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1. Projectbeschrijving

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging
van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een
daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een
beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt
uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op
het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van
het werk.

1.1 Inleiding
In het Maasdal is Consortium Grensmaas (hierna: CG) bezig met de uitvoering van
het Grensmaasproject. Om de dorpen langs de rivier tegen hoogwater te
beschermen, natuurontwikkeling te bevorderen en grind te winnen, worden op 11
locaties langs de rivier maatregelen getroffen door CG. Daarbij gaat het om het
verbreden van de stroomgeul, het verlagen van de weerd, het aanleggen van
nevengeulen en het graven van dekgrondbergingen. E&n van de locaties is
Bosscherveld.

Bij het eiland Bosscherveld vindt weerdverlaging plaats. Het maaiveld wordt met
circa 3 meter verlaagd, waardoor de oorspronkelijke grindlaag aan de noord en
zuidzijde van het Bosscherveld weer aan het oppervlakte komt te liggen. Aan de
zuidoostzijde van het Bosscherveld wordt een inlaatwerk (zie afbeelding 1 op de
volgende pagina) aangelegd. Het Maaswater zal via het inlaatwerk over het eiland
worden geleid, waarna het via het grindoppervlak en de dekgrondberging zijn weg
zal zoeken naar de lager gelegen Grensmaas. Het inlaatwerk komt in beheer van
Rijkswaterstaat. In bijlage 1 van dit projectplan is de ontwerptekening van het
inlaatwerk met bijbehorende constructie opgenomen.
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Afbeelding 1 - artist impression van gebied Bosscherveld

I-let inlaatwerk bestaat uit drie duikers die naast elkaar onder het vaste waterpeil
van de Maas (NAjs +44.10m) worden aangelegd. De duikers hebben een diameter
van 1.000 mm, zijn circa 28 meter lang en zorgen gezamenlijk voor een maximaal
debiet van 10 m'/s. De duikers worden aan de Bosscherveld-zijde voorzien van
spindelschuiven die handmatig kunnen worden afgesloten.

In bijlage 1 is tekening 111995-1010 opgenomen waarin het bovenaanzicht en
langsdoorsnede van het inlaatwerk zijn te zien. In de tekening zijn de exacte
afmetingen en te gebruiken materialen opgenomen. In bijlage 2 is ontwerpnotitie
DO-BV-ENG-0397 opgenomen. In de ontwerpnotitie wordt het ontwerp nader
toegelicht en is de technische uitwerking van het ontwerp beschreven. Voor een
gedetailleerde toelichting op het ontwerp wordt daarom integraal verwezen naar
bijlage 1 en 2 van deze aanvraag.

Relatie tot reeds vergunde situatie
De realisatie en ligging van het inlaatwerk is reeds vergund door Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland aan Consortium Grensmaas (kenmerk DLB 2006/12790, 31
oktober 2006). Er zijn recent een aantal wijzigingen doorgevoerd in het definitieve
ontwerp. Om deze wijzigingen juridisch te verankeren en om het beheer en
onderhoud op naam van de eindbeheerder (Rijkswaterstaat Zuid-Nederland) te
regelen, is dit projectplan opgesteld in een samenwerking tussen Consortium
Grensmaas en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.
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2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van a*ikel 2.1 van de Waterwet
gericht op:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum
16 augustus 2019

Nummer
Rws-20 19/30515

a. voorkomino en waar nodio beoerkino overstrominoen. wateroverlast en
waterschaarste:

Het inlaatwerk voert water uit de Maas door naar Bosscherveld, waarna het in

noordelijke richting doorstroomt om vervolgens weer in dezelfde Maas uit te
komen. Het inlaatwerk is handmatig afsluitbaar. Het inlaatwerk valt, net als de
locatie Bosscherveld, in zijn geheel in het 'Stroomvoerend regime'an de
Beleidsregels Grote Rivieren.

Het werk heeft geen gewijzigde invloed op de doelstellingen van waterveiligheid,
wateroverlast en waterschaarste ten opzichte van het in 2006 aan Consortium
Grensmaas vergunde inlaatwerk, waar nu op hoofdlijnen niet van wordt
afgeweken.

b. beschermino en verbeterina van de chemische en ecolooische kwaliteit van
watersvstemen :

Chemische kwaliteit
Ten aanzien van de chemische kwaliteit kan worden gesteld dat de realisatie van
het inlaatwerk geen gevolgen heeft voor het watersysteem. Het ingelaten water is

afkomstig van de Maas en stroomt vervolgens via het noorden terug naar de
Maas. Het inlaatwerk zelf heeft geen lozingen tot gevolg.

Ecologische kwaliteit
Het inlaatwerk bestaat uit eenvoudige duikers. De duikers zijn passeerbaar voor
vissen. De passeerbaarheid is met name bedoeld voor vissen die vanuit de Maas in
de uitstroombak aan de zijde van Bosscherveld geraken. Door middel van de
duikers kunnen de vissen terugzwemmen naar de Maas. Er zijn geen pompen of
andere draaiende delen aanwezig waar vissen beschadigd door kunnen raken.
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Omdat geconstateerd is dat er geen garantie is dat de vissen, die zijn
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na realisatie van het inlaatwerk zal gemonitord worden of en hoeveel
vissen in de uitstroom bak terecht terechtkomen;
na het dichtdraaien van de spinsels in de buizen (bij een
laagwaterperiode) zullende dan aanwezige vissen in de uitstroombak
worden gevangen en worden uitgezet in de Maas;
het project Maaswerken zal geld reserveren voor eventuele
noodzakelijke aanpassingen aan het inlaatwerk, indien na monitoring
blijkt dat er te veel vissen in de uitstroombak terecht komen;
de uitwerking van monitonng, opdrachtverlening en reservering
budgetten zal tussen de beheerder en het project Maaswerken
plaatsvinden.

Het inlaatwerk is vergund in 2006. De werking van het inlaatwerk heeft, met
bovenstaande afspraken, geen gewijzigde invloed op de doelstellingen van de
chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.

c. vervullino van de maatschaooeliike functies van het watersvsteem:

Ter plaatse van de projectlocatle is alleen 'natuur'eschreven als aangewezen
gebruiksfunctie. Het werk heeR geen gewijzigde invloed op de doelstellingen van
de maatschappelijke functies van het watersysteem.

Conclusie toetsino doelstellinoen Waterwet:

De uitvoering van dit plan is In overeenstemming met de doelstellingen van de
Waterwet.

3. Wijze van uitvoering

jn 2006 is het inlaatwerk reeds beoordeeld en vergund. Derhalve wordt in dit
hoofdstuk op hoofdlijnen ingegaan op de relevante onderdelen en de wijzigingen
ten opzichte van hetgeen reeds is vergund.

Uitvoering
Om het werk droog uit te kunnen voeren wordt aan de Maas-zijde van het werk
een tijdelijke damwand geslagen tot en met de oever. Er hoeft geen (grond)water
te worden onttrokken. Vervolgens wordt het werk gefaseerd uitgevoerd,
bestaande uit onder andere:

Aanbrengen taludbakken en afsluiters en keerwanden;
Aanbrengen en aansluiten van de 3 duikers, verbinden door middel van
flenzen en rubberringen;
Aan de maaszijde realiseren van een vuilrooster aan elke duiker;
Ontgraven van de 'uitstroombak'n geultjes;
Aanbrengen van de besto*ing en colloidaal beton;
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Opnemen damwandkuip en afwerken van de gemaakte werken.

Wanneer het inlaatwerk is gerealiseerd wordt over het inlaatwerk een fietspad
naar Stuw Borgharen aangelegd. Dit fietspad fungeert tevens als onderhoudspad
voor het inlaatwerk en stuw Borgharen. De benodigde vergunningen hiervoor
worden parallel aangevraagd.

Datum
16 augustus 2019

Nummer
RWS-2019/30515

Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals
beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de
Waterregeling.

Overige procedures
Planologische inpassing

Het inlaatwerk ligt binnen het bestemmingsplan Grensmaas 2018 van de
gemeente Maastricht, vastgesteld op 29 januari 2019. De realisatie van het
inlaatwerk Is voorzien in dit bestemmingsplan, door middel van een zoekgebied
voor het inlaatwerk. De voorgenomen activiteit past tevens binnen het vigerende
bestemmingsplan.

Besluit milieueffectrappoitage
De voorgenomen activiteit staat niet vermeld in het Besluit milieueffectrapportage.
Het opstellen van een m.e.r.(beoordeling) is dan ook niet aan de orde.

Omgevingsvergunning
Ten behoeve van de realisatie van het inlaatwerk is een omgevingsvergunning
benodigde voor het bouwen van een bouwwerk (geen gebouw zijnde). Deze
vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente Maastricht. De aanvraag wordt
ingediend door Consortium Grensmaasnamens Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Wet natuurbescherming
Aan Consortium Grensmaas is een ontheffing verleend in het kader van de
destijds geldende Flora- en faunawet. De ontheffing is geldig tot 2021. De
uitvoering van de werkzaamheden passen binnen de verleende ontheffing en zijn
bovendien afgerond voordat de ontheffing verloopt.

Waterwet — overige procedures
Zoals eerder vermeld is de realisatie van het inlaatwerk aan Consortium
Grensmaas vergund in 2006. Dit geldt voor zowel het aspect 'gebruik'voormalige
Wbr vergunning) als 'kwaliteit'voormalige Wvo vergunning).

De locatie, aard en omvang van het werk is gelijk aan wat in 2006 is verleend in
de Wvo vergunning. De kwalitatieve lozing is in die procedure reeds behandeld.

Bodem
Indien nodig worden voor de toepassing van stoffen meldingen gedaan in het
kader van het Besluit bodemkwaliteit.
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Overige uitvoeringsaspecten
Kabels en leidingen

Het inlaatwerk hoeft niet te worden voorzien van elektriciteit. De
elektriciteitsvoorziening voor sluis Bosscherveld komt vanuit de kant van
Borgharen. Verder is als back-up voor de stuw een glasvezelkabel in het gebied
aanwezig.
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Archeologie
Het inlaatwerk ligt op een gebied waar de graafwerkzaamheden onder
archeologische begeleiding worden uitgevoerd. Voor het Grensmaas project is het
RCE het bevoegde gezag. Reeds voor de start van de werkzaamheden zijn
hierover afspraken gemaakt ten behoeve van het archeologisch onderzoek in de
Grensmaas.

NGE
Ten behoeve van het gehele Grensmaasproject is een onderzoek gedaan naar 'niet
gesprongen explosieven'. Uit dat onderzoek is gebleken dat de locatie van het
inlaatwerk niet verdacht is,
Ondanks dat het gebied is aangemerkt als onverdacht wordt bij uitvoering
rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantreffen
van niet gesprongen explosieven. Consortium Grensmaas heeft voor de uitvoering
van alle werkzaamheden op de locatie Bosscherveld een 'calamiteitenkaalt'pgesteld,

waarin Is opgenomen hoe moet worden omgegaan met onvoorziene
omstandigheden.

Pad over het inlaatwerk
Over het inlaatwerk, parallel aan de Maas, wordt een fietspad aangelegd. Dit
fietspad fungeert tevens als onderhoudspad voor het inlaatwerk en stuw
Borgharen. De aanleg van dit pad vindt pas plaats nadat het inlaatwerk is
gerealiseerd. Bij het ontwerp van het inlaatwerk is rekening gehouden met de
aanleg van het pad. De aanleg van het fietspad is reeds vergund in 2006 (onder
de noemer "Groene Snoer").

Globale planning
Met de werkzaamheden wordt in het derde kwartaal van 2019 aangevangen. De
oplevering van het inlaatwerk is voorzien op 31 december 2019.

Calamiteiten of ongewoon voorval
Rijkswaterstaat stelt alle directe belanghebbenden onmiddellijk op de hoogte van
het voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te
beperken. Rijkswaterstaat houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en
calamiteiten.
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4. Beschrijving van voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen

Uitvoering
In 2006 is de aanleg, locatie en werking van het inlaatwerk beoordeeld en
vergund. Derhalve wordt in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen ingegaan op de
relevante onderdelen en de wijzigingen ten opzichte van hetgeen reeds is
vergund.
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De werkzaamheden voor het inlaatwerk zijn hoofdzakelijk gesitueerd op relatief
grote afstand van woningen en bedrijven. Hierdoor zal de hinder ten gevolge van
die werkzaamheden beperkt zijn. Daarbij komt dat de aanleg van het inlaatwerk
reeds zijn opgenomen in de Omgevingsvergunning (destijds milieuvergunning)
voor het cluster Bosscherveld. Er wordt voldaan aan de voorschriften uit die
vergunning.

Hydraulica en scheepvaart
Voor de realisatie van het inlaatwerk is in 2006 een vergunning verleend aan
Consortium Grensmaas ingevolge de destijds geldende Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, thans de Waterwet. Het inlaatwerk is destijds vergund op
basis van debiet van maximaal 20 ms/s. De effecten die daarbij horen, zoals
dwarsstroming en morfologie, zijn reeds beoordeeld en geaccepteerd. In het
voorliggende ontwerp wordt uitgegaan van een minder grote onttrekking, van
maximaal 10 m'/s. De bijbehorende effecten zijn minder groot dan in 2006
vergund,

Bereikbaarheid
Het inlaatwerk ligt op een plek waar momenteel geen pad of weg is gelegen. Het
tijdelijk afzetten van een weg is daarom niet nodig.

Financieel nadeel
Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de
rechtmatige uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een verzoek om
schadevergoeding indienen als bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel
bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een
taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op
zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend,
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te
blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is
verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
Geen beroep op de regeling van artikel 7.14 Waterwet staat open ten aanzien van
bouwschade die door onrechtmatig handelen is veroorzaakt.
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5. Procedure

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels in de
Algemene wet bestuursrecht.

Datum
16 augustus 2019

Nummer
RWS-2019/30513

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd in de
bijlage bij alt. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk
1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing zijn.

Contactoersoon uitvoering werken

Omgevingsmanager Grensmaas
Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht
043

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

Biilaoen:
1. Tekening 111995-1010 "Inlaatwerk Bosscherveld — bovenaanzicht en

langsdoorsnede", versie 1 van 12 juni 2019;
2. Ontwerpnotitie DO-BV-ENG-0397 "Aangepast ontwerp inlaatwerk

Bosscherveld", versie 2 van 15 juli 2019;
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MEDEDELINGEN

BEZWAARCLAUSULE:

oa

turn

16 augustus 2019

Nummer
RWS-2019/36515

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

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. U bent belanghebbende als uw
belangen rechtstreeks bij het besluit zijn betrokken.

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

Hoe maakt u bezwaar?
Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt, de op schrift gestelde bezwaargronden te sturen naar [de
Minister van Infrastructuur en WATERSTAAT, ter attentie van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeld:
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 of redenen waarom u bezwaar maakt;
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 bezwaarschriit in behandeling is. Als u
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor uw belangen, 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 het besluit te schorsen. De rechtbank zal u daarvoor wel
grifgerecht in rekening brengen.
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afschriftlijst

Een afschrift van dit projectpian is verzonden aan:
gemeente Maastricht, t.a.v Postbus 1992, 6201 BZ

Maastricht;
Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v.
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
Consortium Grensmaas, t.a.v.

, 6212 RG Bom

oatum
16 augustus 2019

Nummer
RWS.2019/30516

RWS INFORMATIE Pagina 10 van 10



!

lllllll
lllllll

.I.LI.I LI.II

I

I

.((la fii

(!

i,

l

l(
l(

I
I \
'I

!i !]!

I
l

I

(!

(

Q I I I I I I 444 I I lll I II I

!I

!~i!

.!
I

«'

/,

a(





ONTWERPNOTITIE

Aan:

Kopie:

DO-BV-ENG%397-2

0 s r t U rrr
c o tr s

Gssgsuss

ProJect:
Titel:
Referentie:
Versie:
Status:
Datum:

Bosscherveld
Aangepast ontwerp inlaatwerk Bosscherveld
DO-BV-ENG%397-2
2
Definitief
15-07-2019

~ ~ . = ~ door:

2 15-07-2019

Controle status

Opgesteld:

Tweede lezer.

Geaccordeerd:

Vrijgave:

Datum:

15-07-2019

15-07-2019

i5/7/t
l ~/7l roi II

J ha.

I Paraat: I



INHOUD blz.

1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
1.2 Het ontwerpprincipe
1.3 Doel notitie
1.4 Leeswijzer
2 EISEN EN VERIFICATIE
3 BENODIGDE DIAMETER VAN DE INLAATDUIKERS
3.1 Hydraulische randvoorwaarden
3.2 Eisen aan het inlaatdebiet
3.3 Uitgangspunten
3.4 Berekeningsresultaten
3.4.1 Berekeningen bij vast waterpeil op de Maas
3.4.2 Berekening bij verhoogd waterpeil op de Maas
4 TECHNISCH ONTWERP
4.1 Duikers
4.2 Vuilroosters
4.3 Taludbakken
4.4 Spindelafsluiters
4.5 Keerwanden
4.6 Bodem bescherming
4.6.1 Bodem- en oeverbescherming bij de taludbak
4.6.2 Bodem- en oeverbescherming bij instroom
5 ONTVANGSTVIJVER
5.1 Ontwerpprincipe
5.2 Overstortrand
5.2.1 Hoogte overstortrand
5.2.2 Erosie overstortrand
5.2.3 Geultjes in overstortrand
5.3 Bodem ontvangstvijver
5.4 Uitvoeringswijze
6 OVERIGE ZAKEN
6.1 Beheer en onderhoud
6.2 Stabiliteit kadelichaam
6.2.1 Hoogte
6.2.2 Stabiliteit binnentalud
6.2.3 Stabiliteit buitentalud
6.2.4 Bekleding

1

1

1

1

2
3
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9

10
11
11
11
11
11

12
12
12
13
13
13
13
13
13
13

BIJLAGEN
1. Tekening inlaatwerk Bosscherveld

FIGUREN
Figuur 1.1 : Principe inlaatwerk (lengtedoorsnede en vooraanzicht)............................................1
Figuur 2.1: Herhalingstijd van de bovenstroomse waterstand op de Maas (rkm. 14.9)................5
Figuur 2.2: Afvoerdebiet aan de bovenstroomse zijde van het inlaatwerk (rkm. 14.9) .................5
Figuur 3.1: Bovenaanzicht van het inlaatwerk (uit bijlage 2). ..7
Figuur 3.2: Lengtedoorsnede van het inlaatwerk (uit bijlage 2)
Figuur 3.3: Principe van het vuilrooster.
Figuur 3.4: Principe van de taludbak ..
Figuur 3.5: Principe van de spindelafsluiter
Figuur 3.8: Principe van de keerwand...
Figuur 4.1: Principe ontvangstvijver en overstortrand

..7

..8

..8
9
9

TABELLEN
Tabel 2,1 Verificatie eisen.

oo-sv-ENG-0397-2



Tabel 3.1 Berekeningsresultaat bij vast waterpeil op de Maas ..

Tabel 3.2 Berekeningsresultaat bij hoog peil op maas.
.6
.6

DO-av-ENG-0397-2



1 INLEIDING

1.1 Aanleiding
In 2018 is er voor locatie Bosscherveld een ontwerp opgesteld van een automatisch
bedienbaar inlaatwerk met twee kantelstuwen. Dit ontwerp voldeed aan de eisen van
RWS Maaswerken, echter vielen de kosten hoger uit dan verwacht. Om deze reden
heeft RWS Maaswerken begin 2019 de eisen bijgesteld zodat het inlaatwerk binnen
budget kan worden gerealiseerd.

1.2 Het ontwerpprincipe
Op basis van de bijgestelde eisen is er door Consortium Grensmaas en RWS
Maaswerken een gezamenlijk gedragen principeontwerp opgesteld.

Het ontwerpprincipe bestaat uit 3 duikers onder het vaste waterpeil op de Maas. Het
inlaatdebiet kan naar beneden worden bijgesteld door 3 handmatig bedienbare
afsluiters die worden bevestigd op 3 uitstroombakken. Aan de instroomzijde worden de
duikers voorzien van vuilroosters om de instroom van zwerfvuil richting het
Bosscherveld te voorkomen.

Het water stroomt uit in een ontvangstvijver op het Bosscherveld. Via de rand van de
ontvangstvijver wordt het water verder verspreid over het gebied. In Figuur 1.1 is het
ontwerpprincipe weergegeven.

ontvangstvijver
Maas

e K»

r i
[

1

L
Figuur 1.1: Principe inlaatwerk (lengtedoorsnede en vooraanzicht)

1.3 Doel notitie
Deze notitie gaat in op de benodigde afmetingen van de duikers en de technische
uitwerking van het ontwerpprincipe.
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1.4 Leeswljzer
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de (bijgestelde) eisen aan het inlaatwerk en de
wijze waarop de eisen zijn of worden geverifieerd. ln hoofdstuk 3 is de benodigde
diameter van de inlaatduikers berekend en hoofdstuk 4 geeft de technische uitwerking
van de verschillende constructie-onderdelen. Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op het
ontwerp van de ontvangstvijver en beschrijft hoofdstuk 6 de overige zaken.

DO-BV-ENG-0397-2 pagina 2 van da 13



2 EISEN EN VERIFICATIE

De oorspronkelijke eisen aan het inlaatwerk zijn vastgelegd in het contract met
Rijkswaterstaat Maaswerken ujt 2005. Na het afronden van het ontwerp van het
inlaatwerk in 2018 zijn deze eisen door RWS Maaswerken bijgesteld. Deze bijgestelde
eisen zijn vastgelegd in een e-mail van RWS Maaswerken op 29-01-2019.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de bijgestelde eisen en de wijze waarop deze zijn
geverifieerd of nog moeten worden geverifieerd.

Tabel 2.1 Verificatie eisen

Efs Eistekst

Er moet een inlaatwerk worden

aangelegd dal (met een
fluctuerend debiel) de
watertoevoer tot het Bosscherveld

regelb Daarna mag het water

breed uitwaaieren over/door de
grlndkop (streven 50 meter

breedte) achter het inlaalwerk;

hiertoe dient een geul door de

grindkop te worden geconstrueerd.

Verificatie

Vddoel

Toelichting

De watertoevoer lot het Bosscherveld wordt

geregeld met drie duikers. Hel debiet door

deze duikers is afhankelijk van de
(bovenslroomse) waterstand op de Maas, zie

53.4. Indien noodzakelijk kan het debiet naar
beneden worden bijgesteld met handmatig

bedienbare schuifafsluiters, zie 54.4. Door

de aanleg van een ontvangstvijver met

overslorlrand, met daarin een aanzet van

drie geultjes, wordt het water verdeeld over

hel Bosscherveld, zie 55.2.

Inlaatwerk moet wordt ontworpen

met vaste hoogten.

Inlaat beslaat uit een permanent
debiet van maximaal 2,5 m3/s en

een fluctuerend debiet. Maximaal

debiet is 10 m3/s (permanent
debiet + fluctuerend debiet).

Voldoet

Geaccepteerde
efwilking

De drie inlaatleidingen worden op een vaste

hoogte mei een b.o.b. van NAP +42,9 m

aangebracht, zie 54.1.

Het maximale debiet door de Inlaatduikers

wordt bepaald door de fluctuaties van het

bovenslroomse waterpeil op de Maas. Het is

daarom niet mogelijk om aan beide

voorwaarden le voldoen.

In het Technische overleg mel RWS

Maaswerken is besloten dat drie duikers met

een diameter van 1000 mm hel gewenste
debiel zo goed mogelijk benaderen (zie

53.4):

Als de 3 afsluiters volledig zijn geopend is er

bij het vaste waterpeil op de Maas (NAP

+44,1 m) een maximaal debiet van 3,81

m'/s. Indien gewenst kan dit debiet naar 2,5

m'/s worden bijgesteld door de

schuifafsluiters (zie 54.4) deels te sluiten.

D Permanent debiet wordt

geoptimaliseerd i.r.t. ecologische
waarde mel een maximum van 2,5

m3/s. Minder permanent debiet

Vddoet

Als de 3 afsluiters volledig open staan bt een

verhoogd waterpeil op de Maas (NAP +45,0

m) Is er een maximaal debiet van 7,62 m'/s.

Hel maximale permanente debiet is

berekend op 3,81 m'/s. Indien gewenst kan

dit debiel naar 2,5 np/s worden bijgesteld
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Eis Eistekst Verificatie Toelfchtlng

heeft rechtstreeks invloed op de

pompkosten bij de sluizen op het

Julianakanaal.

door de schuifafsluilers jzie 04.4) deels te

sluiten.

E Permanent debiet wordt

gerealiseerd door aan aantal

buizen, elk voorzien van een

handmatig al te sluiten

spindelschuif, door de zuidkop van

hel Bosscherveld te leggen.

Voldoet De watertoevoer tot het Bosscherveld wordt

geregeld mei drie duikers die worden

voorzien van handmatig bedienbare

schuifafsluiters, zie 51.2.

F Fluctuerend debiet wordt

gerealiseerd door boven zomerpeil

de inlaat van water mogelijk te

maken op een gefixeerde hoogte
van 44,20 m + NAP. Deze hoogte

heeft een rechtstreekse relatie met

de benodigde pompcapaciteit op

de sluizen in het Julianaksnaal.

Geaccepteerde
afwijking

In het Technische overleg met RW S

Maaswerken is besloten dat het inlaatwerk

bestaat uil drie duikers onder het vaste

waterpeil. Hogere waterstanden dan NAP

+44,2 m treden nauwelijks op. Het debiel

door de duikers neemt toe op het moment

dat hel waterpeil op de Maas stfjgl, zie

g3.4.2.

G Inlaatwerk dient zo veel mogelijk

zwerfvull tegen te houden.

Vd doet Aan de inslroomzijde van de duikers worden

vuilroosters gemonteerd, zie g4.2.

H Inlaalwerk dienl zo oniworpen te

worden dat dit passeerbaar is voor

vls.

Geaccepteerde

afwijking

De berekende stroomsnelheid onder

normale omstandigheden is 1,62 m/s, zie

03.4.1. In hel Technische overleg met RWS

Maaswerken is besloten om op enkele

plekken stalen schotjes in de duikers te

lassen zodat vissen kunnen rusten. Dit wordt

nader uitgewerkt in het IJO en vastgetegd op

de As-Built tekening.

Ten behoeve van beheer en

onderhoud dient het inlaatwerk

bereikbaar en passeerbaar te zijn

voor verkeersklasse 30.

Vddoel De duikers kunnen deze belasting dragen.

Het toekomstige iietspad maakt geen
onderdeel uit van het Inlaalwerk en zal ook

op deze belastingen gedimensioneerd

worden.
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3 BENODIGDE DIAMETER VAN DE INLAATDUIKERS

3.1 Hydraulische randvoorwaarden
Uit de karakteristieken van de waterstand op de Maas aan de bovenstroomse zijde van
het inlaatwerk blijkt dat het vaste peil op de Maas ca. NAP +44,1 m bedraagt. Dit vaste
peil wordt ca. 2$ 2$ n keer per twee jaar overschreden. Dit gebeurd pas bij een grotere
afvoer dan 1700 ma/s (zie Figuur 3.2).
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Figuur 3.1: Herhalingstijd van de bovenstroomse waterstand op de Maas (rkm. 14.9)
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Figuur 3.2: Afvoerdebiet aan de bovenstroomse zijde van het inlaatwerk (rkm. 14.9)

3.2 Eisen aan het Inlaatdebiet
Het maximaal toelaatbare inlaatdebiet onder normale omstandigheden is vastgesteld
op ca. 3,75 m'/s. Het maximale inlaatdebiet bij een verhoogd waterpeil (ca. een keer
per twee jaar) is vastgesteld op ca. 7,5 m'/s.
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3.3 Uitgangspunten
In de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Waterstand op de Maas
Waterstand aan de uitstroomzijde (vijver)
Aantal duikers
Diameter duikers
Materiaal duikers
Lengte duikers
Instroomweerstand
Uitstroomweerstand
Weerstand door schuifafsluiter

NAP +44,1 m;
NAP +43,8 m;
3;
1000 mm;
staal (k m1 mm);
28 meter;
0,5;
1,0;
0,2.

3.4 Berekeningsresultaten

3.4.1 Berekeningen bij vast waterpeil op de Maas
Uit de berekening onder normale omstandigheden volgt een totaal debiet van 3,81
m'/s, zie Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Berekenlngsresultsat bij vast waterpeil op de Maas

Diameter

imm]

1000

V/Iverpelt

[m+ NAP[

43,80

Maaspeil

[m+ NAP[

44,10

Slroomsnal
held

[m/sl

1,62

Debiet

duiker
[m'/sl

1,27

Aantal

duikers

[sti

Totaal

debiet
[nP/sl

3,81

3.4.2 Berekening bij verhoogd waterpeil op de Maas
Uit j)3.1 blijkt dat de vaste waterstand op de Maas van NAP +44,1 m ca. een keer per
twee jaar wordt overschreden. Een hogere waterstand op de Maas resulteert in een
hoger debiet door de duikers. Op het moment dat de dijk net niet overstroomt is de
waterstand op de Maas ca. NAP +45,0 m. Indien er drie duikers van rond 1000 mm
worden toegepast stroomt er bij deze waterstand geen 3,81 m'/s maar 7,62 m'/s door
de duikers, zie Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Berekeningsresultaat bij hoog peil op maas

Diameter

[mm[

Viiverpeil

[m+ NAP[

Maaspeil

[m+ NAP[

Stroomsnel Debiet

heid duiker
[m/sl [rrP/sl

Aantal

duikers
[stl

Totaal

debiet
[m'/s]

1000 43,80 45,00 3,23 2,54 7,62
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4 TECHNISCH ONTWERP

In Figuur 3.1 en Figuur 3.2 zijn uitsneden van het bovenaanzicht en het
lengtedoorsnede overgenomen van de ontwerptekening uit bijlage 2. Het inlaatwerk
bestaat uit de volgende (constructieve) onderdelen:

Duikers;
Vuilroosters;
Taludbakken;
Spindelafsluiters;
Keerwanden;
Bodem- en oeverbescherming bij uitstroombakken;
Bodem- en oeverbescherming aan instroomzijde.

Het ontwerp van de ontvangstvijver wordt toegelicht in hoofdstuk 4.

Figuur 4.1: Bovenaanzicht van het inlaatwerk (uit bijlage 2)

I

I I

/
Figuur 4.2: Lengtedoorsnede van het inlaatwerk (uit bijlage 2)

4.1 Duikers
Er worden stalen duikers toegepast met een wanddikte van 12 mm en een diameter
van 1000 mm. De maximale gronddekking op de duikers is ca. 1,5 m. De b.o.b. van de
leiding is voorzien op een niveau van NAP +42,9 m.

4.2 Vuilroosters
Aan de instroomzijde (Maas) worden de duikers voorzien van een vuilrooster. Het
principe is weergegeven in Figuur 4.3.
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Figuur 4.3: Principe van het vullrooster

4.3 Taludbakken
Aan de uitstroomzijde van de duikers worden prefab betonnen taludbakken geplaatst.
De stalen duikers worden middels een ingestorte mof met flens aan de taludbakken
bevestigd.

De toe te passen taludbak is ca. 4 meter lang en heeft een hoogte van ca. 1,75 meter.
De taludbak is geschikt om taluds met een helling van 1 :3 op aan te sluiten. In verband
met de benodigde hoogteligging van de duiker ten opzichte van de kruinhoogte van het
kadelichaam wordt de achteiwand van de taludbak met ca. 80 cm verhoogd. In Figuur
4.4 is het principe van de taludbak weergegeven.

anindetetslntter

~0

I

I
Interne met met pens t 0 v stelen anls dl t 000 wd tt mm

I

Figuur 4.4: Principe van de taludbak

4.4 Spindelafsluiters
De spindelafsluiter wordt bevestigd tegen de achterwand van de taludbak. Voor het
type afsluiter is uitgegaan van het type KSA-MD-R-0 (21 t Y1000) van de leverancier
KWT Waterbeheersing. Deze afsluiter heeft een hoogte van ca. 2,4 m en een breedte
van ca. 1,4 m. De spindelafsluiter kan handmatig met een draaiwiel worden gesloten.
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Figuur 4.5: Principe van de spindetafstuiter

4.5 Keerwanden
Tussen de taludbakken worden twee keerwanden geplaatst van 2,5 m hoog en 2,0 m
breed. In het ontwerp is uitgegaan van een keerwand met een voet van 1,4 m lang.

Figuur 4.6: Principe van de keerwand

Aan de zijkanten van de buitenste taludbakken dient een kleinere keerwand te worden
geplaatst met een minimale hoogte van 0,8 cm (gelijk aan de verhoging van de
achterwand van de taludbakken) en een minimale breedte van 2,4 m (i.v.m. het 1:3
talud).

4.6 Bodem bescherming

4.6.1 Bodem- en oeverbescherming bij de taludbak
De stroomsnelheid in de duikers bedraagt bij toepassing van duikers met een diameter
van» 1000 mm maximaal 3,23 m/s. Om uitspoeling van het bodemmateriaal achter de
uitstroombakken te voorkomen is een bodembescherming voorzien met een lengte van
5 m. Hiervoor kan breuksteen met een gradering van 5-40 kg op geotextiel worden
toegepast, waarbij de eerste 1,5 m met beton moet worden ingegoten.

Aangezien er ook water over de kade kan stromen bij hoge waterstanden op de Maas
wordt ook het talud naast de buitenste taludbakken voorzien van breuksteun, over een
breedte van 2 meter. Tussen de taludbakken (voor de grote keerwanden) wordt ook
een talud aangebracht dat wordt bekleed met breuksteen.

Onder het breuksteen dient een geotextiel te worden aangebracht.
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4.6.2 Bodem- en oeverbescherming bij instroom

Nadat de duikers zijn geplaatst dient de oeverbescherming aan de zijde van de Maas
te worden hersteld en te worden aangesloten op de duikers. Rondom de duikers dient
de breuksteen te worden ingegoten met colloidaal beton.
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5 ONTVANGSTVIJVER

5.1 Ontwerpprincipe
Het principe van de ontvangstvijver is overgenomen uit het oorspronkelijk ontwerp van
het inlaatwerk. Het bodemniveau van de vijver ligt op NAP +42,75 m. De straal van de
bodem is ca. 8 meter. Vanaf dit punt loopt de bodem met een flauw talud van ca. 1:20
naar het maaiveldniveau. Op het maaiveldniveau wordt een overstortrand aangebracht
om het waterpeil in de vijver te reguleren. De lengte van de 'overstortrand's ca. 115
meter en de overstortrand heeft een vaste hoogte om het waterpeil in de vijver te
reguleren. In Figuur 4.1 is het principe weergegeven.

Figuur 5.1: Principe ontvangstvijver en overstortrsnd

5.2 Overstortrand

5.2.1 Hoogte overstortrand
De overstortrand van de vijver moet iets lager worden aangelegd dan de gewenste
waterstand. Op de ontwerptekening is de overstortrand op gelijke hoogte ontworpen
als het gewenste waterpeil in de ontvangstvijver, namelijk op NAP +43,8 m. Indien dit
voor te veel opstuwing (te hoog waterpeil) zorgt zal de overstortrand iets moeten
worden verlaagd, zodat het gewenste debiet door de duikers kan worden
gegarandeerd.

5.2.2 Erosie overstortrand
Door de afmetingen van de ontvangstvijver is de stroomsnelheid bij de overstortrand
dermate klein dat hier geen bodembescherming aangebracht hoeft te worden. Wel
dient er te worden voorkomen dat fijn materiaal (fijn zand I leem) hier aan de
oppervlakte ligt.
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5.2.3 Geultjes in overstortrand
In de overstortrand worden 3 geultjes aangelegd. Deze geultjes dienen als eerste
aanzet, zodat de natuur deze geultjes verder kan ontwikkelen door het gebied van het
Bosscherveld. De afmetingen van de geultjes zijn niet bepaald.

De afmetingen van de geultjes bepalen samen met de hoogte van de overstortrand het
waterpeil in de ontvangstvijver. Mocht blijken dat de geultjes in de overstortrand
eroderen kan er een schot (bijv. houten damwand) geplaatst worden om dit tegen te
gaan.

5.3 Bodem ontvangstvijver
In het oorspronkelijke ontwerp van het inlaatwerk is de vijver voorzien van een
kleibekleding om te voorkomen dat het water, bij kleine inlaatdebieten, infiltreert in de
grindige ondergrond. Bij het ontgraven van de grindkop in Bosscherveld is gebleken
dat de ondergrond minder grindig is dan vooraf gedacht. Het infiltratiedebiet zal
daarom zeer waarschijnlijk lager uitvallen dan berekend.

Om er zeker van te zijn dat er niet te veel water via de bodem wegzakt wordt er een
dunne laag klei/leem op de bodem en vijverrand aangebracht. Het huidige
bodemmateriaal kan bijvoorbeeld worden uitgewisseld met het fijne materiaal in de
overstortrand.

5.4 Uitvoeringswijze
Om te voldoen aan het gewenste inlaatdebiet is het belangrijk dat het waterpeil in de
ontvangstvijver ongeveer op NAP +43,8 m ligt. Een hoger waterpeil leidt tot lagere
debieten en een laag waterpeil leidt tot hogere debieten.

In de uitvoering zal als eerst de ontvangstvijver worden aangebracht op een hoogte
van NAP +43,8 m zonder geultjes. Het fijne materiaal ter plaatse van de overstortrand
wordt uitgewisseld met het grove materiaal op de bodem van de ontvangstvijver.

Indien het waterpeil het gewenste niveau van ca. NAP +43,8 m heeft kunnen er kleine
geultjes door de overstortrand worden gegraven. Indien het waterpeil lager ligt dan de
overstortrand dient er een betere bekleding op de bodem te worden aangebracht.
Indien het waterpeil te hoog ligt dient de overstortrand te worden verlaagd of de
geultjes te worden vergroot.
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6 OVERIGE ZAKEN

6.1 Beheer en onderhoud
In deze ontwerpnotitie is niet beschouwd hoe het beheer en onderhoud (op een veilige
wijze) kan worden uitgevoerd. In het Technisch overleg is afgesproken dat dit door
RWS Maaswerken zal worden beschouwd. Indien aanpassingen aan het ontwerp
nodig zijn zal dit worden verwerkt op de as-built tekeningen.

6.2 Stabiliteit kadelichaam
De duikers worden aangebracht in een zomerkade van Rijkswaterstaat. De aanleg van
de duikers hebben mogelijk invloed op volgende faalmechanismen van deze kade:
- Hoogte;
- Stabiliteit binnentalud;
- Stabiliteit buitentalud;
- Bekleding.

6.2.1 Hoogte
De zomerkade wordt na aanleg van de duikers teruggebracht op de oorspronkelijke
hoogte en in het oorspronkelijke profiel. De aanvullingen en verdichtingen dienen te
worden uitgevoerd in lagen van maximaal 30 cm. Nadat de aanvullingen gereed zijn
wordt een eindcontrole uitgevoerd door middel van een proctorproef om aan te tonen
dat de minimale verdichtingsgraaf van 97% conform de RAW 2015 behaalt is om
restzettingen en instabiliteit uit te sluiten.

6.2.2 Stabiliteit binnentalud
Aan de binnenzijde wordt het bestaande talud vervangen door betonnen keerwanden.
De betonnen keerwaarde zijn geschikt voor het te keren grondlichaam.

6.2.3 Stabiliteit buitentalud
Het buitentalud wordt na aanleg van de duikers hersteld en weer voorzien van de
aanwezige steenbekleding. Het profiel wijzigt niet waardoor de duikers geen invloed
hebben op de stabiliteit van de zomerkade.

6.2A Bekleding
Rondom de duikers wordt de steenbekleding ingegoten met colloidaal beton ten
behoeve van een robuuste overgang. Aan de binnenzijde worden stortstenen
aangebracht ter plaatse van de uitstroom van de duikers.

Op de kruin dient zo snel mogelijk na aanvulling te worden ingezaaid met gras. Indien
nodig wordt er in het hoogwaterseizoen een bekramming aangebracht als de
grasbekleding nog niet voldoende is ontwikkeld op 15 oktober.
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BIJLAGE 1 TEKENING INLAATWERK BOSSCHERVELD
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