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1

ACHTERGROND EN KADER

1.1

Relatie zandhonger en benodigde investeringen in veiligheid
Actieplan zandhonger
Rijkswaterstaat is trekker van het actieplan Zandhonger Oosterschelde, en heeft in
samenwerking met diverse partners, waaronder Royal Haskoning, diverse studies
uitgevoerd naar de oorzaken en gevolgen van zandhonger. Doel van deze studies was
het in kaart brengen van de directe gevolgen van veranderende Oosterschelde en de
indirecte gevolgen voor de ecologie en morfologie.
Zandhonger en invloed op functies
De Oosterschelde verandert van een zeearm met diepe geulen en karakteristieke hoge
platen in een deels afgedamde lagune met diepe en minder diepe delen. Metingen
tonen aan dat jaarlijks grote delen van het intergetijdengebied verdwijnen als gevolg van
de onbalans tussen het geuloppervlak en het getijdenvolume (zandhonger). De sterke
verlaging van platen en slikken en de afname van schorareaal heeft consequenties voor
het (gebruik)functies van de Oosterschelde.
Naast voor de hand liggende functies als de kraamkamerfunctie en foerageergebied
voor vogels kan de bodemverlaging ook gevolgen hebben voor de veiligheid van
waterkeringen.
Zandhonger en investeren in veiligheid
Met behulp van een golfmodel zijn de verwachte bodemontwikkelingen doorvertaald
naar een toekomstige verandering in golfbelasting. De zandhonger heeft tot gevolg dat
de golfbelasting in de Oosterschelde de komende decennia significant toeneemt. Deze
toename tekent zich, in tegenstelling tot eerdere aannamen, niet alleen af bij lage
waterstanden. De berekende belastingtoename is voor een aanzienlijk gedeelte van de
dijkvakken meer dan aangenomen is in de ontwerpwaarden voor het Projectbureau
Zeeweringen. Dit betekent dat de huidige hydraulische ontwerpwaarden wellicht niet
altijd robuust genoeg zullen zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de
zeeweringen afneemt met gemiddeld 40%. In termen van kosten praten we hier over
extra afschrijvingskosten van ca. M€ 200-250.

1.2

Alternatieven om de gevolgen van zandhonger te beperken
Naast het klassiek versterken van de waterkeringen om de toegenomen belasting te
compenseren kan ook gedacht worden aan andere oplossingsrichtingen. Hierbij kan een
keuze gemaakt worden tussen oplossingen die alleen de sterkte van de dijken
verhogen, of oplossingen die een belastingtoename tegengaan. Idealiter dient een
maatregel meerdere doelen, en levert zij niet alleen toegevoegde waarde voor de
veiligheid.
Rijkswaterstaat heeft aan Royal Haskoning gevraagd om in een korte, verkennende
studie inzicht te geven in de mogelijkheden en kosten van alternatieve
versterkingsmethoden / methoden die de belasting kunnen verlagen.
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2

PROJECTAANPAK

2.1

In grote lijnen
In deze verkenning gaat het om zowel het bedenken van alternatieven voor de klassieke
dijkversterking door het vervangen van de bekleding, als om de geschiktheid voor
toepassing in de Oosterschelde. Daarom volgen wij een getrapte aanpak:
A.)
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)
G.)

2.2

Uitwerken van enkele generieke versterkingsalternatieven
Uitwerking criteria voor succesvolle toepassing
Keuze voor de hand liggend alternatief per dijkvak
Principe ontwerp ter indicatie van hoeveelheden
Raming kosten van deze alternatieven
Ramen hoeveelheden en kosten per dijkvak
Vergelijking met kosten klassieke versterking

Per onderdeel
Uitwerken van enkele generieke versterkingsalternatieven
In de Oosterschelde zijn verschillende methodes voorhanden om de gevolgen van de
zandhonger voor de veiligheid te compenseren. Hierbij wordt niet allen de versterking
van de taluds van de bedijking bedoeld, maar aan mogelijkheden om het voorland deels
vast te leggen of om bestaande dijkbekledingen aanvullend te versterken.
Uitwerking criteria voor succesvolle toepassing
Voor ieder van de versterkingsalternatieven kunnen criteria worden opgesteld om te
beoordelen of deze al dan niet toepasbaar zijn. Dit zijn technische randvoorwaarden,
geen financiële.
Keuze voor de hand liggend alternatief per dijkvak
Voor ieder dijkvak waarvan de zetting voor 2060 niet meer voldoet bekeken welke
versterkingsalternatieven er mogelijk zijn. De keuze voor een alternatief wordt gemaakt
binnen de mogelijkheden die in fase B worden geboden.
Principe ontwerp ter indicatie van hoeveelheden
Aan de hand van vuistregels bepalen van hoeveelheden. Hierbij worden aannames
gedaan voor bv. suppletieverliezen, filteropbouw en geulhellingen.
Raming kosten van deze alternatieven
Indicatieve kostprijzen per eenheid worden verkregen door interviews met Directie
Zeeland en projectbureau Zeeweringen en ervaring binnen Royal Haskoning.
Ramen hoeveelheden en kosten per dijkvak
Door het combineren van hoeveelheden en kosten wordt gezocht naar een kostprijs van
de conserverende maatregelen.
Vergelijking met kosten klassieke versterking
Hier wordt de koppeling met de zandhonger rapportage [1] gelegd.
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3

UITWERKING VERSTERKINGSMETHODEN

3.1

Versterkingsprincipes

3.1.1

Algemeen
Als we nadenken over alternatieve maatregelen om belasting toename te
vervoorkomen, door de op hoogte en breedte houden van het aanwezige voorland,
geniet zand verreweg de voorkeur. Allereerst is het een natuurlijk materiaal, wat als het
ware het tekort aan zand in het systeem weer aanvult. Daarnaast is zand flexibel
toepasbaar, en heeft een suppletie op de langere termijn geen negatieve gevolgen voor
de omgeving. Om met zand de golven te dempen moet er wel aan bepaalde
voorwaarden voldaan worden. Zo moet een vooroever niet te smal zijn of te sterk
aangevallen worden. Alternatieven ten opzichte van zand kunnen zijn het vastleggen
van de vooroever met steenachtig materiaal, of het aanvullend versterken van de
zeeweringen via een extra maatregel.
Als we kijken naar de kosten van de zandhonger uitgedrukt in benodigde maatregelen
om de zeeweringen veilig te houden zijn er 2 verschillende gezichtspunten mogelijk:
1.) vanuit de toetsing
De slogan van waterkerend Nederland is “robuust ontwerpen en scherp toetsen”. Een
dijk wordt zodanig ontworpen dat deze tegen een stootje kan, en ook bij wat hogere
belastingen, of veranderingen van de eigenschappen van de waterkering, zijn functie
blijft behouden. Het hoger worden van de golven door het verlagen van vooroevers,
slikken en platen, zal niet direct leiden tot afkeuringen bij de toetsing. Voor de
Oosterschelde zijn de probabilistische toetswaarden significant lager dan de robuuste
deterministische ontwerpwaarden. Kijkend vanuit de toetsing is het aantal kilometer dijk
waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn aanmerkelijk lager dan vanuit het
ontwerp.
2.) vanuit het ontwerp
Als een dijk versterkt wordt, wordt dit robuust gedaan. Er wordt rekening gehouden met
specifieke en inherente onzekerheden in alle factoren van het ontwerp. Dit wordt bewust
gedaan om ook in de toekomst tegenvallers op te vangen. Een toename van de
belasting als gevolg van het afnemen van de hoogte en platen en slikken hoeft niet altijd
tot het niet meer voldoen van een dijk te leiden, maar betekent wel een verlies van
robuustheid. De ontworpen dijk is dan minder op de toekomst voorbereid, en zal
gemiddeld genomen minder lang meegaan.
In deze studie zullen de kosten van maatregelen bepaald worden voor het uitgangspunt
dat elk verlies aan robuustheid van de Oosterscheldedijken (lees: belasting toename op
de dijken) nu of op termijn gecompenseerd moet worden om voldoende veiligheid te
bieden. Dit uitgangspunt is realistisch omdat er, naast de belastingtoename als gevolg
van de afnemende bodemhoogte, ook op andere punten een claim gelegd wordt op de
ontwerpmarges. Zo laten recente onderzoeken zien dat een langdurige belasting op
eenzelfde niveau (Oosterschelde bij gesloten kering) de stabiliteit van de
steenbekledingen aanzienlijk afneemt. Om helder te krijgen welke extra maatregelen er
nodig zijn, om de belastingtoename te compenseren, wordt uitgegaan van het
ontwerpscenario; voor elke belastingtoename t.o.v. de door projectbureau Zeeweringen
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gebruikte golfcondities voor het ontwerp, wordt een principe maatregel bedacht en de
kosten geraamd.
3.1.2

Suppleren
Door vooral de voorlanden op peil te blijven houden blijven de gevolgen van zandhonger
voor de veiligheid gering. Netto wordt bij deze methode het zandverlies naar dieper
water gecompenseerd door strategische suppleties op de platen en de slikken. Hierbij
hoeft niet automatisch gedacht te worden aan megasuppleties van alle platen en
slikken, maar alleen die locaties waar de bodem (direct of indirect) belangrijk is voor de
veiligheid (figuur 3-1). Een tweede mogelijkheid is het suppleren van de grote platen.
Deze optie dient niet alleen de veiligheid, maar ook de natuurwaarden.

Figuur 3-1

suppletie voorland

Hoewel de golfgroei in de Oosterschelde sterk beperkt wordt door de hoge platen als
Neeltje Jans, de Roggenplaat en de Galgeplaat, zijn deze niet alleen bepalend voor de
golven bij de dijk. Door refractie en focussing komen golven ook aan de achterkant van
de platen, en breken (nog een keer) op het slik of de vooroever bij de dijk.
In een eerdere studie naar de invloed van de afnemende bodemhoogte op de
golfcondities in de Oosterschelde [1] is het effect van plaats- en/of vooroeversuppletie
indirect af te leiden. In deze studie zijn prognoses gemaakt voor de verwachte
bodemligging vanaf 2001 tot 2060. Hierbij is voor het totale intergetijdengebied de
geconstateerde bodemafname doorgetrokken naar 2060, en zijn per bodemprognose
golfberekeningen gemaakt voor een 1/4000ste windsnelheid. In figuur 3-2 is het verschil
in golfhoogte bij de bodem van 2001 en de verwachte bodem voor 2060 gevisualiseerd
voor een 1/4000ste storm vanuit het westen.
In figuur 3-2 is duidelijk te zien dat de golfhoogte op de platen bij een 1/4000ste
windsnelheid op de platen sterk toeneemt bij een afnemende plaathoogte. Ook de
golfhoogte op de slikken neemt sterk toe. Als echter de toename van de golfhoogte aan
de lijzijde van de platen geanalyseerd wordt, blijkt dat de golfhoogte na de plaat minder
toeneemt, en de golfhoogte toename op het slik vooral te wijten is aan de afname van
de slikhoogte. Als echter ook de invloed op de golfperiode in beschouwing genomen
wordt, draagt een plaatsuppletie wel degelijk bij aan de veiligheid van de dijk.
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Figuur 3-2

Toename golfhoogte bij lineair afnemende bodem tot 2060. Bron: [3]

Zuiver geredeneerd vanuit kosteneffectiviteit en veiligheid lijkt een suppletie van het
voorland de voorkeur te hebben boven het suppleren van platen. Daarnaast is een
suppletie van het voorland beter in te passen als onderdeel van de veiligheid. De
vooroever zal dan integraal onderdeel uit gaan maken van de waterkering, en als
zodanig op peil gehouden moeten worden (BKL-benadering). Vanuit de integrale
problematiek van de Oosterschelde blijft het suppleren van platen interessant, en zullen
deze suppleties een gunstige invloed hebben op de veiligheid. Omdat het in deze studie
vooral gaat om maatregelen te bedenken om de veiligheid op peil te houden, beperken
wij ons voor de maatregel “suppleren” tot vooroeversuppleties.
3.1.3

Tegengaan erosie (Voorland bescherming)
Voor die locaties waarbij een suppletie op het voorland een laag rendement zal hebben
(te groot zandverlies naar diep water), en het niet gewenst is om vaak te suppleren, kan
overwogen worden om de voorlanden te fixeren. In dat geval wordt het voorland
voorzien van een laag breuksteen. Afhankelijk van de mate van belasting, en de afstand
van de geul tot de dijk, zal ook aandacht besteedt moeten worden aan het beschermen
van het voorland via een bestorting van de geulwand (figuur 3-3). Dit is in o.a. de
Westerschelde toegepast bij Borselle en Walsoorden waar het voorland en een deel van
de geulwand bestort is met breuksteen.
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Figuur 3-3

Bestorting van de vooroever

Een interessant alternatief kan zijn om uit te zoeken in hoeverre de Japanse oester in staat is om
het voorland adequaat vast te houden. Uit de praktijk blijkt dat de Japanse oester zich in de
Oosterschelde weet te handhaven op vrijwel alle ondergronden en sterk erosiebestendig is. Uit de
literatuur is bekend dat de Japanse oester zich hecht aan de bodem in zowel de litorale als de
sublitorale zone.
Het locaal uitzetten van deze oester op vooroevers die erosiegevoelig zijn, kan een interessant
alternatief zijn voor een bestorting met breuksteen. Daarnaast kan nagegaan worden of mosselen
ook in staat zijn om de vooroever beter vast te leggen, al is voor mosselen de hechting aan de
ondergrond lastiger dan voor de Japanse oester.

3.1.4

Aanvullende versterking bestaande zeewering
Veel Zeeuwse dijken zijn in het kader van onderhoudswerkzaamheden ingegoten met
bitumen. Hierdoor neemt de sterkte van de zeewering toe. Momenteel zijn er methoden
in ontwikkeling om zeeweringen te versterken via milieuvriendelijker harsen. Hierdoor
neemt de sterkte van een bestaande zeewering toe.
Theoretisch heeft ingieten geen versterkende werking en zou deze methode zelfs
verzwakkend kunnen zijn door toenemende drukverschillen. In de praktijk is er echter, in
tegenstelling tot andere bekledingen, vrijwel nooit schade aan deze bekledingen
geconstateerd [2, §8.4]. Daarom wordt ingieten door de beheerder toegepast om een
dijk sterker te maken. Ook laten schaalproeven zien dat een ingegoten bekleding in veel
gevallen aanzienlijk sterker is dan een niet ingegoten bekleding.
In deze studie wordt daarom aangehouden dat een steendikte tekort van minder dan 5
cm (één steenklasse) met penetratie is te verhelpen.
Ingieten is alleen praktisch toepasbaar als steenzetting is uitgespoeld (slecht
ingewassen) zodat deze vol en zat kan worden gepenetreerd. De voegen dienen
minimaal voor de helft met mastiek te worden gevuld. Vaak is hiervoor herzetten
noodzakelijk. Het óvergieten van de zetting heeft geen langdurig effect en zal na enkele
uren belasting loslaten.

3.1.5

Grootschalige versterking bestaande zeewering
Een andere regelmatig toegepaste methode om de sterkte te verhogen is het
aanbrengen van een extra laag (met bitumen gepenetreerde) breuksteen op de
bestaande zeewering. Deze methode is goedkoper dan totale vernieuwing van de
zeewering en kan sneller uitgevoerd worden. Daarnaast kan overlagen ook toegepast
worden tijdens het stormseizoen omdat de bestaande zeewering niet aangetast wordt
Verkenning maatregelen effecten zandhonger
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(figuur 3-4). In de praktijk wordt, vanwege de genoemde uitvoeringstechnische redenen,
door projectbureau Zeeweringen steeds meer gekozen om bestaande zeeweringen te
overlagen met breuksteen in plaats van een totale vernieuwing van de bekleding.

Figuur 3-4

3.2

Overlagen met breuksteen

Generieke bepaling kosten per maatregel
De volgende indicatieve eenheidsprijzen zijn voor de principeberekeningen
aangehouden:
Product

Prijs

Eenheid

Baggerzand

€ 2-5 (er is € 4 aangehouden in de berekeningen)1

m3

Fosforslak

€ 10

m3

Staalslak

€ 10

m3

Steenbekleding

€ 1.40

cm steendikte

€ 90 (totaalprijs)

m2 zetting

Overlaging

€ 60

m2

Breuksteen

€ 20

kuub
3

Penetratie

€ 5 (€ 150/m )

m2

(Geul) bestorting

€ 20

m2

Nieuwbouw

€ 2750

m

De prijzen zijn in overleg met Projectbureau Zeeweringen (Sylvester Vermunt) en
Directie Zeeland (Marian Lazar) vastgesteld. Deze prijzen zijn indicatief en zullen per
situatie verschillen.
De prijzen van suppleties zijn sterk afhankelijk van de transportafstand. Omdat wordt
verwacht dat een groot deel van het zand buitengaats, b.v. in de voordelta, gewonnen
moet worden is een hoge schatting van de kosten genomen. Als er hoge eisen worden
gesteld aan de korreldiameters die toegepast kunnen worden kan deze prijs nog verder
oplopen.
Voor baggerwerk wordt tevens een marge van 40 percent aangehouden tussen de aan
te brengen hoeveelheid en de noodzakelijke netto laag. Deze is opgebouwd uit een
opslag van 15 procent om de beunkuubs en de kuubs op het stortgebied te verrekenen,
1

Deze prijs wordt door Rijkswaterstaat als een ondergrens gezien voor suppletie in de Oosterschelde
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en een opslag van 25% om een morfologisch actief jaar te kunnen compenseren. Deze
laatste toeslag zal afhankelijk zijn van de locatie van het stort en de periode tussen twee
suppleties. Vooralsnog wordt hier geen rekening mee gehouden: de verschillen zullen
niet doorslaggevend zijn voor de keuze óm te suppleren maar voor de keuze wanneer.
Deze afwegingen kunnen alleen op een hoger detailniveau gemaakt worden.
De berekende benodigde dijkversterking is gekapitaliseerd ten opzichte van de
levensduur van de waterkering. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 50 jaar,
waarbij de investeringskosten voor een dijkversterking over 50 jaar afgeschreven
kunnen worden. Voor een steenzetting die pas in 2045 niet meer aan de normen voldoet
worden bijvoorbeeld lagere kosten geraamd dan een vergelijkbare steenzetting die in
2015 al niet meer voldoet. Dit omdat de kapitaalkosten van de aanleg over een langere
termijn kunnen worden afgeschreven (langere technische levensduur). Hiervoor is een
factor f gebruikt die als volgt is gedefinieerd: f =

Afschrijfjaar − 2065
. In het vervolg
50

zullen hoeveelheden die op deze manier zijn bepaald “gewogen” worden genoemd.
Deze methode is ontwikkeld in de veiligheidsanalyse [1].
Voorbeeld Afschrijvingsberekening

Voor de steenbekleding wordt eerst per dijkvak berekend waneer de berekende steendikte de
berekende waarde voor de ontwerpbodem overschrijdt. Indien dit tijdstip voor 2060 ligt moeten de
huidige investeringskosten niet afgeschreven worden over 50 jaar (ontwerpaanname) maar over
minder jaren. Deze extra afschrijvingskosten zullen nodig zijn om maatregelen te nemen om het
sterktetekort te compenseren. Een
complexiteit is hierbij de volgordelijkheid van het vernieuwen van steenbekledingen.
De ondertafel kan niet vervangen worden zonder de boventafel ook te vervangen. Indien dus de
ondertafel een sterktetekort heeft groter dan de drempelwaarde van 1 centimeter, zal ook de
boventafel op de schop gaan.
Rekenvoorbeeld
Dijkvaklengte = 2 kilometer
Aanlegkosten = M€ 5,5
Aangenomen levensduur = 50 jaar
Steendikte tekort in 2045 (verwachte levensduur = 30 jaar)
Extra afschrijvingskosten = M€ 5,5 * (2065-2045)/50 = M€ 1,65

Bron: [1] p. 22 en 45
In het rekenvoorbeeld wordt de steenzetting afgeschreven zodra de steendikte tekort is. Op die
manier zijn de resultaten uit [1] verkregen. Het is echter mogelijk de levensduur van de steenzetting
op te rekken door een verbetering uit te voeren. In dat geval moeten de kosten tussen vervroegde
afschrijving en verbetering tegen elkaar worden afgezet. Die analyse wordt in de voorliggende
rapportage uitgevoerd.
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3.3

Criteria voor toepassing
In de Oosterschelde is de natuurwaarde een belangrijke factor. Daarom genieten
oplossingen met een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat de voorkeur boven harde
maatregelen. In overleg met Rijkswaterstaat is daarom gekozen voor 4 mogelijke
alternatieven t.o.v. een volledige vernieuwing van de bekleding beginnend bij een zo
natuurlijk mogelijke maatregel: suppletie tot een niet natuurlijke maatregel: ingieten van
een bestaande bekleding.
Samenvattend worden voor deze studie de volgende maatregelen meegenomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Suppletie vooroever
Voorland vastleggen
Overlagen bestaande bekleding
Ingieten / penetreren bestaande bekleding
Renovatie bestaande bekleding

Belasting verlagende maatregelen

Constructie versterkende maatregelen

Ad 1.)
Suppletie kan worden toegepast als het voorland voldoende breedte heeft. Er is
ongeveer 2 golflengtes benodigd om daadwerkelijke golven te laten breken op
dieptebeperking. In de Oosterschelde is de golfperiode zo`n 5 seconde. De
bijbehorende golflengte kan met de dispersierelatie worden berekend en komt neer op
1.56·52 = 39 meter. De minimaal benodigde lengte is dus ongeveer 80 meter. Omdat er
ook voldoende overgangsgebied moet zijn om de suppletie te laten overlopen in de
natuurlijke bodem wordt een voorland van minimaal 150 meter aangehouden als
minimum voor suppletie. Als dit het geval is kan in principe altijd suppletie worden
toegepast.
Ad 2.)
Het voorland vastleggen kan een goede optie zijn als suppletie te duur is of het slik te
snel erodeert. Hierbij moet aan een harde constructie worden gedacht die er erosie
volledig stopt. Eventueel moet deze maatregel worden doorgezet in aanliggende geulen.
Ad 3.)
Een (gepenetreerde) breuksteenoverlaging is een constructieversterkende maatregel
aan de steenzetting die onafhankelijk van de oude constructie kan worden toegepast.
Het karakter van het talud zal hierdoor veranderen.
Ad 4.)
Penetratie is alleen mogelijk als de bestaande zetting voldoende open is (wel kieren en
slechte inwassing) zodat de penetratie vol en zat mogelijk is. Het karakter van het talud
zal hierdoor veranderen.
Ad 5.)
Door de oude steenzetting te vervangen door een sterkere kan de zetting worden
verbeterd zónder het karakter aan te passen.
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4

ALTERNATIEVEN VOOR DE OOSTERSCHELDE
In de studie “impact zandhonger op veiligheid” [1] zijn de kosten geraamd die de
zandhonger direct en indirect heeft op de veiligheid. Voor steenbekledingen bedragen
deze kosten ca. M€240 als elke toename van de belasting resulteert in een verkorting
van de afschrijvingstermijn, en ca. M€ 35 als we de aanwezige ontwerpmarges
gebruiken om deze belastingtoename (deels) op te vangen.
In deze paragraaf worden de kosten van de alternatieven berekend, waarbij als
basisscenario aangehouden wordt dat elk verlies aan robuustheid moet resulteren in
een maatregel (ontwerpfilosofie).
Om te komen tot een afgewogen keuze voor een maatregel is een keuzemodel opgezet
dat begint vanaf de verwachte belasting in 2060 en afhankelijk van locale criteria leidt tot
de keuze van een (voorkeurs)maatregel.
Keuzemodel verbeteringsalternatieven

Voldoet de zetting bij

Zeewering is veilig

Ja

de verwachte belasting

ondanks zandhonger

in 2060?
Nee

Voorland > 150m

Suppletie van het

Ja

voorland

Nee

Diktetekort <5 cm
Nee

Penetreren bestaande

Ja

steenzetting

Nee

−

Geulwand bestorting / Voorland bescherming (geniet
alleen de voorkeur als overlagen/nieuwbouw niet mogelijk
is)

−

Overlagen

−

Nieuwbouw

Figuur 4-1

Keuzemodel maatregel

Door dit schema te volgen wordt er voor ieder locatie eerst nagegaan of een (voorland)
suppletie mogelijk is. Daar waar dit niet mogelijk is wordt eerst onderzocht of penetratie
een oplossing biedt (dit is eigenlijk van meer zaken afhankelijk dan hier kunnen worden
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meegenomen). Pas daarna worden intensieve (lees dure) harde
versterkingsmaatregelen onderzocht.

Suppletie als alternatief
Op die plaatsen waar het voorland voldoende breedte heeft wordt gekozen om een
suppletie toe te passen. Dit pakt de belastingstoename op de steenzettingen bij de bron
aan. Het verlies aan voorlandhoogte wordt netto gecompenseerd met suppleties over
een voorlandbreedte van minimaal twee golflengten.
Suppletie is voor 56% van de afgekeurde dijksegmenten een mogelijke oplossing (32%
van het totaal). De totale mogelijk te suppleren lengte is zo`n 63 kilometer dijk.
In totaal moet er tot 2060 14 -18 miljoen kubieke meter zand worden aangebracht om de
belastingtoename op de dijkbekledingen te compenseren en als zodanig de veiligheid
op peil te houden. Dit is de totale te suppleren hoeveelheid die in 2060 moet zijn
opgebracht.
De frequentie waarin wordt gesuppleerd is in principe niet van belang voor de
benodigde hoeveelheid materiaal, maar zal wel tot een hogere overmaat (bruto te
suppleren hoeveelheid) leiden. Dit is in deze studie niet meegenomen. De kosten die
met deze hoeveelheid gemoeid zijn, zijn op 60-70 miljoen euro geraamd.
In de onderstaande grafiek is de bijkomende en cumulatieve jaarlijkse
suppletiebehoefte in een staafdiagram uitgezet. Uit de figuur blijkt dat de meeste
suppleties al snel noodzakelijk zijn (in 2015) en dat jaarlijks meer zand benodigd is,
oplopend van 250.000 tot 350.000 m3/jr. De jaarlijks bijkomende hoeveelheid neemt af.
Uiteindelijk zal in de periode 2045-2060 zo`n 350.000 m3/jr. zand gesuppleerd moeten
worden.

400,000

Jaarlijkse suppletiebehoefte

350,000

3

Kuub zand per jaar [m /jr]

4.1

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2015

2030

2045

2060

peildatum
Figuur 4-2

Jaarlijkse Suppletie behoefte (in stappen van 15 jaar)
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De grote benodigde suppletiehoeveelheid laat zien dat in 2015 de bodem al sterk afwijkt
van de bodem die gebruikt is voor het berekenen van de ontwerpwaarden voor
projectbureau Zeeweringen. De netto suppletiehoeveelheid neemt toe in de tijd omdat
op steeds meer locaties er een belastingtoename ontstaat t.o.v. de golfcondities die in
het ontwerp gebruikt zijn.
In tabel 4-1 wordt is de jaarlijkse suppletiebehoefte zoals deze berekend is op basis van
de tekorten aan steendikte (lees belastingtoename) in 2015, 2030, 2045 en 2060. Voor
de tussenliggende perioden kan lineair geïnterpoleerd worden.
Tabel 4-1

Jaarlijkse suppletiebehoefte

Jaar

Bijkomend
-

Cumulatief

3

Totaal in 2060

3

m /jr

m3

m /jr

2015

254,048

254,048

12,702,375

2030

80,850

334,898

2,829,750

2045

29,505

364,403

590,100

2060

630

365,033

3,150
Totaal: 16,125,375

In de laatste kolom zijn de hoeveelheden berekend die tot het jaar 2060 benodigd zijn.
In figuur 4-2 is de suppletiebehoefte ook cumulatief in de tijd uitgezet.
18,000,000

16,000,000

Cummulatieve Suppletie [m

3

]

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

Jaar

Figuur 4-3

Cumulatieve Suppletiebehoefte tot 2060

Als de betreffende zettingen vernieuwd zouden worden zou dat een investering van €
120 miljoen (50% van 240) vergen. Suppleren als alternatief is dan zo`n 50%
goedkoper. Voor de dijktrajecten waarbij in deze studie suppletie als niet effectief
beoordeeld is, moet een andere maatregel bedacht worden.
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4.2

Bestorting als alternatief
Bestorting van het voorland en eventuele geulwanden zal de erosie van de zandige
delen verhinderen. Omdat het noodzakelijk is het voorland te beschermen over een
effectieve lengte van ongeveer twee maal de golflengte is een grote hoeveelheid
bestortingmateriaal nodig. Dit materiaal is per eenheid ongeveer 6 keer goedkoper dan
de vernieuwing van de steenzetting, echter veel grootschaliger. De voorland breedte
welke beschermd moet worden is echter ongeveer 150 meter breed. Hierbij komt soms
ook nog een geulbestorting die bij een diepte van 20m en een helling van 1:3 nog eens
63 meter breed is, wat het totaal op ruim 200 meter brengt.
Een gemiddelde steenzetting is 17 meter lang, een factor 12 – 13 keer kleiner. Gezien
het prijsverschil zal de bestorting zo`n twee keer duurder dan de vernieuwing van de
zetting zijn. In deze analyse is een bestorting uit financiële overwegingen dan ook niet
verder beschouwd. Overigens zal bij een extreem kort voorland met een geul wel een
bestorting noodzakelijk zijn om een dijkval te voorkomen.
Het vastleggen van het voorland zal pas een reële optie zijn het uitvoeringstechnisch
niet mogelijk is om de dijken te versteken of het voorland op te hogen. In plaatst van de
bestorting kan worden gedacht aan versterking van de toplaag van het voorland met de
SmartSoils van GeoDelft (bacteriële omzetting naar zandsteen) of de stimulatie van de
begroeiing door de Japanse oester. Deze oplossingen behoeven nog zowel technisch
als ecologisch onderzoek, maar bieden grote potentie. Ook economisch zijn de
“aanlegkosten” voor deze oplossingen gunstig.

4.3

Ingieten als alternatief
Het ingieten van steenzetting is als versterkende maatregel een praktisch alternatief.
Hierbij wordt in herinnering gebracht dat penetratie van de steenzetting in theorie tot
verzwakking van de zetting leidt.
In deze analyse is ingieten toegepast als suppletie niet mogelijk is en de steendikte niet
meer dan 5 centimeter te klein is.
In is ingieten voor ca. 26 kilometer dijk een gunstige optie. Het gewogen oppervlak aan
zetting is 111.000 m2 wat een investering van € 556.000 vraagt. Hierbij is géén rekening
met herzetten gehouden. Mocht dit noodzakelijk zijn (kan alleen in het veld worden
beoordeeld) kan een volledige overlaging als alternatief worden gebruikt. Dan komen de
gewogen kosten op € 6.7 miljoen, terwijl volledige nieuwbouw € 17 miljoen kost.

4.4

Overlagen als alternatief
Voor de resterende dijkvakken kan alleen overlagen of nieuwbouw worden toegepast. In
totaal betreft dat 45 kilometer dijk en een gewogen oppervlak aan dijkbekleding van
438.000 m2.

4.5

Analyse
De resultaten van de analyse zijn in de onderstaande tabellen samengevat. Eerst is er
een tabel gemaakt voor een”combinatie” scenario waarin alle maatregelen worden
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opgenomen. Daarna is op dit scenario gevarieerd, wat in de tweede tabel is
weergegeven. Tenslotte is een analyse gemaakt van de situatie waarbij alleen suppletie
en nieuwbouw worden toegepast. Zodoende zou er geen mastiek of gietasfalt nodig zijn.
Tabel 4-2 Kosten verschillende maatregelen
Totaal
geulbestorting

Totaal Bagger
€/m

3

€/m

Euro

€/m

2

Totaal overlaging
€/m2

€4

€ 25

€5

€ 60

63,050

-

26,450

45,100

16,125,375

-

111,307

437,997

€ 64,501,500

€0

€ 556,537

€ 26,279,820

M€ 64.50

M€ 0.00

M€ 0.56

M€ 26.28

Dijklengte [m]
Eenheden

Totaal penetreren

2

Miljoen Euro

Totaal: M€ 91.34
Tabel 4-3 Kosten voor alternatieven
Nieuw ipv Overlagen

Nieuw ipv Bagger

Overlagen ipv bagger

€/m2

€/m

€/m

€ 153*
-

€ 2,750
45,852
(gewogen)

Eenheden

437,997

-

-

Euro

€ 67,117,361

€ 126,092,910

€ 46,769,006

M€ 67.12

M€ 126.09

M€ 46.77

Dijklengte [m]

Miljoen Euro

€ 1020**
45,852
(gewogen)

*) berekend uit de eenheidsprijs per dijklengte en de gemiddelde zettingbreedte.
**) Berekend uit de eenheidsprijs per oppervlakte en de gemiddelde zettingbreedte.

Uit de bovenstaande tabellen wordt geconcludeerd dat de suppletie 0.5 maal (50%)
goedkoper is dan de vernieuwing en 1.5 maal (50%) duurder dan overlagen. Dit is
geconcludeerd uit de vergelijking van de groene cellen.
Tabel 4-4 Kosten bij alleen bagger en nieuwbouw werkzaamheden
Totaal Bagger

Totaal Nieuw

€/m3

€/m2

Dijklengte
Eenheden
Euro
Miljoen Euro

€4

€ 153

63,050

202

16,125,375

725,091

€ 64,501,500

€ 111,110,737

M€ 64.50

M€ 111.11
Totaal: € 175.61

Om de kosten per duikvak en de gevoeligheden te tonen is de volgende grafiek
gemaakt. Daarin zijn alle gegevens per dijkvak opgenomen. Alle data is gesorteerd op
nieuwbouwkosten en vervolgens zijn de kosten van de nieuwbouw, overlaging en de
combinatie geplot. Om de pieken uit het combinatiescenario te verwijderen wordt ook
een lopend gemiddelde berekend op basis van vijf opeenvolgende waarden. De kosten
van een overlaging en het combinatiescenario zijn ongeveer gelijk.
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Miljoen

€6

Nieuw
Overlagen
Combinatie

€5

5 per. Mov. Avg. (Combinatie)

Kosten

€4

€3

€2

€1

91b

156a

10

30c

31

26

61

91a

5b

150

39b

152a

45a

148j

109

131b

64

115c

75

38

65

152b

158

69a

27b

114

146

157b

96

115a

78

86c

69b

1

28

€0

Dijkvak

Figuur 4-4 Kosten per variant
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De volgende conclusies kunnen naar aanleiding van dit onderzoek worden getrokken:
Suppletie is financieel een reële optie voor de conservering van de steenzettingen.
Hierbij wordt ongeveer 50% bespaard op nieuwbouw. Voor ongeveer 50% van de
locaties met een belastingtoename lijkt suppleren een voor de hand liggende maatregel
te zijn.
Als suppleren als maatregel voor de veiligheid vergeleken wordt met de andere
alternatieven blijkt dat suppleren op veiligheid beoordeeld niet de meest goedkope
maatregel is. Het overlagen van een bestaande bekleding is ongeveer 1,5 maal
goedkoper dan een suppletie. Als echter ook de positieve bijdrage van een suppletie
aan het behoud van het intergetijdengebied meegewogen wordt, geniet deze maatregel
de voorkeur.
Andere denkbare maatregelen als het bestorten van het voorland of het ingieten van de
bekleding zijn vaak niet kosteneffectief of hebben alleen lokaal meerwaarde.
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BIJLAGE 1
Keuze maatregel per locatie
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Keuze maatregel per locatie
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