schip)

D„aa [m] Formule
Rock Manual

boegqolf
hekgolf
secundaire golf
retourstroom
boegschroefstraal

0,11
0,15
0,03

0,25
0,43-

0,08
0,04
0,01
0,00
0,01

5.143
5.147
5.143
5.226
5.226

Tabel 3-3 benodigde steengrootte per belastingtype (geladen schip)
geladen schip u [m/s] H [m] D.aa [m] Formule

Rock Msnual

boeqgolf
hekgolf
secundaire qolf
retourstroom
boeqschroefstraal

0,42-
0,43-

0,15
0,21
0,03

0,10
0,06
0,01
0,01

0,01

5.143
5.147
5.143
5.226
5.226
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De 90/250 mm gradering op het buitentalud voldoet in de gehanteerde belastinggeval-
len. Wanneer het ontwerpschip dichter bij de dam ligt of de vaarsnelheid hoger ligt, zal
met name de boeggolf snel toenemen, waardoor een 90/250 mm gradering volgens de
gehanteerde methodiek niet meer stabiel is en kan eroderen.

Om bovenstaande reden is in het ontwerp een grotere laagdikte van minimaal 0,5 m
aangehouden dan de doorgaans gehanteerde 2*D„„,. (=0,28 m). Door een grotere
laagdikte te hanteren mag er schade optreden voordat de constructie faalt. Uitgangs-
punt is dat er enige schade op mag treden maar dat er altijd een minimale laagdikte
van 2*D„aa, overblijft. Middels de methode van Melby en Kobayashi (zoals beschre-
ven met relatie Vl-5-6 uit [ref. 8.]) is bepaald wat de benodigde laagdikte is om mini-
maal 2*D„aap te behouden. Uitgaande van een schadegetal S van 6 (zware schade
bij een laagdikte van 2*D„„„) volgt hieruit een minimale aanlegdikte van 2,6 *

D„aap,
= 0,36 m. De aanlegdikte van 0,5 m voldoet hiermee. Schade aan de bestorting dient
te worden gemonitord om bij een laagdikte van minder dan 2,0*D„aa „(= 0,28 m) het
talud te herstellen door herprofilering of bijstorten van breuksteen.

3.7.3 Teenconstructie
Aan de teen van de constructie is geen significante erosie te verwachten, vanwege de
beperkte belasting op deze locatie (op de bodem, geen scheepvaart in de buurt). Der-
halve is een teenconstructie van 2 m met een laagdikte van 0,5 m gehanteerd.

3.7.4 Filterconstructie
In het ontwerp is onder de breuksteen bekleding een geotextiel toegepast. Dit geotex-
tiel dient fijnmazig genoeg te zijn om transport van het onderliggende materiaal te
voorkomen.
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4 CONCLUSIES EN UITVOERINGSEISEN

Dit hoofdstuk sluit de voorliggende rapportage af met de conclusies, afgeleide eisen en
aandachtspunten voor de uitvoering en het ontwerp.

4.1 Conclusies
De gemaakte analyses en berekeningen tonen aan dat de dam voldoende waterkerend
vermogen (waterdichtheid en stabiliteit) bezit om als tussenfase te dienen, mits de in
dit rapport beschreven uitgangspunten en uitvoeringseisen gerespecteerd worden. Het
verwerkingsbekken kan op deze manier op een veilige manier worden droog gepompt.

De gehanteerde steengradering voldoet conform de gehanteerde methode en uit-
gangspunten, echter is er geen marge: bij een kleine toename van de belasting of ver-
andering van uitgangspunten voldoet de constructie niet. Wanneer het maatgevende
schip dichter bij de oever of sneller vaart zal de bekleding niet meer voldoen. Derhalve
is de laagdikte van het breuksteen vergroot om deze onzekerheid deels op te vangen.
Daarnaast wordt monitoring en, indien nodig, herstel van de bekleding voorgeschre-
ven.

De dam, zoals weergegeven in het dwarsprofiel uit Figuur 2-1, volstaat als tussenfase
voor de permanente waterkerende grondconstructie. Voor het noordelijk deel van de
invaart, daar waar de dam niet parallel loopt aan het kanaal, is voor zowel verticaal
evenwicht als voor de macrostabiliteit tijdens uitvoering een berm benodigd. Met een
bermhoogte van NAP + 42,5 m is ook hier het waterkerend vermogen voldoende.

Hiermee is het mogelijk om de dam te integreren in de definitieve waterkerende grond-
constructie van Passeervak-Zuid.

De aan- of afwezigheid van fijn materiaal heeft geen invloed op de dam, zoals be-
schreven in 3.5.2. De binnenteen ligt op de rand van de invaart richting het veiwer-
kingsbekken. Hierdoor wordt ook niet op het aanwezige fijne materiaal gebouwd. De
invloed van het fijne materiaal in de definitieve situatie is beschreven in de betreffende
ontwerpnotitie [ref. 3.].

4.2 Eisen voor de uitvoering
In deze notitie zijn meerdere aannames en uitgangspunten gehanteerd om tot een vol-
doende waterdicht en stabiel ontwerp van de dam te komen. Bovenstaande conclusies
zijn alleen geldig, indien de volgende eisen voor de uitvoering worden toegepast:

~ Bij een extreme kanaalwaterstand van NAP + 44,5 m of hoger, dienen de werk-
zaamheden op de dam en in het verwerkingsbekken te worden gestopt en ma-
terieel te worden ontruimd;

~ De dam is een tussenfase en beschermt alleen het verwerkingsbekken zelf en
niet het gebied rond het verwerkingsbekken. De permanente waterkering rond
het verwerkingsbekken moet haar functie behouden totdat de dekgrondaanvul-
ling is gerealiseerd op een hoogte van NAP + 43,5 m en een minimale breedte
van 17,0 m. Tijdens de uitvoering van de gewichtsconstructie fungeert een tijde-
lijke kleidijk op de dekgrondberging als de waterkering;

~ De afsluitende kleilaag aan de Julianakanaalzijde mag pas worden weggegra-
ven als de dekgrondaanvulling is gerealiseerd op een hoogte van NAP + 43,5
m en een minimale breedte van 17,0 m.. Hierdoor wordt verticale instabiliteit
door een te hoge waterdruk onder de dam voorkomen (zie 53.2);

~ De taluds worden onder water relatief steil opgezet. Indien dit tijdens de uitvoe-
ring niet blijkt te lukken kan het talud aan de Maaszijde flauwer worden opgezet
(zie 53.3);

~ De dam is ontworpen voor een verkeersbelasting van 13,3 kPa. Dit betekent
dat tijdens de uitvoering klein materieel zoals een rupskraan op de dam aan het

OO-1TT-ENG-0330-1 pagina 19 van 21



werk kan (maximaal 20 ton). Groot materieel zoals dumpers zijn te zwaar voor
de ontworpen dam en zijn dan ook niet toegestaan (zie jj2.3.4);

~ De stabiliteit van de steenbestorting is sterk afhankelijk van de gehanteerde
vaarsnelheid (7,5 km/u) en afstand tot de dam (24 m van zijkant schip tot teen
dam). Wanneer de vaarsnelheid wordt verhoogd of de afstand tot de dam ver-
kort, zal het ontwerp opnieuw beoordeeld moeten worden;

~ Schade aan de bestorting dient tweewekelijks (visueel) te worden gemonitord.
Bij een laagdikte van minder dan 2,0*D„aa„(= 0,28 m) dient het talud te wor-
den hersteld door herprofilering of bijstorten van breuksteen. Wanneer er niet
tot nauwelijks schade wordt geconstateerd kan de frequentie van monitoding
naar maandelijks worden teruggebracht.

4.3 Aandachtspunten in het ontwerp
Vanuit het ontwerp volgen de volgende aandachtspunten:

~ Gezien het niet-permanente karakter van de dam is er geen beoordeling van
golfoverslag gedaan. Tijdens dagelijkse waterstand (NAP + 44 m) geeft dit
geen probleem aangezien er sprake is van een overhoogte van 1 m. Voor golf-
overslag is geen rekening gehouden met extreem hoog water.
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1 INLEIDING

De kistdam rondom verwerkingsbekken Itteren is onderdeel van de huidige waterke-
ring. Zie figuur 1.1 voor een dwarsdoorsnede.

Voor aanleg van passeervak Zuid wordt een tijdelijke dam aangelegd ter plaatse van
de invaart en wordt het bekken droog gezet. In deze periode is de kistdam nog steeds
onderdeel van de waterkering, omdat de tijdelijke dam in deze fase nog geen volwaar-
dige waterkering is.
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Figuur 1.1. Dimensies kistdam [DO-ITT-ENG-0057-1]

In dit memo wordt getoetst of de kistdam stabiel is als het bekken is drooggezet en dus
zijn functie kan vervullen als waterkering voor hoogwater van de Maas als het bekken
droogstaat.
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2 SAMENVATTING BESCHIKBARE INFORMATIE

2.1 Bronnen

De volgende ontwerpdocumenten zijn qebruikt bij de toetsinq:
[DO-IT-ENG-0033-1] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren — Geo-

loqische beschriivinq, 4 juli 2007;
[DO-KW-ENG-0143-1] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken trierveld - Ba-

sisrapport geologie en geohydroloqie, 03-12-2009
[DO-IT-ENG-0041-1] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, Geo-

technisch hoofdrapport, d.d. 12-11-2007
[DO-IT-ENG-0057-1] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, Geo-

technisch ontwerp - detailontwerp, d.d. 12-11-2007
[DO-IT-ENG-0176-2] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, ontgra-

vinq weerdzijde verwerkinqsbekken, d.d. 15-05-2012
[memo 2017-00151] Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, Inter-

pretatie aanvullend slibonderzoek Itteren, d.d. 06 april 2017
[TE-IT-MET-021-4] PS-Survey: Revisiemeting blokkenmatten en tekening talud,

17 april 2009.

2.2 Samenvatting

[DO-ITT-ENG-0057-1]:
In de berekening van de kistdam is rekening gehouden met de volgende fasering:

Aanleg CB-wand en kistdam
Afgraven dekgrond in bekken
Verlagen grondwaterstand in bekken tot NAP +34,0m
Opzetten waterstand in bekken tot NAP +44,0m
Ontgraven toutvenant in het bekken
Belastingscenario's
Ontgraven Maaszijde
Belastingscenario's bij ontgraving Maaszijde

Tijdens de aanleg heeft het bekken droog gestaan tot NAP+34,0m, dit is 2m hoger dan
het voorgestelde niveau van verlaging. Bovendien was tijdens de aanleg het toutvenant
nog niet vervangen door dekgrond aan de Maaszijde en de toutvenant in het bekken
was nog niet ontgraven.

In de berekeningen is de verlaagde waterstand in het bekken gecombineerd met de
gemiddelde grondwaterstand aan de Maaszijde, NAP +39,3m. De hoge waterstand
aan de Maaszijde is gecombineerd met NAP +44,0m in het bekken. De combinatie van
hoog water aan de zijde van de Maas is niet gecombineerd met een verlaagd peil in
het verwerkingsbekken.

Maatgevende faalmechanismen kunnen zijn:
Instabiliteit kistdam;
Constructief falen MIP-wand (met als gevolg lekkage);
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Opbarsten diepe kleilaag.

De stabiliteit van de kistdam dient getoetst te worden bij een verlaagde waterstand in
het bekken in combinatie met een hoge waterstand aan de Maaszijde en hoge grond-
waterstand bij het verwerkingsbekken.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Geometrie
De geometrie is overgenomen uit [DO-ITT-ENG-0057-1]:

B.k. voorwand: NAP +46m;
B.k. achterwand: NAP +45m;
Teenniveau damwanden: NAP +37m;
Ankerniveau NAP +43m;
Breedte kistdam 8m;
Bermhoogte bekkenzijde NAP +39,5rn;
Bodemniveau bekken NAP +32 [TE-IT-MET-021-4];
Bovenzijde slib in bekken NAP +37,5 [memo 2017-0015-1];
Maaiveldniveau achter de kistdam NAP +43;
MIP-wand van +41m tot NAP +30m.

domwend
NAP 36

NAP&ree NAI'63m

Asnde.aide debarend bodelnbesobe~ ing
NAP 335m ~

NAP . 3en

lounnmant

piep-ll 6

subsuaal

Figuur 3.1. Geometrie kistdam

NAP-33m

NAP -3anl

3.2 Bodemopbouw en geotechnische parameters
De bodemopbouw is weergegeven in tabel 3.1. gebaseerd op [DO-IT-ENG-0176-1],
revisietekening [TE-IT-MET-021-4] en [memo 2017-0015-1].
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Tabel 3.1. Maatgevende bodemopbouw

Grondsoort

dekgrond In situ

toutvenant

substraat (Tongeren)

substraat (Houthem)

b.k. laag
[m NAP)

+44,0

+40,0

+32,0

+22,0

o.k. laag
[m NAP

+40,0

+32,0

+22,0

De geotechnische parameters van dekgrond zijn overgenomen uit [DO-KW-ENG-143-

1] en de geotechnische parameters van de overige grondsoorten van [DO-ITT-ENG-
0033-1] en [DO-ITT-ENG-0057-1].

Tabel 3.2. Geotechnische parameters (representatief)

Grondsoo/t

dekgrond

toutvenant

substraat (Tongeren)

substraat (Houthem)

18

20

18

20 50

25

27

7 Tva o'm %no

[kN/mn [kN/mn [kN/mn [)
182 194 5 27,5

18 21 0 35

Tabel 3.3. Plaxis parameters - Hardening soil model (representatief)

grondsoo/t

dekgrond

toutvenant

substraat (Tongeren)

substraat (Houthem)

dr 100 - 100 50 - 50 — 150

undr. 5,3-4 - 5,3-4 15-9,5.45

undr. 1'-5 - 1'-5 50-50-150

0,5

0,8

0,5

type k. ~ k„

[m/d) [M pa] [-)
dr 2 -3 - 2 -3 20 - 1 1 — 60 0,8

[')
0

3.3 Waterstanden
De volgende waterstanden zijn van toepassing:

Bekkenzijde gemiddeld: NAP +44,0m
Bekkenzijde verlaagd: NAP +37,5m (b.k. sliblaag)
Maaszijde gemiddeld: NAP +39,3 [DO-ITT-ENG-0057-1]
Maaszijde maximaal: NAP +44,3 [DO-ITT-ENG-0057-1]

Opgemerkt wordt dat het bekken droog gezet wordt in september. Deze periode valt
buiten het hoogwaterseizoen. In figuur 3.2 is met de rode lijnen de periode van droog
zetten aangegeven van de periode 2004- 2012, hieruit wordt bevestigd dat het niet
aannemelijk is dat de maximale waterstand optreedt in de zomermaanden. In deze
beschouwing wordt de grondwaterstand gelijk gehouden aan het maaiveldniveau van
de dekgrondberging, NAP +43,0m. Dit niveau is in figuur 3.2 aangeven met de paarse
stippellijn.



Blad 5 van 9, Memo 2017/0030
22 juni 2017

[[i'iiIAI

+
I

V4'li&i[)jV0 llA LJI4

Figuur 3.2. Waterstanden Maas bij Borgharen Dorp, periode 1993- 2012

3.4 Belastingen
Er is rekening gehouden met een uniforme bovenbelasting op de kistdam van 10kN/m'ver

een breedte van 6m conform [DO-ITT-ENG-0057-1] in de situatie met gemiddelde
grondwaterstand.

3.5 Materiaaleigenschappen

3.5.1 Damwanden
In de onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de gebruikte planken PZCt 6
weergegeven (gecorrodeerd).

Tabel 3.4. Geotechnische parameters (representatief)

Planktype

PZC18

Stee[kwaliteit
I-I

S355GP

EA

[kN/nt'I

3,078 6

El

[kN/m'/m'I

71415

M~,
[kNml

623

3.5.2 Ankers

In de onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de gebruikte ankers weergege-
ven (gecorrodeerd).

Tabel 3.5. Geotechnische parameters (representatief)

Planktype

GEW/ 507

stoel-/hreokgrens EA

[N/mm'I [kN/m'I

500 / 550 412330

h.o.h. afstand
[ml

2,54

capaciteit gecorr.
[I(N[

722

3.5.3 MIP wand
De in Itteren uitgevoerde MIP-wand is bemonsterd en beproefd in een laboratorium. In
[DO-KW-ENG-233-1] zijn de eigenschappen van de MIP-wand bepaald op basis van
dit laboratoriumonderzoek. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.6.
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Tabel 3.6. parameters MIP-wand

Omschrijving

Rekstijfheid

parameter eenheid

EA kN/m

minimum

126500

representatief maximum

171675 278125

euigstijfheid

Gewicht

poisson ratio

El kN/m'/m 3189 4333 7036

kN/m/m 10,4 ') 10,4 'r 10,4 n

v (nul 0,15 0,15 0,15

opneembaar moment SGT M x,~ kNm/m 4,6 6,3 10,2

opneembaar moment UGT M x,v kNm/m 3,1 4,2 6,8

opneembare normaalkracht eGT N rr~ kN/m 506 688 1117

1) in plaxis overlappen "pistes" en grondclusters elkaar, daarom dient het soortelrjk gewicht van de grond afgetrokken
te worden van hel soortelijk gewicht van de "plats" lzie plaxis reference manual section 6.4.2.). omdat dit een nega-
tieve waarde zou opleveren is als benadering 0,01 kN/m/m ingevoerd.

3.6 Veiligheidsfilosofie
Conform [EC 7] is ontwerpbenadering 3 (OB3) toegepast, waardoor de volgende set
van partiele factoren gehanteerd is: A2+ M2+ R3.

De kistdam is ingedeeld in betrouwbaarheidklasse 2 (RC2). De gehanteerde partiele
factoren zijn weergegeven in tabel 3.7.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Berekeningsschema B. Hierbij worden de
rekenwaarden gehanteerd in de maatgevende fase (met behulp van "Design Ap-
proach" in Plaxis), in alle voorgaande fasen worden representatieve waarden gehan-
teerd. Naast de berekening met rekenwaarden is de reststerkte bepaald met behulp
van een zogenaamde tji'-c'eductie. Hierbij worden de sterkteparameters van de grond
(tjt'-c') stapsgewijs gereduceerd. Door de behaalde reactie uit te zetten tegen de ver-
plaatsingen kan beoordeeld worden hoeveel veiligheid de grond heeft tegen bezwijken.

Ter controle van de sterkte van de damwandconstructies is naar de berekening met
rekenwaarden in de maatgevende fase ook een berekening uitgevoerd met alleen re-
presentatieve waarden, waarvan de gevonden krachten in de constructie worden ver-
menigvuldigd met een factor 1,2. De constructie wordt gecontroleerd op de maatge-
vende waarde.

Naast de controle van de totale stabiliteit is ook de inwendige stabiliteit van de vulling
van de kistdam gecontroleerd conform [CUR 166] (deel 1, tabel 8.2) door in de maat-
gevende fase de partiele factor voor tan qi'e verhogen voor de vulling van de kistdam.
Hiertoe is de in [CUR 166] gegeven partiele factor van CUR-veiligheidsklasse II ([3 =

3,4) omgerekend naar RC2 [f = 3,8) conform [CUR 166] (deel 2, paragraaf 2.4.7) :

aa (/bl Baef) jrn(X+VR)
Frrxconx = 6

waarin:
Ym,corr =

GR =

PN =

PRef =
VR=
Ye =

correctiefactor op de materiaalfactor.
invloedsfactor voor de onzekerheid van de sterkte = 0,8.
vereiste betrouwbaarheidsindex = 3,8 voor RC2.
oorspronkelijke betrouwbaarheidsindex = 3,4.
variatiecoefficient van de sterkte, 0,1 conform [EC7].
Y „1,39 = 1,435
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Samengevat zijn de volgende berekeningen uitgevoerd:
1. bepaling vervormingen:

representatieve waarden voor parameters, belastingen en geometrie.
2. berekening sterkte kistdam, maximale waarde uit:

rekenwaarden voor de geotechnische parameters en belastingen (RC2-
damwand) en geometrie toeslagen voor de uiterste grenstoestand.
berekening 1, krachten vermenigvuldigd met 1,2.

3. controle totale stabiliteit:
rekenwaarden voor de geotechnische parameters en belastingen (RC2-
stabiliteit) en geometrie toeslagen voor de uiterste grenstoestand.

4. controle inwendige stabiliteit kistdam:
als berekening 3, met parameters vulling gereduceerd conform [CUR 166].

Tabel 3.7. Partiele factoren RC2

vena meting

A2 belasting (-effecten)

M2 materialen

R3 weerstand

parameter

permanente belaslino

veranderliike belasting, onpunstiu

hoek van inwendipe wrlivinp

effectieve cohesie

onpedralneerde schuifsterkte

volumiek pewicht

stiifheid

stabiliteit

paAtete
factor

VF I

VF * ~Ir

VF

Vr

Va

RC2-

stabllltelt

1.0

1,3

1.25

1,45

1.75

1,0

1,3

1,0

RC2-

damwand

1,0

1.1

1,175

1.25

1,6

1,0

1,3

1,0

stabiliteit
vulling

1.0

1,3

'1.435

1,45

1.75

1.0

1.3

1.0

Voor de toetsing van de uiterste grenstoestand is conform [EC 7] rekening gehouden
met de volgende geometrische toeslagen:

grondwaterstand lage zijde: -0,25 m;
grondwaterstand hoge zijde: +0,05 m;
bodemniveau:-0,5 m

3.7 Gebruikte software
Voor de berekeningen is gebruikt gemaakt van het eindige elementen model Plaxis 2D
2016. Hiermee worden impliciet allerlei mogelijke faalmechanismen getoetst, zoals
bijvoorbeeld Kranz-stabiliteit, verticaal draagvermogen et cetera.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Stabiliteit
De stabiliteit van de kistdam is zowel voor de ongedraineerde situatie als de gedrai-
neerde situatie getoetst. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1.
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gemiddelde grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

hoog water Maasai)de INAP +43m)

hoog water Maaszi)de INAP +43m)

UGT stabiliteit

UGT vulling kistdam

UGT stabilitek

UGT vulling kistdam

Tabel 4.1. Resultaten stabiliteit

Scenario berekening phl-c reductie
onoedralneerd

1,40

1,40

1,27

1,29

phl-c reductie
oedrsineerd

1,38

1,39

1,23

1,23

De minimaal vereiste stabiliteitsfactor is 1,0. Geconcludeerd wordt dat stabiliteit van de
kistdam voldoet. In figuur 4.1 zijn de maatgevende bezwijkvlakken weergegeven.

111

ii]l

Figuur 4.1. Maatgevende bezwijkvlakken

4.2 Constructieve sterkte kistdam

Het maximale optredende moment van de damwanden is in de UGT 78 kNm. Dit is
lager dan het maatgevende moment in het ontwerprapport [DO-IT-ENG-0057-1]. Ge-
concludeerd wordt dat de damwand voldoende capaciteit heeft.

De maximale ankerkracht is in de BGT 321kN en in de UGT 352kN. Dit is hoger dan de
maatgevende ankerkracht in het ontwerprapport [DO-IT-ENG-0057-1]. Toetsing an-
kerkracht:

F.w «=1,25* 352 = 440 kN
F,w,,w = 1,5 * 321 = 482 kN
Unity check = 482 / 722 = 0,67 —

& &I voldoet

De resultaten van de MIP-wand zijn weergegeven in tabel 4.2. De optredende momen-
ten in de MIP wand zijn kleiner dan de capaciteit. Geconcludeerd wordt dat de con-
structieve sterkte van de MIP-wand voldoende is.
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Tabel 4.2. Resultaten Ii/IIP-wand

variatie M/P

minimum
repreeeniaiief
maximum

Meerer
]kNm/m]

2,0
2,6
3,9

Mreee
[kNm/m]

2,4
3,1
4,7

Mee
[kNm/m]

3.1
4,2
6.6

u.c.

0.77
0,74
0.69

check

OK
OK
OK

4.3 Opbarsten
Voor controle tegen opbarsten van de kleilaag gelden de volgende uitgangspunten:

Grondwaterstand: NAP +43,0m;
Onderkant kleilaag: NAP +22,0m;
Bovenkant kleilaag: NAP +32,0m;
Bovenkant slib: NAP +37,5m.

Verticaal evenwicht:
Opwaarts: (43m - 22m) * 10kN/m' 1,1 = 231 kN/m'eerwaarts:((37,5m - 32m) * ]6,4kN/m'+ (32m - 22m) *18kN/m ) ',9 = 237
kN/ma

Opwaarts & neerwaarts + conclusie: verticaal evenwicht voldoet.

4.4 Conclusie
De stabiliteit, constructieve sterkte en het verticaal evenwicht van de kistdam zijn vol-
doende in de situatie dat het bekken droog gezet is in combinatie met een hoge
grondwaterstand van NAP +43m aan de Maaszijde.
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1 INLEIDING

1.1 Achtergrond
Voor het dempen van het verwerkingsbekken en het ontmantelen van de kistdamcon-
structie wordt het verwerkingsbekken droog gezet met een tijdelijke dam ter plaatse
van de invaart. Vervolgens wordt het verwerkingsbekken gedempt en de kistdamcon-
structie verwijderd. Tijdens het droog zetten van het veiwerkingsbekken is de kistdam
nog onderdeel van de waterkering. In [Memo 201 7-0030] is de stabiliteit van de kist-
dam tijdens het droogzetten beschouwd.

In figuur 1.1 is het bovenaanzicht weergegeven, de kistdam is met een rode lijn aange-
geven.

JULIANAKANAAL

INVAART

I'I — 'r.,
VERWERKINGSBEKKEN

0
IL
IU
O

8

I I I,I I I

Figuur 1.1. Bovenaanzicht verwerkingsbekken ltteren

Deze notitie beschrijft de monitoring die tot doel heeft om de integriteit van de kistdam-
constructie te waarborgen tijdens het droog zetten en dempen van het verwerkings-
bekken.

1.2 Verantwoordelijkheden
Onder begeleiding van een geotechnicus van Consortium Grensmaas worden de me-
tingen uitgevoerd door een survey bedrijf. De geotechnicus ontvangt de meetdata en
beoordeelt deze gegevens. De gemeten vervormingen worden vervolgens vergeleken
met de verwachte vervormingen. Indien er te grote afwijkingen worden geconstateerd
bespreekt de geotechnicus van Consortium Grensmaas met de betrokken specialisten
hoe hier het beste mee om kan worden gegaan.

De betrokken personen zijn:

Projectleider CG:
Uitvoerder CG:
Geotechnicus CG:
Survey (PS-Suivey): ~
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2 GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Bronnen
[DO-IT-ENG-0057-1)

[Memo 2017-0030]

Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, Geo-
technisch ontwerp - detailontwerp, d.d. 12-11-2007
Consortium Grensmaas: Verwerkingsbekken Itteren, Aanvul-
lende controle kistdam Itteren, d.d. 22-06-2017

2.2 Normen en richtlijnen
De gehanteerde normen en richtlijnen zijn benoemd in de afzonderlijke ontwerpdocu-
menten.

2.3 Locatie
In figuur 2.1 is de locatie van het verwerkingsbekken weergegeven.

sa
'))

ITTEREN

~a

aa.

Figuur 2.1. Locatie verwerkingsbekken ltteren (bron: google maps)

2.4 Constructie
Rondom het verwerkingsbekken staat een kistdamconstructie. De kistdamconstructie
bestaat uit twee onderling verankerde damwanden. In het hart van de damwand staat
een MIP-wand tot in de diepe kleilaag (substraat). Het ontwerp is beschreven in [DO-
IT-ENG-0057-1). In figuur 2.2 is de dwarsdoorsnede van de kistdam weergegeven.
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Figuur 2.2. Dimensies kistdam [DO-IT-ENG-0057-1]
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3 MONITORINGSPROGRAMMA

3.1 Doel
Monitoring van verplaatsingen van de kistdam dient ter controle van de stabiliteit, sterk-
te en stijfheid van de kistdam. Het is van belang dat de kistdam in samenwerking met
de MIP-wand haar functie als grond- en waterkering behoudt.

Zolang de kistdam in de praktijk voldoet aan de berekende deformaties, wordt gecon-
cludeerd dat het theoretische rekenmodel ook het gedrag van de MIP-wand goed mo-
delleert.

3.2 Methode
Op de bovenkant van de wanden van de kistdam zijn meetspijkers geplaatst. De meet-
spijkers zijn ook gebruikt in de gebruiksfase van het verwerkingsbekken. Van de meet-
spijkers worden de x, y en z coordinaat ingemeten met behulp van RTK-GPS, relatieve
nauwkeurigheid horizontaal 10mm. In bijlage I is een overzicht van de meetpunten
weergegeven, in totaal zijn er 30 meetpunten.

De verwachte verplaatsingen zijn mede afhankelijk van de actuele grondwaterstand.
Daarom wordt tijdens het droog pompen de grondwaterstand bijgehouden. Hiervoor
wordt de dichtstbijzijnde peilbuizen gebruikt, 6-15 en 6-17.

Volgens planning wordt vrij snel na het droog pompen gestart met het dempen. Als om
welke reden dan ook tijdens de uitvoering hier een lange periode tussen zit, dient ook
de scheefstand van de voorwand gemeten te worden. Hiervoor moet dan ook de posi-
tie van de voorwand ter hoogte van de ankers en de berm op vaste meetpunten (meet-
spijkers of meetstickers) ingemeten worden. De geotechnicus bepaald of en wanneer
de scheefstand ingemeten moet worden.

3.3 Frequentie
De meetspijkers worden dagelijks ingemeten gedurende het leegpompen van het ver-
werkingsbekken. Indien er geen significante veranderingen plaats vinden kan geduren-
de periode dat het bekken droog staat en gedempt wordt de frequentie worden aange-
past naar wekelijks.

De grondwaterstand wordt wekelijks gemonitord.

3.4 Resultaat
Het resultaat van de inmetingen wordt vergeleken met de verwachte verplaatsingen
zoals deze zijn berekend in het rekenmodel [Memo 2017-0030]. De berekende maxi-
male verplaatsing van de top van de kistdam in de bruikbaarheidsgrenstoestand is 15
mm (bij een gemiddelde grondwaterstand van NAP +39,3m).

3.5 Overschrijding grenswaarden
Indien de waargenomen deformaties groter zijn dan de berekende waarde van 15mm
is het aan de geotechnicus om de situatie te beoordelen en te beslissen of de werk-
zaamheden gecontinueerd kunnen worden.

3.6 Overzicht monitoring
In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de monitoringsaspecten tijdens de uitvoe-
ringsfase.
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Tabel 3.1 Monitoringsaspecten uitvoeringsfase
aspect
kistdam

grondwaterstand

monitoringswijze
inmeten meetpunten op
kistdam met RTK-GPS,
relatieve nauwkeurigheid
10mm.

handmeting

grenswaarde
5 s 15 mm, bij
grotere deformatie
ter beoordeling van
de geotechnicus.

n.v.t.

frequentie
- tijdens droogpompen dage-

lijks
- tijdens droog staan en dem-

pen bekken wekelijks

- wekelijks gedurende het
droog pompen van het ver-
werkinqsbekken

DO-IT-ENG-0337-1 pagina 5 van 5



Bijlage I Overzicht meetspijkers

Situatie na plaatsen nieuwe rneetpunten begin 2013
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