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1. Samenvatting.

Tijdens de stormperiode op 28 en 29 februari en 1 maart is een
schade van ongeveer 10.000 m2 ontstaan aan de glooiing van Basaltonzuilen aan de noordzijde van de Maasvlakte. Ten aanzien van een
schade met een dergelijke omvang dringen zich twee vragen op,
namelijk :

- Hoe kon deze schade bij de opgetreden golfaanval ontstaan?

- Hoe zwaar moet de nieuw aan te leggen glooiing worden gedimensioneerd indien pas onder zwaardere omstandigheden schade wordt
getolereerd.

De eerste vraag is van belang in het kader van het onderzoek ten
behoeve van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
(TAW).

Betreffende de tweede vraag is aan de beheerder, dienstkring
"Nieuwe Waterweg", medewerking toegezegd bij het maken van een
nieuw ontwerp.

Om de eerste vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om de golfrandvoorwaarden en de werkelijke sterkte van de glooiing zo goed
mogelijk te achterhalen.

Om de tweede vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om de golfrandvoorwaarden te bepalen en om een zo goed mogelijke schatting
te maken van de van belang zijnde parameters van de glooiing.

1

Uit het uitgevoerd onderzoek naar de oorzaak van de schade blijkt
dat de bekleding die op dit gedeelte van de waterkering lag, volgens de huidige inzichten, niet voldoende zwaar was gedimensioneerd. Verder blijkt de doorlatendheid van de toplaag zeer gering
te zijn. Dit resulteert in combinatie met een vrij doorlatende
filterlaag van silex in een bekleding die onder de opgetreden
omstandigheden niet stabiel bleek te zijn.

Daarom wordt voorgesteld om de nieuw aan te leggen bekleding
zwaarder te maken en om zorg te dragen voor een zodanige verhouding in doorlatendheden dat de stabiliteit van de bekleding wordt
gewaarborgd.
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2. Inleiding.

Tijdens de stormperiode van eind februari tot 1 maart 1988 is
tijdens een noord-noordwester storm schade ontstaan aan de glooiing van de Zuidwal. Deze bevind zich aan de noordzijde van de
Maasvlakte (zie bijlage 1). Gedurende wind uit het noord-noordwesten is het mogelijk dat golven tussen de pieren tot aan deze
glooiing komen. De schade, die voornamelijk is ontstaan aan de
gezette glooiing van Basaltonzuilen, is door de beheerder van de
waterkering, de dienstkring "Nieuwe Waterweg", gemeld ten behoeve
van de inventarisatie van stormschade aan taludbekledingen die bij
de Dienst Weg- en Waterbouwkunde wordt uitgevoerd. Om een tweetal
redenen is besloten om een nader onderzoek in te stellen naar het
functioneren van deze bekleding. In de eerste plaats is het nuttig
om te trachten te achterhalen door welke oorzaken of mechanismen
de schade is opgetreden. In het kader van het onderzoek ten behoeve van de TAW worden schadegevallen aan bekledingen zoveel mogelijk geanalyseerd. Verder is het zinvol om een zodanige bekleding
te ontwerpen dat schade minder frequent zal optreden. Gezien de
ontwikkelingen ten aanzien van de kennis van het dimensioneren van
gezette bekledingen is door de hoofdafdeling Waterbouw toegezegd
om behulpzaam te zijn bij het ontwerpen van een nieuwe bekleding.
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3. Probleemstelling.
Het doel dat voor ogen staat bij het schrijven van deze nota is
tweeledig, zoals ook reeds in de inleiding is vermeld, namelijk :

1. Het achterhalen van de meest voor de hand liggende schademechanismen ten gevolge waarvan.de schade aan de bekleding van de Zuidwal is ontstaan.

2. Het ontwerpen van een constructie waarvan de sterkte zodanig is
dat eerst onder zwaardere omstandigheden schade zal optreden.

Om de oorzaak van de opgetreden schade te achterhalen is eerst een
beeld gevormd van de mogelijke mechanismen die de schade kunnen
hebben ingeluid.
- De grootte van de golfaanval.
- De zwaarte van de bekleding.
- De verhouding van de doorlatendheden van de toplaag en de
onderliggende lagen.
- Verlies van samenhang van de toplaag.
- Aantasting door over het talud rollend breuksteen.
- Verlies van grondmechanische stabiliteit.
- Verhoging van de grondwaterstand ten gevolge van hoog
achterland.
Om de invloed van enige van de bovengenoemde mechanismen na te
gaan is praktijkonderzoek verricht. Naast datgene wat in hoofdstuk
6 wordt vermeld wordt verwezen naar een aparte nota die handelt
over de door de onderafdeling "Praktijkonderzoek" verrichte werkzaamheden [1].

Verder is getracht om de hydraulische randvoorwaarden ter plaatse
van het talud zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, zowel tijdens de
afgelopen stormperiode als wel onder zwaardere omstandigheden. Met
behulp van de op bovenstaande wijze verkregen gegevens kan worden
bepaald in hoeverre de glooiing tijdens de afgelopen stormperiode
stabiel was en kan een bekleding worden ontworpen die onder zwaardere omstandigheden intact blijft.
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4. Omschrijving van de huidige constructie.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de noordzijde van de Maasvlakte te beschermen met een dynamische bekleding. Er werd een
grindstrand aangelegd. Door overmatig transport van dit materiaal
evenwijdig aan de kust bleek dit echter niet haalbaar. Ook het
plaatsen van houten damwanden loodrecht op de kust loste de problemen niet doeltreffend op. Door de schurende werking van het
grind werden de damwanden vrij snel aangetast en het verlies van
materiaal werd niet afdoende beperkt. Aan het einde van de jaren
zeventig werd besloten om de glooiing gedeeltelijk te voorzien van
een harde bekleding. De dimensionering van deze bekleding wordt
beschreven in hoofdstuk 4.2. (zie bijlage 3). In 1983 werd aan de
westzijde een uitbreiding gerealiseerd. De schade waarover deze
nota handelt heeft in dit vak plaatsgevonden. Deze glooiing wordt
beschreven in hoofdstuk 4.1. (zie bijlage 2). Van nog later datum
is de uitbreiding die aan de oostzijde van de reeds genoemde bekleding is aangebracht.

4.1. Ter plaatse van de schade.

De bekleding van de waterkering bestaat uit betonzuilen van het
merk Basalton. Er zijn zuilen toegepast met een volumegewicht van
2300 kg/m3. De lengte van de zuilen bedraagt 0,35 m. Deze bekleding is aanwezig tussen NAP en NAP + 6,24 m. Zowel aan de teen als
aan de bovenzijde wordt de bekleding begrensd door een rij perkoenpalen. De taludhelling is over het algemeen 1 op 8, plaatselijk 1 op 6. Onder de toplaag van Basaltonzuilen is een filter
aangebracht van silex (30 - 90 mm). De dikte van deze filterlaag
is ongeveer 0,3 m. Onder de filterlaag ligt de oorspronkelijke
grondslag. Deze bestaat uit grof zeezand, gemengd met het grind
dat nog resteerde van het grindstrand. De toplaag van Basaltonzuilen is ingewassen met staalslakken (16 - 32 mm). Aan de bovenzijde
van deze bekleding ligt een pakket basalt breuksteen (30 - 300 mm)
onder een helling van 1 op 10. De laagdikte bedraagt 0,5 m. Het
pakket is 5,0 m breed. Aan de teenzijde ligt een kreukelberm van
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basalt breuksteen (4000 tot 6000 kg per stuk). Dit pakket ligt op
een filterlaag van basalt breuksteen (30 - 300 mm) met een dikte
van 0,5 m.

4.2. Ter plaatse van het naastliggende vak.

De bekleding van dit dijkvak bestaat eveneens uit betonzuilen van
het merk Basalton. Bij dit gedeelte is het volumegewicht niet over
de gehele breedte van de glooiing constant. Ter plaatse waar de
grootste golfaanval verwacht wordt is een volumegewicht aangehouden van 2900 kg/m3. Dit volumegewicht wordt bereikt door het toevoegen van metaalslakken. In de hoger- en lager gelegen zone is
een volumegewicht toegepast van 2600 kg/m3. Dit is bereikt door
toevoeging van basaltsplit aan het betonmengsel. In de laagstgelegen zone, waar de golfaanval niet maximaal is en in de hoogstgelegen zone, waar de golfoploop plaatsvindt is gewone beton toegepast
met een volumegewicht van 2300 kg/m3. De hoogte van de betonzuilen
is aangehouden op 0,40 a 0,42 m. De bekleding is aangebracht tussen NAP en NAP + 8,0 m. Ook hier wordt de bekleding aan boven- en
onderzijde begrensd door een rij perkoenen en is de taludhelling
van de bekleding 1 op 8. Onder de toplaag is een vergelijkbaar
pakket aanwezig als bij het dijkvak waar de schade heeft plaatsgevonden. De toplaag van Basalton is ingewassen met loodslakken. Aan
de teen van de bekleding is een kreukelberm van breuksteen aanwezig (4000 tot 6000 kg per stuk) op een filterlaag van metaalslakken.
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5. Stormcondities ten tijde van het ontstaan van de schade.

Tijdens de stormperiode op 28 en 29 februari en op 1 maart is
schade opgetreden aan de bekleding van Basaltonzuilen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.1. In dit hoofdstuk worden de stormcondities weergegeven zoals ze zijn waargenomen op de Noordzee.

De windsnelheden die zijn opgetreden gedurende het tijdvak dat aan
de storm voorafging zijn niet extreem hoog geweest. Op het lichteiland Goeree is slechts een gering aantal waarnemingen gedaan
waarbij 20 m/s werd overschreden. Wel opmerkzaam is dat gedurende
een zeer lange periode een windsnelheid van 15 a 16 m/s heeft
plaatsgevonden. De windrichting was 330 a 340 graden.

De hoogste waterstand is opgetreden op 29 februari om 12.40 uur.
Deze bedroeg NAP + 2,22 m. Tijdens het daaropvolgende laagwater
kwam de waterstand niet lager dan NAP + 0,55 m. Tijdens de vloed
in de nacht van 29 februari op 1 maart werd een waterstand bereikt
van NAP + 1,42 m.

De grootste golfhoogten zijn waargenomen door een waverider in de
geul (euro 13). Hier zijn golven gemeten met een significante
hoogte van 5,5 m, met uitschieters tot ongeveer 6,0 m. Golfmeetpalen, die dichter in de buurt van de schade aanwezig zijn, functioneerden niet ten tijde van de bewuste stormperiode.

Op bijlage 5 zijn 2-uur gemiddelden weergegeven van de waterstanden, de golfhoogten en de golfperioden.

In hoeverre de omstandigheden, die hebben geleid tot de huidige
schade, reeds eerder zijn opgetreden gedurende de periode dat de
bekleding ligt, is niet eenvoudig te achterhalen. Deze recente
gegevens zijn nog niet zodanig verwerkt dat een toegankelijk bestand is verkregen.
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6. Omschrijving van het schadebeeld.
Tijdens de in hoofdstuk 5 omschreven stormperiode is schade ontstaan aan het westelijke gedeelte van de bekleding van Basaltonzuilen. De locatie van de schade is weergegeven op bijlage 4.1. Op
bijlage 16 zijn enige foto's toegevoegd. Gedurende de hoogwaterperiode in de middag van 29 februari hebben zich de meest ongunstige omstandigheden voorgedaan. Na deze hoogwaterperiode is in de
namiddag een controle uitgevoerd door de beheerder van de waterkering. Er is toen geen schade waargenomen. Opgemerkt wordt dat de
laagwaterstand boven

NAP + 0,5 m is gebleven waardoor het laagste

gedeelte van de glooiing vaak aan het oog werd onttrokken. Ondanks
het gegeven dat bij deze controle geen schade is geconstateerd,
kan de mogelijkheid zeker niet worden uitgesloten dat het begin
van schade reeds gedurende de voorgaande hoogwaterperiode is opgetreden. Tijdens de waarneming die in de ochtend van 1 maart werd
verricht bleek omvangrijke schade te zijn ontstaan. De bekleding
was over een groot oppervlak verdwenen. Over een afstand van ongeveer 20 meter werd de schade begrensd door de perkoenrijen aan de
teen en aan de bovenzijde van de bekleding. Zowel in oostelijke
als in westelijke richting breidde de schade zich uit zodanig dat
de grootste breedte ongeveer 200 meter bedroeg. Zo ontstond een
schade die ongeveer de vorm had van een ellips. De Basaltonzuilen
zijn tot enige honderden meters in oostelijke richting verspreid
terwijl de silex zich nog verder oostwaarts had verplaatst. Kort
na da storm was het profiel van de glooiing nog vrijwel intact. Na
enige dagen werd een S-profiel waargenomen zoals dat ook voorkomt
bij kusten die op dynamische stabiliteit zijn ontworpen. Dit Sprofiel is ontstaan nadat nogmaals een harde noordwesten wind was
opgetreden.

Naast de schade aan de gezette bekleding is enige schade ontstaan
aan de kreukelberm. Breuksteenblokken met een geschat gewicht van
2000 a 3000 kg zijn over grote afstanden verplaatst. Sommige van
deze blokken lagen op ongeveer NAP + 5 m.
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7. Analyse van het schadegeval.

7.1. Inleiding.

In de tijd dat deze bekleding werd gedimensioneerd beschikte men
over minder toegesneden hulpmiddelen om een dergelijke taludbekleding te ontwerpen. Daarom is destijds min of meer op het gevoel
beslist om de westelijke uitbreiding van de gezette glooiing van
de Zuidwal te voorzien van een lichtere bekleding, vergeleken met
het eerst aangelegde stuk. In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw, wordt momenteel ten behoeve
van de TAW het fundamenteel onderzoek naar het gedrag van gezette
bekledingen uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt een groot aantal
bezwijkmechanismen onderscheiden die worden veroorzaakt door een
brekende golf. Dit wordt onder andere op overzichtelijke wijze
omschreven in [5]. Bij enige van deze bezwijkmechanismen speelt de
doorlatendheid van het filter een belangrijke rol.

- Het water in de filterlaag kan het op het talud afstromende
water niet onmiddelijk volgen, waardoor de drukken tegen de onderzijde van de bekleding groter worden dan die tegen de bovenzijde.

- Een golf die het talud nadert zal de drukken op het talud ter
plaatse opvoeren. Deze hoge drukken planten zich voort in het met
water verzadigde filter onder de bekleding, ook tot de plaats, waar
het golffront nog niet aanwezig is.

Bij beide mechanismen ontstaan overdrukken aan de onderzijde van
de toplaag die verantwoordelijk kunnen zijn voor het uitlichten
van een of meer elementen. Het spreekt vanzelf dat deze overdrukken bij een goed doorlatende toplaag niet of in mindere mate kunnen optreden.
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Op onderstaande principeschets zijn de hier beschreven mechanismen
eveneens weergegeven.

enige bezwijkmechanismen ten gevolge van golfaanval

De resultaten van dit onderzoek kunnen voor dit geval uitstekend
gebruikt worden. Met een analyse van dit schadegeval kan worden
getoetst of de omstandigheden waaronder deze schade is opgetreden
zodanig waren dat het verklaarbaar is dat de bekleding is bezweken.

Om bovengenoemde toetsingsberekeningen te kunnen uitvoeren is
getracht de randvoorwaarden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Hierbij is aandacht besteed aan de volgende punten.

- Het verkrijgen van de hydraulische randvoorwaarden ter plaatse
van de glooiing (zie 7.2.).

- Het verkrijgen van gegevens omtrent de doorlatendheden van de
toplaag en van de onderliggende lagen (zie 7.3. en 7.4).

- Het onderzoeken van mogelijke wateroverdrukken ten gevolge van
grondwater (zie 7.6.).

De grondmechanische stabiliteit van het buitentalud is niet als
aandachtspunt behandeld, gezien de grondmechanische eigenschappen
van de aanwezige onderliggende lagen van zand en de zeer flauwe
taludhelling.
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7.2. Hydraulische randvoorwaarden.

In hoofdstuk 5 wordt verwoord welke golfomstandigheden zich op de
Noordzee hebben voorgedaan. Er zijn golven waargenomen met een
significante hoogte van 5,5 a 6,0 m. De significante periode bedroeg 10 a 12 seconden. Met het programma Endec van de Dienst
Getijdewateren en deze golfhoogte en periode is de golfhoogte
bepaald die ter plaatse van het talud optreedt. Uit deze berekeningen volgt dat ter plaatse van de constructie golven zijn opgetreden met een significante golfhoogte van 3,8 m. Een nadere uitwerking hiervan vindt plaats in hoofdstuk 7.7. bij de analyse van
het schadegeval.

7.3

Onderzoek naar doorlatendheden bij het Waterloopkundig

Laboratorium.

Naar aanleiding van het schadegeval is bij het Waterloopkundig
Laboratorium een aantal proeven uitgevoerd om de doorlatendheden
van top- en filterlagen te bepalen. Hiertoe zijn drie constructies
gebouwd en beproefd. Zowel de Basalton als de silex zijn van de
schade-locatie afkomstig. De mijnsteen is van elders aangevoerd.

Proef

Toplaag

Filterlaag

Voegvulling

1

Basalton

silex

steenslag 5/40 mm

2

Basalton

silex + zand

steenslag 5/40 mm

3

Basalton

mijnsteen

steenslag 5/40 mm

onderzochte constructies.

Proef 1 komt overeen met de constructie die schade heeft opgelopen
tijdens de storm. Bij proef 2 wordt de invloed van een minder
doorlatende filterlaag op de toplaagdoorlatendheid onderzocht. Ook
bij proef 3 wordt deze invloed onderzocht, zij het met een nog
minder doorlatende filterlaag.
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In de volgende tabel worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in de vorm van filter- en toplaagdoorlatendheden.

Proef

Kf i1t e r

1
2
3

Kt op 1 aag

[mm/s]

[mm/s]

125
30
0,6

11
11
5

filter en toplaagdoorlatendheden.

Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt worden om uitgaande van
een zekere constructie de leklengte te berekenen. Met behulp van
deze leklengte kan een indruk verkregen worden van de sterkte van
de constructie. Kwalitatief gesproken kan gesteld worden dat een
kleine leklengte overeenkomt met (gunstige) lage overdrukken over
de toplaag en een grote leklengte met (ongunstige) hoge overdrukken.

De leklengte (lambda) kan als volgt bepaald worden;

Kf x B x D
Lambda = sin a

/ (

)
Kt

waarbij :

a

: taludhelling [°]

Kf : filterdoorlatendheid [m/s]
B

: filterdikte [m]

D

: hoogte van de zuilen [m]

Kt : toplaagdoorlatendheid [m/s]
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Uitgaande van de volgende constructie wordt de leklengte per proef
bepaald,-

taludhelling ( 1 : 8 )

:

hoogte van de zuilen

: D = 0,45 m

dikte van de filterlaag

: B = 0,40 m

Proef
1
2
3

Kf i 1 t e r

a=7,12°

Kt op 1 a a g

[mm/s]

[mm/s]

125
30
0,6

11
11
5

Lambda
[m]
0,177
0,087
0,018

bepaling leklengte lambda.

Toch moeten nog enige kanttekeningen bij deze proeven geplaatst
worden. Bij proef 2 (silex ingewassen met zand) werd gedurende de
proef transport van materiaal (zand) uit de filterlaag geconstateerd. Dit houdt in dat bij langdurige belasting van het filter
een groot deel van het zand weg zal spoelen, waardoor de doorlatendheid van het filter weer toe zal nemen. Deze omstandigheden
kunnen eveneens naar prototype omstandigheden (verhangen als gevolg van golfwerking) worden vertaald.

Verder kan gesteld worden dat het bij de drie beproefde constructies om jong werk gaat. De toplaagdoorlatendheid zal met de tijd
afnemen. Als de hier bepaalde toplaagdoorlatendheden vergeleken
worden met de op locatie gemeten doorlatendheden (zie bijlage 4.2)
kan gesteld worden dat zij minstens een factor 100 hoger zijn.
Omgerekend in leklengte komt dit met een factor 10 overeen.

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de constructie met
de mijnsteen, voor wat betreft de doorlatendheidsverhouding van de
toplaag en de filterlaag, veruit de voorkeur verdient, zowel onder
laboratorium omstandigheden als in de praktijk bij een dichtgeslagen, ondoorlatende toplaag.
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7.4. Praktijkonderzoek.

Om een juist inzicht te verkrijgen naar de mate van doorlatendheid
van zowel de toplaag als van de filterlaag was het noodzakelijk om
in-situ onderzoek te verrichten. Dit onderzoek is uitgevoerd door
de onderafdeling Praktijkonderzoek (WBOP), een onderdeel binnen de
hoofdafdeling Waterbouw. Aangezien een groot aantal infiltratieproeven is verricht en de documentatie hiervan nogal uitgebreid
is, wordt hier slechts een samenvatting van het gehouden onderzoek
gegeven. Voor de meer uitgebreide rapportage wordt verwezen naar
een nota die door de onderafdeling praktijkonderzoek is opgesteld
[1].

Naast dit infiltratieonderzoek zijn door deze afdeling di-

verse monsters verzameld (zie 7.5.). Tenslotte zijn nog enige
peilbuizen geplaatst om een indruk te krijgen van de grondwaterstand ter plaatse van de bekleding (zie 7.6.).

Uit het onderzoek blijkt dat de doorlatendheid van de toplaag ter
plaatse van het onderste gedeelte van de beschadigde glooiing zeer
gering is terwijl de doorlatendheid van het hoger gelegen gedeelte
aanzienlijk beter is. De doorlatendheid van de toplaag van de
naastliggende glooiing is over het algemeen zeer gering.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de doorlatendheid van de toplaag op de verschillende locaties.

locatie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

doorlatendheid
[m/s]
3,04
7,95
8,07
3,92
8,52
5,56
1,63
2,81
6,23
1,92
0,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10-6
10-3
10-6
10-6
10- 6
10-3
10-3
10-3
10-3
10-6

overzicht doorlatendheden toplaag
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7.5. Materiaaltechnisch onderzoek.

Door de afdeling Materialen is onderzoek verricht naar de korrelverdelingen van de diverse materialen. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de nota van de onderafdeling praktijkonderzoek [1] .

7.6. Wateroverdrukken.

Aannamen.

Omdat bij in-situ doorlatendheidsmetingen (zie hoofdstuk 7.4.)
geconstateerd is dat het onderste deel van de bekleding een kleinere doorlatendheid heeft (de minimale k = 2,5 x 10 - 6 m/s) dan het
bovenste deel van de bekleding (de maximale k = 7,7 x 10 -3 m/s)
bestaat de mogelijkheid dat onder het dichte deel van de bekleding
overdrukken ten gevolge van grondwaterstroming zijn opgetreden.
Hoge grondwaterstanden ter plaatse van het achtergelegen duin en
infiltratie van (golf)water op het open bovenste gedeelte van de
bekleding als gevolg van langdurige golfoploop versterken hierbij
de gedachte aan quasie-statische overdrukken tegen de onderkant
van de dichtere bekleding.

Over de mate waarin overdrukken opgetreden kunnen zijn is een
analyse uitgevoerd. Hiervoor zijn grondwaterstromingsberekeningen
uitgevoerd met behulp van zowel een numeriek model MSEEP als een
electrisch analogiemodel (zie bijlage 6).

De berekeningen zijn uitgevoerd onder stationaire omstandigheden
op een tijdstip dat dit het ongunstigste ten aanzien van overdrukken is. De buitenwaterstand is na de hoogwaterperiode juist gedaald tot aan het niveau van de teen van de bekleding (NAP), terwijl in het zandlichaam ten gevolge van waterinfiltratie en een
hoge duinwaterstand de dijk nog maximaal met grondwater is gevuld
tot NAP + 2 4 3 m op enige

afstand achter de teen van de bekle-

ding. Aan de teen van de bekleding bevindt zich een 3 m diepe
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perkoenenrij waardoorheen het grondwater via spleten (mogelijk met
zand en slib gevuld) moet afstromen- De waterdoorlatendheid van
deze perkoenenrij is in de berekeningen gevarieerd met een factor
1/50 en 1/20 maal de doorlatendheid van het zandpakket.

Van de ondergrond als watervoerend zandpakket zijn geen exacte
gegevens bekend. Wel is bekend dat onder de silexlaag grof en
doorlatend zand is aangetroffen. In de berekeningen is een waterdoorlatendheid geschat (k= 2 x 10 -4 m/s), terwijl een ondergrens
voor het watervoerend pakket op NAP - 15 m is aangenomen. Bekend
is dat een diepere ondergrens voor het zandpakket nauwelijks nog
invloed op de grootte van de overdrukken uitoefent. Aan de achterkant van de bekleding is het grondwatermodel verticaal begrensd op
100 m achter de teen, dat is ongeveer de plaats waar het duin
begint. Op die plaats werd een vaste duinwaterstand van NAP + 1 m
ingevoerd. Dit komt ongeveer overeen met een gemiddeld geconstateerde grondwaterstand in de peilbuizen 2 en 3, die enige dagen na
het ontstaan van de schade zijn geplaatst en waargenomen. Deze
peilbuizen bevinden zich op respectievelijk 80 en 123 m achter de
teen. In het gebied tussen de teen en de achtergrens van het model
is plaatselijk een infiltratie van golfwater in het model ingevoerd. In de meeste berekeningen werd dit gedaan bij een strook
met een breedte van 18 m, op een afstand tussen 18 en 36 m uit de
teen. De mate van infiltratie is onbekend. Deze is daarom afgeschat. Als infiltratiesnelheid is N = 1,5 x 10 - 3 m/s aangenomen.
Dit komt ongeveer overeen met de infiltratiesnelheid van een aantal doorlatendheidsproeven met de bak van 0,60 x 0,60 m, die door
de onderafdeling WBOP enkele dagen na de schade werden uitgevoerd.
Hierbij is namelijk een doorstroming gemeten van circa 20 liter
per uur per 0,36 m 2 .

In enkele berekeningen is de infiltratie een factor 2 a 3 kleiner
genomen en het infiltratiegebied naar voren en naar achteren uitgebreid tot een totale breedte van circa 50 m. Dit leverde ongeveer dezelfde overdrukresultaten op.
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Als maatgevend worden hier alleen de resultaten met een infiltratiegebied van 18 a 20 m breedte aangehouden. Voor het onderste
deel van de bekleding is een k-waarde van 2 x 10 -6 m/s ingevoerd
(een factor 100 kleiner dan de k-waarde voor zand). Met behulp van
electrische analogie-modelberekeningen is geconstateerd dat bij
deze k-waarde van het onderste bekledingsgedeelte nauwelijks verschil met het geval van een volledig waterdichte bekleding bestaat
in de maat voor de overdrukken.

Voor het bovenste deel van de bekleding (boven ca. NAP + 2 a 3 m)
werd een grotere doorlatendheid zowel van de bekleding als de
silexlaag aangehouden. Hier is een doorlatendheid aangehouden van
k = 2 x 10 -3 m/s (een factor 10 ten opzichte van de doorlatendheid
van zand), of k = 2 x 10 -4 m/s (de zelfde doorlatendheid als bij
zand). Dit is meestal het gebied waar water ten gevolge van golfoploop het zandlichaam infiltreert.

Het 15 m brede breuksteengebied dat zich voor de perkoenenrij
bevindt is als waterdoorlatend beschouwd.

De modelafmetingen zijn aangegeven op bijlage 6.

Berekeningsresultaten.

Er zijn veel parametervarianten doorgerekend. In dit verslag worden alleen de meest relevante resultaten gegeven.

Dit betreft de berekeningen zonder perkoenenweerstand waarbij
nauwelijks of geen overdrukken optreden (zie bijlage 9) en de
berekeningen met een perkoenenrij met een vervangende k-waarde ter
grootte van 1/50 en 1/20 van k-zand, waarbij infiltratie over een
breedte van 18 m taludbreedte is aangenomen met een N-waarde (infiltratiesnelheid) van 1,5 x 10 -3 m/s. De maximale overdukken,
delta-h, aan de teen bedragen dan respectievelijk ongeveer 0,40 en
0,55 i ten opzichte van de bovenkant van de bekleding. De berekeningsresultaten zijn getekend op de bijlagen 7,8 en 9.
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Omdat de overdrukken ten opzichte van de bovenkant van de bekleding staan uitgedrukt (delta-h's) moet het volumegewicht van de
bekleding onder water worden genomen om na te gaan of opdrukken
van de toplaag mogelijk is. Bij een dikte van de Basaltonbekleding
van 0,35 m en een volumegewicht van 2,0 t/m3 (betonzuilen en voegen) ontstaat dus opdrukgevaar bij een overdruk (delta-h) van 0,35
m. In de gevallen waarbij delta-h = 0,40 en 0,55 m is opdrukken
van een gedeelte van de bekleding mogelijk. Wanneer in de berekeningen de infiltratie van golfwater buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de overdrukken aan de teen van de bekleding slechts zeer
miniem en bedragen 0,05 a 0,07 m. Hierdoor kan de bekleding niet
worden opgedrukt.

De resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn op de bijlage 9
in dwarsdoorsnede over de bekleding in grafiek aangegeven, waaruit
de grootte van het gebied waarover overdrukken optreden blijkt.

Opgemerkt kan nog worden dat de grondwaterstanden zijn berekend
bij de hoogst opgetreden buitenwaterstand. Er is geen rekening
gehouden met de voortplanting van de variatie van de buitenwaterstand via het zandpakket onder de teen en de onderste helft van de
bekleding. Dit zou extra tijdrovende berekeningen hebben gevraagd.
In principe zouden dergelijke berekeningen hogere grondwaterstanden kunnen geven in de fase na hoogwaterstand.

Conclusies en aanbevelingen.

In het geval van de veronderstelde weerstanden (1/20 a 1/50 van kzand) ter plaatse van de perkoenenrij kunnen in het geval van
infiltratie van golfwater op het bovendeel van de bekleding te
grote overdrukken op het "dichtere" benedendeel van de bekleding
ontstaan zijn tijdens de dagen dat schade aan de bekleding aan de
Zuidwal op de Maasvlakte is opgetreden. Eventueel kunnen deze
overdrukken (met de golfaanval als primaire oorzaak voor de schade) tot het loskomen van de zuilen hebben bijgedragen.
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Bij het herstel van de schade wordt aanbevolen om zo mogelijk een
dusdanig open toplaag te ontwerpen dat geen of te verwaarlozen
overdrukken aan de onderkant hiervan kunnen ontstaan. Als minimale
eis voor de doorlatendheid van de toplaag (met voegvulling) ten
aanzien van overdrukken zou dan een k-waarde van 1 a 0,1 x k-zand
moeten worden aangehouden. Indien de doorlatendheid van de toplaag
geringer is, dient een teendrainage te worden toegepast. Voorkomen
moet dan echter worden dat deze inzandt of dichtslibt.

7.7. Analyse.

De toestand bij de constructie die gedurende de stormperiode van
29 februari tot 1 maart schade heeft opgelopen kan als volgt beschreven worden;

TOPLAAG VAN BASALTON

de hoogte van de Basalton zuilen : D = 0,35 m.
soortelijk gewicht Basalton : 2300 kg / m 3 .

doorlatendheid

:

het merendeel van de toplaagdoorlatendheidsmetingen is door
de onderafdeling WBOP ter plaatse uitgevoerd, er is een
duidelijk verschil in doorlatendheid geconstateerd als functie van de hoogteligging op het talud, de volgende doorlatendheden kunnen verwacht worden (zie bijlage 4.2)

beneden NAP + 3,0 m : ktopiaag = 5 a 10 x 10 -6 m/s.
boven NAP +3,0 m : ktopiaag = 5 a 10 x 10"3 m/s.
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SILEX FILTERLAAG

dikte : b = 0,30 a 0,40 m.
Karakteristieke filterdiameter : Df.is = 5,6 mm.
doorlatendheid

:

kfiiter = 0,08 m/s (laminair)

kfiiter = 0,03 m/s (turbulent)

HYDRAULISCHE RANDVOORWAARDEN

De storm van 29 feb. / 1 maart is voor het tijdsinterval :
10.00 uur (29/2) t/m 04.00 uur (1/3) op bijlage 5 weergegeven.
In deze figuur staan de volgende grootheden weergegeven;

waterstanden ten opzichte van NAP.
signifcante golfhoogte buitengaats
significante golfhoogte bij constructie
significante golfperiode

Verder is ook gebruik gemaakt van een DGW notitie [2]. Hierin
staat vermeld dat bij een bepaald windrichting de diep water
golven vrij ongehinderd tot bij de constructie kunnen komen.
Alleen de voorliggende plaat (op NAP - 6,0 m). zorgt voor enige
golfdemping.

De volgende conclusies kunnen getrokken worden;

de storm heeft zich met name op het niveau tussen NAP + 1 , 0
en NAP + 2,0 m afgespeeld.

de golfhoogte bij de constructie is vrij constant geweest,
aan het begin (12.00 uur) zijn de grootste significante
golfhoogten (3,9 m) opgetreden, daarna langdurig golven rond
3,8 m.
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de golfoploop heeft gedurende langere tijd het niveau van
NAP + 6,0 m overschreden, op dit niveau bevindt zich de
bovenbeëindiging van de Basalton bekleding.

uit de waarnemingen ter plaatse van het licht-eiland Goede
Reede en de Eurogeul is gebleken dat de golfperiode ook
gedurende lange tijd constant is geweest (Ts = 10 a 11 s ) .

7.8. Conclusies betreffende de opgetreden schade.

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn er ten tijde van de storm
golfhoogten tot ongeveer 3,8 m opgetreden. Om deze golfhoogte te
kunnen weerstaan moet de constructie een vrij hoge mate van sterkte hebben. Deze sterkte kan worden uitgedrukt in een Hs / 5 * D
verhouding,waarbij :

Hs = significante golfhoogte.

Ts t ee ii "Twa ter

5 =
Twa ter

Tsteen = soortelijk gewicht steen.
Twater = soortelijk gewicht water.
D = dikte toplaag.
•

Uitgaande van : Hs = 3,8 m,
Tsteen = 2300 kg/m3,
("water = 1023 kg/m3,
D = 0,35 m,

volgt een benodigde Hs / 5 * D verhouding van

3,8 / (1,25 x 0,35) = 8,7.
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Dit is niet haalbaar gezien de opbouw van de constructie met een
vrij dichte toplaag op een relatief open filterlaag. Verwacht
wordt dat deze constructie een verhoudingsgetal van 4 a 5 kan
halen, dus :

H

s

/ 5 * D = 4 a 5

=>

Hs.max = 1,8 a 2,2 m.

De significante golhoogte waarbij een begin van schade verwacht
kan worden bedraagt dan 1,8 a 2,2 m. Overigens is het ontstaan van
begin van schade een proces met een sterk stochastisch karakter
waarbij nooit exact voorspeld kan worden bij welke belasting schade zal ontstaan.

Eerder genoemde gaat op voor die delen waar de toplaagdoorlatendheid relatief laag is, dit is echter ook de zone die continu overspoeld wordt en waar ook de storm zich heeft afgespeeld. Het is
zeer waarschijnlijk dat als gevolg van de slechte toplaagdoorlatendheid {met als gevolg hoge overdrukken) er een of meerdere
zuilen zijn uitgelicht. Het feit dat de gehele storm zich rond het
niveau van NAP + 1,5 m heeft afgespeeld kan mede verantwoordelijk
zijn geweest voor de grote uitbreiding van het schade-oppervlak.

22

8. Nieuw ontwerp van de bekleding.

8.1. Inleiding.

Ten behoeve van het nieuwe ontwerp dienen golfhoogten en perioden
te worden bepaald die onder zwaardere omstandigheden gelden (zie
8.2.). De taludbekleding van de Zuidwal beschermt de Maasvlakte,
een terrein dat op ongeveer NAP + 5 m is aangebracht. Gevaar voor
inundatie van achterliggend gebied is dan ook niet aanwezig. Uit
economische overwegingen dient echter de kans op schade aan de
glooiing beperkt te zijn. De beheerder acht een begin van schade
bij waterstanden van NAP + 3,0 a NAP + 3,5 ra aanvaardbaar. In deze
nota wordt uitgegaan van een kans op schade van 1/100 maal per
jaar, hetgeen ongeveer overeenkomt met omstandigheden bij een
waterstand van NAP + 3,5 m.

De berekeningen die zijn uitgevoerd, dienen om te bezien of onder
extremere omstandigheden op deze geëxposeerde ligging een bekleding van gezette Basaltonzuilen kan voldoen, rekening houdend met
de beperkte zwaarte en zuillengte van het product.

8.2. Hydraulische randvoorwaarden.

Met behulp van [3] en bovengenoemde waterstand van NAP + 3,5 m is
een windsnelheid bepaald die onder deze omstandigheden voorkomt.
Deze windsnelheid is aangehouden op 25 m/s.

In hoofdstuk 5 is omschreven welke golfhoogten en-perioden op de
Noordzee zijn waargenomen gedurende de stormperiode van 28 februari tot 1 maart. Met behulp van deze gegevens en met een programma
dat gebaseerd is op de formule's van Bretschneider is bepaald
welke golfrandvoorwaarden op de Noordzee gelden bij een windsnelheid van 25 m/s.
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Voor deze berekeningen zijn de volgende aannamen gedaan :

strijklengte : 900 km.
diepte : NAP - 42,5 m.
windsnelheid : 20 m/s.
De golfhoogte Hs is dan 5,48 m.

De benodigde lengte van het vak is tamelijk lang. Deze combinatie
is aangehouden om de windsnelheid en de diepte binnen redelijke
grenzen te houden.

Ter bepaling van de periode zijn de volgende gegevens ingevoerd :

strijklengte : 500 km.
diepte : 100 m.
windsnelheid : 26 m/s.
De periode Ts bedraagt dan 11,05 s.
Bij de bepaling van de periode wordt uitgegaan van een gebied in
het noorden van de Noordzee waar een hardere wind waait. Aangehouden is een windsnelheid van 26 m/s. De strijklengte die nodig is
om de periode op te wekken is aangehouden op 500 km. Het gaat hier
om het eerste gedeelte van de strijklengte, zoals die bij de golfhoogteberekening is toegepast. Als de golven eenmaal de hier opgewekte periode bezitten zal deze zich in het zuidelijk gedeelte van
de Noordzee niet snel meer aanpassen.

Met behulp van de hierboven genoemde strijklengten en waterdiepten
is de golfhoogte bepaald bij een windsnelheid van 25 m/s. Analoog
aan het voorgaande is de periode bepaald bij een windsnelheid van
31 m/s.

Met behulp van deze golfrandvoorwaarden op de Noordzee en het
programma Endec is de golfhoogte ter plaatse van de taludbekleding
vastgesteld. In navolgende tabel zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven.

24

Bretschneider
windsnelheid
[m/s]
20
25

waterstand
[m]

golfhoogte
[m]

2,20
3,50

5,48
6,68

Endec

periode
[s]

golfhoogte
[m]

11,05
12,12

3,76
4,50

resultaat berekeningen golfhoogte ter plaatse van de constructie.

8.3. Keuze constructie.

De keuze van materiaal is beperkt. Naast een gezette bekleding kan
een glooiing van breuksteen worden aangelegd. Hierbij kan gekozen
worden voor een bekleding die statisch of dynamisch stabiel is.
Een nadeel van een statisch bepaalde constructie is gelegen in het
onderhoud. De afmetingen van breuksteen-elementen en de breedte
van het talud zijn zodanig dat transport over de bekleding niet
mogelijk is. Herstel van schade zal met uiterst kostbaar materieel
moeten plaatsvinden. Daarom gaat de voorkeur van de beheerder uit
naar een gezette glooiing.

8.4. Ontwerp van de nieuwe constructie.

Uit de doorlatendheidsmetingen in het prototype is gebleken dat de
doorlatendheid van de bestaande Basalton bekleding niet zo hoog is
als algemeen wordt verondersteld. Bij een pas aangelegde bekleding
gaat de stelling dat Basalton een zeer grote doorlatendheid heeft
zeer goed op. Echter na enige tijd te zijn ingewassen door golven
gaat, in ieder geval op de onderhavige locatie, de doorlatendheid
van de toplaag sterk achteruit. In welke mate dit gebeurt kan
afhankelijk zijn van het voegvullingsmateriaal en het aanbod van
fijn materiaal in het water. De beschadigde glooiing is ingestrooid met staalslakken. Hiervan is bekend dat zij in een nat
milieu kunnen verkitten, met als gevolg dat de doorlatendheid
wellicht extra afneemt, zeker als er fijn zand of slib tussen de
slakken zit.
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Het naastliggend dijkvak is ingestrooid met loodslakken. Deze
verkitten echter niet. Nu zijn echter bij de'doorlatendheidsproeven ook twee locaties van het naastgelegen vak doorgemeten (de
punten C en E van bijlage 4) waar loodslakken als voegvullingsmateriaal is toegepast. Het resultaat is zeer opmerkelijk, daar
beide locaties als zeer ondoorlatend bestempeld kunnen worden,
onafhankelijk van de hoogteligging op het talud. Hiermee zou gesteld kunnen worden dat de achteruitgang in toplaagdoorlatendheid
niet het gevolg is van een slecht voegvullingsmateriaal maar toegeschreven kan worden aan zand en/of slib dat gedurende de tijd
die verstreken is tussen de aanleg en het moment van beproeving is
ingewassen.

Vanuit de filosofie dat de toplaagdoorlatendheid een grootheid is
die op de betreffende locatie moeilijk beheerst kan worden, zal
onderzocht worden bij welke toplaagdoorlatendheid de constructie
kritiek wordt bij een zekere golfhoogte, dit uitgaande van een
gegeven filterdoorlatendheid. Deze filterdoorlatendheid kan beter
beheerst worden en is afhankelijk van het materiaal dat als filter
wordt toegepast. In de volgende tabel staan een aantal mogelijke
filtermaterialen vermeld, tevens wordt de bijbehorende doorlatendheid gegeven. Deze filterdoorlatendheden zijn voor een deel onder
laboratorium omstandigheden beproefd, andere vloeien voort uit
opgedane ervaringen.

FILTERMATERIAAL

Kf i 1 t e r

OPMERKINGEN

[m/s]
Silex (Df,15 = 5,6 mm)
Silex (Df,15 =5,6 mm)
Silex vermengd met zand
Gesorteerde mijnsteen
Ongesoorteerde mijnsteen
Zandasfalt

0,08
0,03
0,015
0,0035
0,00035
0,0001

gemeten, turb. doorl.
gemeten, lam. doorl.
gemeten,
ervaringsgetal
ervaringsgetal
ervaringsgetal

Doorlatendheden van diverse filtermaterialen.

Met als uitgangspunt de filterdoorlatendheid kan vervolgens de
kritieke toplaagdoorlatendheid berekend worden bij de maatgevende
golfhoogte. Een lagere toplaagdoorlatendheid dan de kritieke top-
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laagdoorlatendheid leidt tot situaties waarbij de bekleding potentieel instabiel is.

Als ontwerpgolf voor de nieuwe constructie wordt Hs = 4,5 m aangehouden bij een waterstand op ongeveer NAP + 3,5 m. De kans van
optreden van deze hydraulische belasting bedraagt 1/100 per jaar
(zie 8.2.).

In de volgende tabel zijn naast elkaar uitgezet; de doorlatendheid
van het filter en de minimaal benodigde doorlatendheid van de
toplaag, uitgaande van een ontwerpgolfhoogte van 4,5 m.

Bij het ontwerp van de nieuwe constructie is in eerste instantie
een type toplaag gekozen, te weten;

type

Basalton.

zetting

met de hand.

dikte

0,45 m.

soortelijk gewicht

2900 kg / m 3 .

Deze keuze is mede ingegeven door de grootte van de hydraulische
belasting (ontwerpgolfhoogte 4,5 m) en de goede ervaringen in het
naastgelegen vak. Opgemerkt dient te worden dat het naastgelegen
vak minder zwaar wordt belast, dit bevindt zich al voor een deel
in het schaduwgebied van de Noorderdam.

FILTERMATERIAAL

Silex (turbulente K)
Silex (laminaire K)
Silex vermengd met zand
Gesorteerde mijnsteen
Ongesorteerde mijnsteen
Zandasfalt

Dikte
filter

Lek
lengte

[m]

Cm]

0,40
0,40
0,40
0,75
0,75
0,25

0,398
0,447
0,446
0,453
0,458
0,442

Kf i 1 t e r

Cm/s]
8,0
3,0
1,5
3,5
3,5
1,0

x 10-2
x ÏO-2
x ÏO"2
x 10-3
x 10"4
x 10"4

Kt o p 1 a a g

[m/s]
1,6
7,4
3,6
1,6
1,8
2,1

x 10-3
x 10-4
x 10-4
x 10-4
x 10-=
x 10-5

Kritieke toplaagdoorlatendheden bij verschillende filterlagen.
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In deze tabel is de kritieke toplaagdoorlatendheid bepaald uitgaande van een ontwerpgolfhoogte van 4,5 m. Dit is gedaan met
behulp van de Wolsink-methode [4] voor de bepaling van overdrukken
over de toplaag van gezette steen. Uit vergelijking tussen de hier
gevonden kritieke toplaagdoorlatendheden en de waarden die in-situ
zijn gemeten, blijkt dat moet worden gestreefd naar een filtermateriaal waarvan de doorlatendheid gering is.

In het nuvolgende wordt, uitgaande van een te verwachten toplaagdoorlatendheid, de verschildruk over de steenzetting bepaald. Voor
de toplaagdoorlatendheid worden de volgende waarden aangenomen;
Ktopiaag = 10 - 4

resp. 10 _s m/s

Deze waarden kunnen worden verwacht naar aanleiding van het verrichte praktijkonderzoek (hoofdstuk 7.4.).

Filter

Silex (turb.)
Silex (lam.)
Grind + zand
Mijnsteen (gesort.)
Mijnsteen (onges.)
Zandasfalt

Kf i l t e r

Dikte
filter

[m/s]

[m]

[m]

Cm]

0.08
0.03
0.015
0.0035
0.00035
0.0001

0.40
0.40
0.40
0.75
0.75
0.25

2.83
2.42
1.97
1.36
0.65
nihil

4.25
3.89
3.37
2.84
1.62
0.67

Verschil
druk bij
Kt=10-"m/s

Verschil
druk bij
Kt=10-3m/s

verschildrukken over de steenzetting bij aangenomen toplaagdoorlatendheden.

Deze verschildrukken moeten vervolgens vergeleken worden met de
druk waarbij de blokken worden opgelicht, (5 * D). Deze is voor
alle varianten gelijk namelijk;

5

= 1.83

D

= 0.45 m

5 * D = 0.82 m
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Voor de stabiliteitsberekening wordt dit getal (5 * D) vervolgens
nog vermeningvuldigd met een aantal toeslagfactoren die de invloed
weergeven van ;

* het tweedimensionale karakter van de stroming in het filter
* traagheid van het blok
* de toestroming naar een bewegend blok
* de wrijving tussen de blokken

Deze toeslagfactoren kunnen onderling enigszins verschillen (onder
deze omstandigheden 1,5 a 1,6). De toplaag is stabiel te noemen
als de verschildruk over de toplaag kleiner is dan 1,5 a 1,6 *
0,82 = 1,23 a 1,31. De zo bepaalde sterkte van de constructie is
een ondergrens daar de verklemming tussen de zuilen niet in de
berekening is meegenomen.

Ter verdere aanvulling wordt ook de {5 * D) waarde van de oude
constructie bepaald;
5

= 1.25

D

= 0.35 ra

5 * D = 0.44 m
Ten aanzien van de sterkte van deze constructie zijn bovenstaande
opmerkingen van toepassing. Met behulp van de voorgaande tabel en
deze opmerkingen wordt zichtbaar gemaakt wat de gevolgen zijn van
een toplaag, die in de loop van de tijd ondoorlatender wordt, op
de optredende verschildrukken over de bekleding (dit is per variant uitgesplitst). Afhankelijk van de toplaagdoorlatendheid
blijkt, dat de verschildruk alleen door ongesorteerde mijnsteen of
door zandasfalt kan worden opgenomen. Bij toepassing van andere
filtermaterialen is de toplaag mogelijk potentieel instabiel.

Aandachtspunten.

Bij een vergelijking van de kritieke topiaagdoorlatendheden met de
gemeten doorlatendheden kan gesteld worden dat om een voldoende
sterke constructie te realiseren er gestreefd moet worden naar een
zo ondoorlatend mogelijk filter.
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Als gekozen wordt voor een filterlaag bestaande uit ongesorteerde
mijnsteen of uit zandasfalt kan gesteld worden dat de constructie
voldoende sterk is onder voorwaarde dat ook een goed voegvullingsmateriaal wordt toegepast ( H / 5 * D

> 5 è 6 ).

Loodslakken als voegvullingsmateriaal wordt, gezien de geringe
toplaagdoorlatendheid van het naastgelegen vak die mogelijk voorvloeit uit het relatief grote eigen gewicht, afgeraden. Verder
worden loodslakken in verband met milieu-technische aspecten niet
toelaatbaar geacht. Als instrooimateriaal dient een brede sortering gebroken grind worden toegepast (orde grootte 5/50 mm). De
bovengrens van het voegvullingsmateriaal is afhankelijk van de
sortering van de zuilen en de wijze waarop deze worden geplaatst.

8.5. Constructieve aspecten van de nieuwe constructie.

In het voorgaande is nogmaals aangetoond dat de doorlatendheid van
de onderliggende "filter"laag van wezenlijk belang is voor de
sterkte van de totale bekleding. Reeds uit onderzoek is gebleken
dat een ondoorlatend materiaal in de onderlaag een gunstige uitwerking heeft op de stabiliteit van de glooiing. Daarom is een
bekleding van betonblokken op een onderlaag van klei, wat stabiliteit betreft een ideale bekleding. Indien uit constructieve overwegingen wordt gekozen voor een grover filter dient de toplaag
zwaarder te worden ontworpen. Aangezien de hydraulische randvoorwaarden ter plaatse van de Zuidwal zeer ongunstig zijn dient hier
de zwaarste sortering Basaltonzuilen te worden aangebracht, zelfs
indien een fijnkorrelig filter onder de zuilen wordt aangebracht.

In hoofdstuk 8.4 wordt aangetoond dat er slechts een gering aantal
varianten in aanmerking komt. Deze varianten zijn qua toplaag
identiek, het verschil zit met name in de filterlaag waarbij onderscheid naar doorlatendheid wordt gemaakt.
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De volgende varianten worden behandeld. De laatste variant is op
verzoek van de Dienstkring in de nota opgenomen.
Basalton op een filterlaag van mijnsteen.
Basalton op een filterlaag van zandasfalt.
Basalton op een filterlaag van grof granulair materiaal.

Na een beschrijving van de dimensionering van de toplaag worden de
drie varianten besproken, tevens worden de kosten voor de verschillende varianten globaal bepaald (hoofdstuk 8.6.).

Toplaag.

Voor de toplaag is, in overleg met de Dienstkring een verloop van
zuilhoogte en soortelijk gewicht langs het talud vastgesteld.
Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

Aangezien deze constructie geen deel uitmaakt van een hoogwaterkering behoeft niet op superstorm-omstandigheden gedimensioneerd te
worden. In overleg met de Dienstkring is besloten om uit te gaan
van een waterstand van NAP + 3,5 m. Hierbij behoort een windsnelheid van 25 m/s uit de richting NW-NNW. De hierbij behorende significante golfhoogte bedraagt 4,5 m (zie hoofdstuk 8.2.). Om een
geleidelijk verloop te verkrijgen tussen de zware lange zuilen en
de lichtere kortere zuilen die worden hergebruikt bij het doortrekken van het talud tot NAP + 8,0 m, is besloten om een deel van
de bekleding met de grote hoogte en lichter materiaal uit te voeren. In het bovenste gedeelte van de golfoploopzóne worden, voor
zover nog aanwezig, de oude zuilen toegepast. Mocht de hoeveelheid
ontoereikend zijn dan zullen nieuwe bijgemaakt worden.

Niveau
[m tov. NAP]
0,0
+5,0
+5,5
+6,0

-

Zuilhoogte

Cm]

+5,0
+5,5
+6,0
+8,0

0,45
0,45
0,45
0,35

Soortelijk gew.
[kg/m3]
2900
2600
2300
2300

Zuilhoogten en soortelijk gewicht tov. NAP.
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Mijnsteen als filterlaag.

Op bijlage 10 staat deze variant getekend. De filteropbouw is niet
over de gehele lengte gelijk, dit is om de volgende redenen zo
gekozen;

In de zwaarst aangevallen zone moet de doorlatendheid van het
filtermateriaal zo laag mogelijk zijn.

Op verzoek van de dienstkring zijn mogelijkheden onderzocht om
de nog aanwezige silex op verantwoorde wijze in de constructie
op te nemen. De overgang van mijnsteen op silex moet zich in
een zone bevinden waar de belastingen bij ontwerpomstandigheden
laag zijn.

Als nadeel van toepassing van mijnsteen in de getij zone kan verwering worden genoemd. Verwacht wordt echter dat dit niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden mits tijdens de aanleg aandacht
wordt besteed aan het verkrijgen van een homogeen mengsel en de
laag zorgvuldig wordt aangebracht.

Bij de teen dient een voorziening aangebracht te worden om drangwater (bij een hoge stand van het freatisch vlak) kwijt te raken.
Uit het uitgevoerd onderzoek naar de wateroverdrukken (zie hoofdstuk 7.6.) blijkt dat ter plaatse van de teen overdrukken zijn te
verwachten in de orde 0,4 è 0,55 m.

Statisch bezien kan de nieuwe constructie deze overdruk weerstaan,
echter de interactie met de waterdrukken als gevolg van golfwerking is onbekend. Daarom wordt gekozen voor een oplossing waarbij
de wateroverdrukken geen rol meer spelen. Dit kan verkregen worden
door ter plaatse van de maximale overdrukken een filter toe te
passen. Dit wordt middels een aantal gabions onder de zuilen gerealiseerd. De keuze van het vulmateriaal dient zorgvuldig te gebeuren. Het materiaal moet zodanig gekozen worden dat aan de filtereisen voldaan wordt.
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Zandasfalt als filterlaag.

Voor deze variant geldt grotendeels het hiervoor gestelde ten
aanzien van de toplaag en de filterende teenconstructie.

Een ander bijkomend voordeel van deze variant vormt de uitvoering.
Na aanbrengen is zandasfalt op vrij eenvoudige wijze vlak af te
werken, zodanig dat de zuilen direct op de filterlaag kunnen. Bij
mijnsteen is dit niet het geval, hier moet een uitvullaag toegepast worden. Deze variant staat op bijlage 11 getekend.

Grof granulair materiaal als filterlaag.

In het voorgaande is beargumenteerd dat de toplaagstabiliteit
beschouwd kan worden als functie van de verhouding tussen filteren toplaagdoorlatendheden. Aangetoond is dat een filter van grof
granulair materiaal problemen op kan leveren voor de stabiliteit
van de toplaag. Om uitvoerings-technische redenen en vanwege aanlegkosten geeft de beheerder de voorkeur aan een grof granulair
filter. Daarom wordt in deze paragraaf op verzoek van de Dienstkring deze principe variant verder uitgewerkt. Met als gegeven een
grof granulair filter onder de Basalton zal een en ander nader
uitgewerkt worden. Op bijlage 14 wordt het ontwerp geschetst.

Eerst volgen enige overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen van een grof granulair filter.

Met een grof granulair materiaal als filterlaag moet rekening
worden gehouden met de filtereisen (stabiliteit van het grensvlak tussen ondergrond van zand, vermengd met grind en filterlaag) . Dit houdt in dat het toe te passen materiaal niet te
grof mag zijn.

Gezien de schade die aan de oude constructie (Basalton op silex) is ontstaan, moet gestreefd worden naar een filtermateriaal dat minder grof is.
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Het aanwezige basis materiaal is niet geschikt als filtermateriaal, uit de zeefcurve kan geconcludeerd worden dat het materiaal niet intern stabiel is (zie bijlage 12).

Uitgaande van bovenstaande overwegingen zijn de volgende materialen onderzocht (zie bijlage 13) die wel voldoen aan de eisen die
gesteld om een intern stabiel materiaal te verkrijgen. Als karakteristieke diameter voor de filterdoorlatendheid wordt de D13
genomen;

Materiaal
2
2
4
4
6
6

/ 8
/Il
/16
/32
/16
/22

Dis,f 11 ter

mm
mm
mm
mm
mm
mm

2,0
2,2
3,4
4,2
6,0
5,6

a
a
a
a
k
a

3,1
4,0
5,2
8,0
7,3
8,7

mm
mm
mm
mm
mm
mm

karakteristieke diameter.

Met behulp van deze karakteristieke diameter kan de filterdoorlatendheid bepaald worden. Voor het verhang wordt 0.5 aangehouden,
dit komt overeen met de gevonden resultaten uit de berekeningen
bij de andere varianten. Uitgaande van deze filterdoorlatendheid
kan de kritieke toplaagdoorlatendheid berekend worden. Ook nu weer
wordt een golfhoogte van 4,5 m als uitgangspunt genomen.

Materiaal

Doorlatendheid filter

[mm]
2/8
2 /Il
4 /16
4/32
6 /16
6 /22

[m/s]
1.23
1,44
2,79
3,63
5.24
4,91

a
a
a
a
a
4

2,46
3,43
4,57
6,66
6,20
7,10

x
x
x
x
x
x

10"2
10"2
10~2
10"2
10"2
IQ"2

Kritieke toplaagdoorlatendheid
[m/s]
3,2
3,7
7.1
9.2
13,2
12,4

a
a
k
k
k
a

6,3
8,7
11,6
16,7
15,6
17,8

x
x
x
x
x
x

doorlatendheid van granulair materiaal en kritieke
toplaagdoorlatendheid bij granulair filter.
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10"4
10-4
10-4
10-4
10-4
10"4

Als bovenstaande resultaten vergeleken worden met de gemeten doorlatendheden van de aanwezige toplaag dan zijn zij ten opzichte van
de meest doorlatende locaties toch nog een factor 10 doorlatender,
ten opzichte van de locaties rondom de getij zone zelfs een factor
100 of hoger. Gedurende de periode die volgt op de aanleg van de
glooiing zal de toplaagdoorlatendheid wel voldoen aan deze grote
doorlatendheid zodat de stabiliteit van de toplaag voldoende groot
is. In de loop van de tijd zal de toplaagdoorlatendheid echter
zodanig afnemen, dat wederom voor instabiliteit van de bekleding
moet worden gevreesd, waardoor de kans op schade zal toenemen.

Indien desondanks op andere dan technisch-constructieve gronden
door de beheerder wordt gekozen voor een bekleding van Basaltonzuilen op een grof granulair materiaal, dient bij de dimensionering van de bekleding met de navolgende punten rekening te worden
gehouden.

Kies een zo fijn mogelijk filtermateriaal (2/8 of 2/11 mm). De
kritieke doorlatendheid van de toplaag wordt ongunstiger bij
grover materiaal.

Aangezien het filtermateriaal zo fijn is moet een uitvullaag
aangebracht worden om te voorkomen dat het filtermateriaal
tussen de voegen van de toplaag verdwijnt. Hiervoor kan een
grind in de orde 16/32 mm worden aangehouden. Deze laag dient
niet dikker dan 5 cm te worden aangehouden daar deze uitvullaag
een negatieve invloed heeft op de toplaagdoorlatendheid.

De bekleding kan het beste met de hand gezet worden. De holle
ruimte tussen de zuilen is bij een handmatig gezette bekleding
groter dan bij een machinaal gezette bekleding.

Als voegvullingsmateriaal dient een brede sortering gebroken
grind te worden toegepast (orde grootte 5/50 mm).

Opgemerkt dient te worden dat ondanks bovengenoemde maatregelen
deze constructie eigenlijk hetzelfde bezwaar heeft als de oude
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constructie, namelijk een mogelijk vrij ondoorlatende toplaag op
een goed doorlatend filter. Een gevolg hiervan is dat de overdrukken de sterkte kunnen overtreffen. De mate waarin wordt in hoofdstuk 8.4. gekwantificeerd als functie van de filterdoorlatendheid.

8.6. Kostenaspecten.

Om tot een goede afweging te kunnen komen tussen de verschillende
varianten moeten ook de kosten per variant in deze beschouwing
betrokken worden.

In principe moeten per variant de volgende kosten onderzocht worden;
aanlegkosten
onderhoudskosten
eventuele kosten bij opruiming van de constructie

In deze paragraaf worden echter alleen de aanlegkosten per variant
nader uitgewerkt, de onderhoudskosten en de kosten bij opruiming
blijven buiten beschouwing.

Voor de bepaling van de aanlegkosten is het ontwerp uiteengerafeld
in verschillende onderdelen waarvan de kosten zijn bepaald.

Vervolgens zijn de kosten per onderdeel gesommeerd en met een
aantal toeslagfactoren vermenigvuldigd, te weten;

een post voor onvoorziene zaken, deze bedraagt 20 % van de
gesommeerde kosten

een post overhead (winst / directie voering / e t c , dus
kosten die terug zijn te voeren op de uitvoering) deze bedraagt 10 % van de gesommeerde kosten

Vervolgens wordt over dit totaal bedrag nog 20 % B.T.W. genomen.
De zo bepaalde aanlegkosten zijn per strekkende meter. Om te komen
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tot de totale aanlegkosten moet dit met de lengte van het werk
vermenigvuldigd worden, deze bedraagt circa 200 m. In bijlage 15
wordt bovenstaande kostenbepaling nader uitgewerkt.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale
aanlegkosten per variant waarbij de volgende varianten zijn onderscheiden;

Variant

Filtermateriaal

Totale aanlegkosten

1

grof granulair

f 3.476.000,-

2

mijnsteen

f 3.373.000,-

3

zandasfalt

f 3.703.000,-

indicatie aanlegkosten per variant

8.7. Conclusies betreffende nieuw ontwerp.

Op voorstel van de Dienstkring Nieuwe Waterweg is een ontwerpwaterstand van NAP + 3,5 m aangehouden. Dit komt overeen met een
overschrijdingsfrequentie van de hydraulische belasting van 1/100
per jaar. Hierbij kan een golfhoogte van 4,5 m worden bepaald. De
nieuwe constructie moet hierop gedimensioneerd worden, met eventueel nog enige reserve om een hogere hydraulische belasting zonder veel bijkomende schade te kunnen opnemen.

Als mogelijke principe oplossingen voor het herstel van de schade
komen de volgende constructies in aanmerking;
een constructie met een gezette steen bekleding
een constructie bestaande uit breuksteen

(al dan niet dyna-

misch ontworpen)
Vanuit een beheersstandpunt wordt veruit de voorkeur gegeven aan
een constructie met gezette steen.
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Gezien de vroegere ervaringen ten aanzien van de toplaagdoorlatendheden kan gesteld worden dat deze als gevolg van aanzanding
en/of vervuiling zeer extreem lage waarden aan kunnen nemen. Als
gevolg hiervan worden eisen gesteld aan de verhouding tussen de
doorlatendheden van top- en filterlaag. Voor een nadere onderbouwing van deze eisen wordt verwezen naar hoofdstuk 8.4.

Op grond van bovenstaande eisen ten aanzien van de verhouding
tussen top- en filterlaagdoorlatendheid en uitgaande van een vrij
ondoorlatende toplaag (zoals dit in de praktijk kan voorkomen) kan
gesteld worden dat een zo ondoorlatend mogelijke filterlaag veruit
de voorkeur verdient.

Uitgaande van de keuze voor een toplaag van gezette betonzuilen en
gebruik makend van eerder genoemde doorlatendheidseisen is een
drietal varianten nader uitgewerkt, zie hoofdstuk 8.5. Het verschil tussen de varianten wordt gevormd door een verschillende
keuze voor het filtermateriaal-

De volgende materialen als filterlaag zijn onderzocht;

* grof granulair materiaal (gebroken grind in de sortering
2/11 mm)
* fijn granulair materiaal (ongesorteerde mijnsteen)
* zandasfalt

Een grof granulair materiaal als filterlaag heeft een dusdanig
grote doorlatendheid dat deze in combinatie met een lage toplaagdoorlatendheid een schadegevoelige constructie onder ontwerpomstandigheden oplevert.

Fijn granulair materiaal en zandasfalt hebben een zodanig geringe
doorlatendheid dat ze in combinatie met een slecht doorlatende
toplaag wel in staat zijn om de ontwerpbelasting op te nemen.

38

In hoofdstuk 8.6. is een globale uitwerking gegeven van de aanlegkosten van deze drie varianten. Hieruit blijkt dat ten opzichte
van de keuze van een filter van grof granulair materiaal de variant met mijnsteen ongeveer 3 % goedkoper uitvalt en de keuze van
een filter van zandasfalt 6,5 % duurder.

Gezien de geringe spreiding in de aanlegkosten en de onnauwkeurigheid van de kostenbepaling kan gesteld worden dat geen van de
opgestelde varianten de voorkeur verdient als aanlegkosten als
criterium gehanteerd wordt.

Bovenstaande argumenten in overweging nemende kan gesteld worden
dat uitgaande van de drie opgestelde varianten eigenlijk gekozen
moet worden tussen de variant met een filterlaag bestaande uit
mijnsteen en de variant met een filterlaag van zandasfalt.
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hoofdafdelinq waterbouw

get.

gew.

gez.

formaat

A4

7

schaal
werknr.
tek. nr

fifi

h
1/^ <

18m

36m

infiltratie ? 1,5*10"Vs

*.} i i i i n n i m
Woenen = 4 * 1 ( T V s (1/50*)
kz = 2*10"Ws

0,60

0,80

Berekeningsresulraaf 2 (k perkoenen = 4*10""6 m/s)

bijlage

Maasvlakte Zuidwal.
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rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

qet\
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gew.

gez.

formaat
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schaal
werknr.

fek. nr.

88146

— Opdrijf criterium voor 0,35m bekleding en vol. gew. = 2f/m3
• - overdrukken bij kperkoanen = 4*10~'m/s

(1/S0*kIind) en Infiltratie over 18m bij N=1,5*10"sm/s

"-overdrukken bij kperkoeflan=

(1/20*kzand

KfVs

overdrukken bij kper)t0Bnen s 4*10"Vs

(1/50*kÏWd), zonder Infiltratie

overdrukken bij volkomen doorlatende perkoenen en infiltratie over 18m bij N=1,5*1(T5m/s

bijlage

overzicht berekeningsresultaten (MSEEP en ANALOGON)
Maasvlakte Zuidwat

^•m*w

rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

get.

f.
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gew.

gez.

formaat

A4

9

schaal
werknr.

"tdTn^

88.147

basalton dik 0,45rn
s.g. 2900 kg/m 3
uitvullaag dik 0,05m grind 16-32
•mijnsteen dik 0,75m

2

gabion 1*1m

detail
s c h a a l 1:50

Ontwerp met

bijlage 10

mijnsteen als filterlaag

Maasvlakte Zuidwal

iS^m/

rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

get.

gew.

gez.

formaat

A4

schaal
werknr.

fek.nr.

88.148

detail
schaal

1:50

perkoenpaal
lg 3m

+10m
0,35
2300

0,45
2300

basalton dik 0,45m
s.g. 2900 k g / m 3

bijlage

Ontwerp met zandasfalt als fUterlaag
Maasvlakte Zuidwal
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rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

get.

PÉ
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gew.

gez.

formaat

A4
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schaal
werknr.

tek. nr. 88.149
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bijlage

korrelverdeüngsdiagram van grof granulair
f

leermateriaal

zv;\AV\V

rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

Maasvlakte Zuidwal

PT*',

P

gew.

9"

formaat

A4

13

schaal
tek^r.

?

fl

1 5 1

basalton d:0,45 s.g.:2900kg/m
=^—uifvullaag d=0,05m grind 16-32 mm
grof granulair materiaal d15 = 0,3 a 0,4mm

f10m

+5rn
basalton dik:0,45m
s.g. 2900 kg/m 3
NAP

schaal 1 : 250

bijlage 14

Ontwerp met grof granulair materiaal als filterlaag
' Maasvlakte Zuidwal

^m^

rijkswaterstaat
DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE
hoofdafdeling waterbouw

get\

gew.

gez

formaat

A4

schaal
werknr.

tek. nr.

88.152

BIJLAGE 15
EENHEIDSPRIJZEN

Basalton : leveren+verwerken(45/2900)

f 157 per m2

Basalton : leveren+verwerken(45/2600)

f 140 per m2

Basalton : leveren+verwerken(45/2300)

f 112 per m2

Basalton : verwerken (35/2300)

f

30 per m2

Mijnsteen : Leveren + verwerken

f

13 per ton

Zandasfalt : Leveren + verwerken

f

80 per ton

Grind : Leveren + verwerken

f

35 per ton

Silex : Verwerken (hergebruik)

f

10 per ton

Gabion : Leveren + aanbrengen

f

50 per m1

Geotextiel : Leveren + aanbrengen

f

2
5 per m

Profileren talud

f

2
1 per m

ALGEMENE GEGEVENS

Taludhelling
Porositeit

1 :8

0.4

:n

S.G. Zandasfalt

1700 kg/m3

Laagdikte per ton per m"2 :

0.59 m

S.G. Mijnsteen (korrels)

2200 kg/m3

S.G. Mijnsteen pakket

1320 kg/m3

Laagdikte per ton per m"2 :

0.76 m

S.G. Grind (korrels)

2650 kg/m3

S.G. Grindpakket

1590 kg/m3

Laagdikte per ton per nf 2 :

0.63 m

Lengte bekleding van NAP tot +5

40 m

Lengte bekleding van +5 tot +5.5

4 m

Lengte bekleding van +5.5 tot +6
Lengte bekleding van +6 tot +8

4m
16 m

Totale Lengte te bekleden talud

64 m

250 m

Totale breedte vak

1

VARIANT 1 : GROF GRANULAIR MATERIAAL ALS FILTERLAAG

Specifieke gegevens
Dikte filterlaag van Grind

0.4 m

Dikte filterlaag van Silex

0.6 m

Lengte
Basalton : leveren+verwerken(45/2900)

2

Dikte

Prijs
6280

40
4

Basalton : leveren+verwerken(45/2300)

f 157 per m
f 140 per m2
f 112 per m2

4

560
448

Basalton : verwerken (35/2300)

f 30 per m2

16

480

Grind : Leveren + verwerken

f 35 per ton

40

0.4

890.4

Silex : Verwerken (hergebruik)

f 10 per ton
f 1 per m2

20

0.6

190.8

Basalton : leveren+verwerken(45/2600)

Profileren talud

64

64

8913.2
1782.64

Onvoorzien (20 %)

891.32

Winst / Risico / Etc. (10 %)

Gesommeerde kosten per m1

11587.16
2317.43

B.T.W. (20%)

Aanlegkosten per m1 constructie

13904.59

f 3476148.-

Totale kosten constructie

2

VARIANT 2 : MIJNSTEEN ALS FILTERLAAG

Specifieke gegevens
Dikte filterlaag van Mijnsteen

0.75 m
0.6 m

Dikte filterlaag van Silex
Lengte Gabion

1 m

Hoogte Gabion

0.75 m
4 m

Lengte Geotextiel

Lengte
Basalton : leveren+verwerken(45/2900)
Basalton : leveren+verwerken(45/2600)
Basalton : leveren+verwerken(45/2300)
Basalton : verwerken (35/2300)
Mijnsteen : Leveren + verwerken
Silex : Verwerken (hergebruik)
Geotextiel : Leveren + aanbrengen
Gabion : Leveren + aanbrengen
Grind : Leveren + verwerken

Prijs

f 157 per m2
f 140 per m2

40
4

6280

2

f 112 per m
f 30 per m2

4
16

448

f 13 per ton
f 10 per ton

40

0.75

514.8

20

0.6

190.8

f 5 per m2
f 50 per m1
f 35 per ton
f 1 per m2

Profileren talud

Dikte

560
480

20

4
1
1
64

50
0.75

41.74

64
8649.34

1729.87

Onvoorzien (20 %)

864.93

Winst / Risico / Etc. (10 %)

Gesommeerde kosten per m1

11244.13

B.T.W. (20%)

2248.83

Aanlegkosten per m1 constructie

Totale kosten constructie

13492.96

f .3373241.-

3

VARIANT 3 : ZANDASFALT ALS FILTERLAAG

Specifieke gegevens
Dikte filterlaag van Zandasfalt
Dikte filterlaag van Silex

0.25 m
0.6 m

Lengte Gabion

1 ia

Hoogte Gabion

0.75 m

Lengte Geotextiel

4 m

Lengte
Basalton : leveren+verwerken(45/2900)
Basalton : leveren+verwerken(45/2600)
Basalton : leveren+verwerken(45/2300)
Basalton : verwerken (35/2300)
Zandasfalt : Leveren + verwerken
Silex : Verwerken (hergebruik)
Gabion : Leveren + aanbrengen
Grind : Leveren + verwerken
Geotextiel : Leveren + aanbrengen

2

Prijs

f 157 per m
f 140 per m2

40
4

6280

2

4

448

16

480

f 112 per m
f 30 per m2

560

f 80 per ton
f 10 per ton
f 50 per m1

40

0.25

20

0.6

f 35 per ton
f 5 per m2

1

f

Profileren talud

Dikte

2

1 per m

1360
190.8

50

1
0.75

41.74

4

20

64

64
9494.54

1898.91

Onvoorzien (20 %)

949.45

Winst / Risico / Etc. (10 %)

Gesommeerde kosten per m1

12342.89
2468.58

B.T.W. (20%)

Aanlegkosten per m1 constructie

14811.47

f 3702869.-

Totale kosten constructie

4

